
 

 

 

       На основу члана 54. тачка 1 Статута  музичке школе ''Јосиф Маринковић'', 

,Школски одбор је на седници , одржаној дана  23.03.2018. године донео: 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРИКУПЉАЊУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЂАЧКОГ  ДИНАРА  

 

Члан 1. 

 

     Овим правилником уређује се начин прикупљања и коришћења средстава ђачког 

фонда, као и контрола коришћења прикупљених средстава ђачког фонда. 

 

Члан 2. 

 

      Средства ђачког фонда се уплаћују на жиро рачун сопствених прихода Музичке 

школе ''Јосиф Маринковић'' број: 840-3225760-53. 

 

Члан 3. 

 

      Средства ђачког фонда се прикупљају сваке школске године.  

      Одлуку о висини и условима под којима се уплата средстава врши, за сваку 

школску годину доноси  Школски одбор, на предлог Савета родитеља. 

 

Члан 4. 

 

     Уплата средстава ђачког фонда је добровољна. 

     Уплата средстава ђачког фонда није услов за упис ученика. 

 

Члан 5. 

 

     Образац сагласности  за уплату ђачког динара прописује школа. 

      Родитељ својим потписом потврђује да је упознат да је уплата средстава ђачког 

динара добровољна и изјашњава се о понуђеним опцијама. 

     Уз пријаву за упис ученика родитељ доставља сагласност и доказ о уплати 

средстава. 

Члан 6. 

 

       Средства ђаког фонда користе се за побољшање рада ученика у погледу 

простора, опреме и наставних средстава, и то: 

- набавка инструмената 

- редовно и текуће одржавање инструмената 

- годишњи генерални ремонт инструмената 

- набавка дидактичког материјала, литературе и аудиовизуелног материјала 

за школску библиотеку 

- плаћање котизације за учешће ученика на такмичењима и фестивалима  

- плаћање трошкова путовања, смештаја и исхране ученика и наставника на 

такмичењима и фестивалима 

- финансијску помоћ за ученике који су лошег материјалног стања за њихово 

учешће у ваннаставним активностима 



- финансирање учешћа на такмичењима и фестивалима изузетно 

талентованих ученика који показују изузетне успехе и резултате на истим 

- награде ученицима за постигнуте резултате на такмичењима и 

фестивалима 

- организација и одржавање концерата ученика школе у салама у Београду: 

КНУ, Атријум народног музеја, галерији ''Цвјета Зузорић'', Галерија САНУ, 

Народно позориште ''Стерија'' Вршац, и другим концертним просторима  

- финансирање мајсторских курсева за изузетно талентоване и успешне 

ученике са професорима ФМУ-а и свих других сличних курсева 

- организација и одржавање мајсторских курсева и радионица за ученике 

- стимулисање и награђивање наставника за освојене награде на 

такмичењима и фестивалима 

- и друге сличне потребе. 

 

Члан 7. 

 

     О коришћењу средстава ђачког фонда одлучује директор школе на основу 

текућих потреба школе и ученика у складу са одредбама овог Правилника. 

     Директор школе на крају  године подноси Савету родитеља извештај о 

коришћењу средстава ђачког фонда за ту календарску  годину.  

      Савет родитеља усваја извештај директора о коришћењу средстава ђачког 

фонда. 

 

Члан 8. 

 

      Измене овог Правилника може вршити Школски одбор на предлог Савета 

родитеља. 

 

Члан 9. 

 

    Овај правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли  

школе. 

 

Члан 10. 

 

    Ступањем  на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о прикупљању 

и коришћењу средстава „Ђачког фонда“  од 18.12.2013.г.  

 

 

 

 

                                                                            Председник Школског одбора 

                                                                        ________________________________ 

                                                                                       Маја Рајковић  

 

Објављен на огласној табли 

дана  26.03.2018.г. 

Ступио на снагу дана  03.04.2018.г.  

Тврди и оверава секретар 


