
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ 

Бр. 384 

Датум: 16.09.2019. 

Шабац 

 
 
 
 

На основу члана 119. став 1. тачка 14), а увези са чланом 190. став 2. и 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-

др.закони и 10/2019.), чланом 42. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018-др. Закони), Савет родитеља на седници 

одржаној дана 13.09.2019. донео је следeћу 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О начину финансирања фонда за побољшање стандарда 

и бољих услова образовања и васпитања, 

и о трошковима за које постоји законска обавеза надокнаде 

 

 

 

Члан 1. 

Учешће родитеља у финансирању фонда за  побољшање стандарда и бољих услова 

образовања и васпитања у Музичкој школи за школску 2019/2020. годину је добровољно. 

Средства која се уплаћују по овом основу су: 

 износ од 3.000,00 динара на име уписа ученика, који се по правилу се уплаћује се у 

јуну месецу за наредну школску годину, 

 износ од 4.500,00 динара у девет месечних ануитета по 500,00 динара, почев од 

септембра закључно са мајом месецом, који се по правилу уплаћује до петог у 

месецу за текући месец. 

 

Члан 2. 

Наведена средства у потенцијалном износу од 7.500,00 динара годишње, уплаћују се на 

добровољној основи на посебан текући рачун ( рачун ученичких средстава ) и намењена 

су: 

 2.000,00 динара за текуће одржавање инструмената и опреме, 

 3.500,00 динара за набавку инструменатa и опреме, 

 300,00 динара за набавку књига и уџбеника за библиотеку, 

 300,00 динара за концертну активност, 

 300,00 динара за административне трошкове (уверења, сведочанства, књижице, 

потврде и друго), 

 300,00 динара за помоћ ученицима, 

 300,00 динара за текуће одржавање школске зграде, 

 300,00 динара за осигурање ученика средње школе, 



 200,00 динара за остале трошкове по одлуци Савета родитеља. 

Члан 3. 

За породице које имају двоје или више деце у Музичкој школи, учешће родитеља у 

финансирању фонда за  побољшање стандарда и бољих услова образовања и васпитања у 

Музичкој школи, дефинисано у члану 1. ове Одлуке одређује се на следећи начин: 

 износ од 3.000,00 динара на име уписа ученика, који се по правилу уплаћује у јуну 

месецу за наредну школску годину, плаћа само најстарије дете у породици, а сва 

остала деца половину од тог износа, односно 1.500,00 динара, 

 износ од 4.500,00 динара у девет месечних ануитета по 500,00 динара, почев од 

септембра закључно са мајом месецом, који се по правилу уплаћује до петог у 

месецу за текући месец, плаћа само најстарије дете у породици, а сва остала деца су 

ослобођена од плаћања. 

Члан 4. 

Надокнаде које нису на добровољној основи и за које постоји обавеза плаћања, уплаћују 

се на текући рачун сопствених средстава школе, по следећим тарифама: 

 износ од 1.000,00 динара месечно на име вежбања на школском инструменту, с тим 

да су ученици чији су родитељи прихватили добровољно плаћање уписа и 

измирили све доспеле месечне ануитете у износу од 500,00 динара, ослобођени 

плаћања наведене накнаде,  

 износ од 3.300,00 динара на име уписа за све ванредне ученике, укључујући и 

ученике који уписују два одсека, 

 износ од 650,00 динара на име полагања ванредног ипита без писменог дела, 

односно 750,00 динара на име полагања ванредног испита са писменим делом, 

 износ од 120,00 динара по часу на име консултација за полагање ванредног испита, 

с тим да су ученици који похађају два одсека ослобођени ове накнаде; 

 износ од 5.000,00 динара на име полагања диференцијалног испита за упис средњу 

школу, 

 износ од 3.000,00 динара на име полагања диференцијалног испита за упис у други 

циклус основне школе,  

 износ од 500,00 на име трошкова организације пријемног испита за упис у основну 

школу, 

 износ од 1.000,00 на име трошкова организације пријемног испита за упис у средњу 

школу. 

 

Ученици чији су родитељи запослени у школи ослобођени су плаћања свих  надокнада 

наведених у овом члану. 

                   

 

 

                                                                                          Председник Савета родитеља 

                                                                                                               
____________________________  

                                                                                                                    / Зоран Шарчевић /                                                                                                                


