На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. Гл. РС” бр.
72/2009 и 52/2011) и члана 98. Статута Основне музичке школе “Миленко Живковић” у
Параћину, Школски одбор на седници од 26.10.2011.године, донео је:
ПРАВИЛНИК О СОПСТЕВНИМ СРЕДСТВИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о сопственим средствима ( у даљем тексту: Правилник) ближе се
одређује оснивање, сврха и начин функционисања прилива сопствених средстава.
Члан 2.
Собзиром да у школи постоје приливи сопствених средстава, отворен је рачун
сопствених средстава, на захтев директора школе одлуком Савета родитеља и Школског одбора
са циљем да се употребом тих средстава обезбеди виши стандард образовања у школи.
Члан 3.
Средства се могу користити искључиво наменски и то за:
стручно усавршавање наставника,
исплате дневница за одлазак на такмичења и стручна усавршавања, службена путовања,
такмичење ученика,
исплате консултација наставника од стране вандредних ученика,
репрезентација,
обележавање значајних датума школе (Дан школе, Свети сава, дан просветних
просветних радника и др.),
– рад са музичким забавиштем и припремним разредом,
– текуће одржавање и побољшање услова рада (опрему просторија, рачунаре, сређивање
пословног простора итд.)
– награђивање наставника.
–
–
–
–
–
–

II ПРИКУПЉАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 4.

–
–
–
–
–
–

Новчана средстава за сопствена средства прикупљају се у виду:
уплате за музичко забавиште,
цену испита и консултација ванредних ученика,
цену консултација наставника инструмента за ученике припремног разреда,
издавање концертне сале,
спонзорство и донације – правних и физичких лица.
Реверс – издавање школских инструмената ученицима на коришћење.

Члан 5.
Новчана средства од стране родитеља и ванредних ученика прикупљају се на основу
уговора, који је сачињен у складу са Законским нормативима и писаним захтевом родитеља или
ученика приликом склапања уговора.
Члан 6.
Новчани износ који родитељи (стараоци) уплаћују у Фонд утврђује се од стране
Школског одбора на предлог Наставничког већа и Савета родитеља на почетку школске године.
Износ који утврди Школски одбор, представља износ за ту школску годину као и динамику
плаћања , која се изводи на следећи начин: прва рата до краја октобра, друга до краја фебруара и
трећа рата до краја априла месеца текуће школске године
.
Члан 7.
Износ реверса за текућу школску годину умањује се онај период од када ученик престаје
да користи школски инаструмент, куповином сопственог.
Не постоји могућност ослобађања од плаћања реверса.
Члан 8.

–

Прикупљена средства уплаћују се редовно на подрачун Школе
Рачун сопствених прихода бр.: 840103166612
III ТРОШЕЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 9.

Средствима по овлашћењу Школског одбора управља и
Финансијскокњиговодственој служби Школе даје налог за њихову исплату у складу са
Правилником, директор школе.
Члан 10.
Директор школе је обавезан да сачини План утрошака средстава Фонда за школску
годину и исти достави Школском одбору, Савету родитеља и Финансијскокњиговодственој
служби у периоду састављања Годишњег Финансијског плана установе.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Са даном ступања на снагу овог Правилника, Правилник о сопственим средствима
из 2010.године престаје да важи и ступају на снагу одредбе овог Правилника.

Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли школе.
У Параћину, ____.____.2011.године.
Ступио на снагу дана ____. _____._________.године.

Председник Школског одбора,
____________________________

