На основу члана 53 и 57. Закона основама образовања и васпитања (“Сл.Гл.РС”
бр.52/2011 и 55/2013) и чл.98 Статута Основне музичке школе “Миленко
Живковић” у Параћину, Школски одбор на седници од 16.10.2013.године, донео
је:

ПРАВИЛНИК О ДОНАЦИЈИ РОДИТЕЉА – ЂАЧКИ ДИНАР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Чл. 1
Овим Правилником о донацији родитеља – ђачком динару ( у даљем
тексту: Правилник) ближе се уређује оснивање, сврха и начин функционисања
донације родитеља – ђачком динару.
Чл.2.
У Школи постоји донација родитеља (ђачки динар), који је основан
на захтев директора школе, одлуком Савета родитеља и Школског одбора, са
циљем да се употребом тих средстава обезбеди виши стандард образовања у
школи.
Чл. 3.
Средства донације могу се користити искључиво наменски и то за:
• куповину инструмената,
• наставних средстава (намештај општи и специјализовани, потрошни
материјал-креде,сунђери, школски прибор, литература, ИТ опрема, видео
пројектор),
• наставна учила и опреме ( у наставна средстава и учила убрајамо све што се
користи у наставном процесу: нотни матријал, стручну литературу, пројекторе,
рачунаре итд. Затим, све што се користи у процесу рада: метрономи, сталци,
држачи за инструменте, жице, гудала, гитарске клупице, трске за дувачке
инструменте и др.) ,
• одржавање инструмената (поправке и штимовање)
• такмичење ученика и међународна сарадња,
• организацију концерата,
• стручна путовања: опере, концерте и сл., стручна наградна путовања
• побољшање услова рада (одржавање кабинета, ситне поправке и друго),
• организовање једнодневне наставе ученицима са еминентним професорима
(мастер клас),
• награђивање ученика, такмичара, ученика генерације и наставника,
• урамљивање диплома награђених ученика и диплома школе.
II ПРИКУПЉАЊЕ СРЕДСТАВА
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Чл.4.
Новчана средства донације родитеља (ђачког динара) сагласно члану 98.
Стаута школе прикупљају се у виду донације од:
• родитеља – старатеља редовних и ванредних ученика школе,
Чл. 5.
Новчана средства од родитеља (стараоца) прикупљају се уз њихову
писмену сагласност на име донаторства за текућу школску годину.
Новчани износ који родитељи (стараоци) уплаћују је вид донације, коју
уплаћују на бази потписане сагласности. Образац сагласности добијају од
разредног старешине на родитељском састанку. Родитељ није у обавези да
потпише сагласност. Сагласности се чувају у секретаријату школе и о њиховој
евиденцији бригу води секретар школе. Образац садржи објашњење да је
донација добровољног карактера, као и наменску сврху прикупљених новчаних
средстава.
Чл. 6.
Новчани износ који родитељи (стараоци) уплаћују на рачун донације
родитеља (ђачки динар) утврђује се од стране Школског одбора на предлог
Наставничког већа и Савета родитеља на почетку школске године. Износ који
утврди ШО, 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.
Напоменути износ није фиксан, односно, родитељ може уплатити на име
донације мањи или већи износ од износа утврђеног од стране ШО, у складу са
својим финансијским могућностима.
Чл.7.
Динамика плаћања донације наведена у члану 6. овог Правилника одређена
је од стране ШО због планирања у буџету школе ради адекватне намене
прикупљених средстава.
Чл. 8.
Прикупљена средства уплаћују се редовно на подрачун школе
• Рачун ђачког динара: 840-5204760-35.
III ТРОШЕЊЕ СРЕДСТАВА
Чл.9.
Средствима по овлашћењу Школског одбора управља и Финансијскокњиговодственој служби школе, даје налог за њихову исплату у складу са
Правилником, директор школе.
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Чл.10.
Обавеза је директора да сачини План утрошака средстава Фонда за
школску годину и исти достави Школском одбору, Савету родитеља и
Финансијско-књиговодственој служби везана за период састављања
Финансијског плана установе.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Чл.11.
Са даном ступања на снагу овог Правилника, одредбе Правилника из
2011.године престаје да важе и ступају на снагу одредбе овог Правилника.
Чл.12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној
табли школе.

Број ________
У Параћину ____________
Објављен на огласну таблу дана _________________.

Председник Школског
одбора,

________________________
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ОМШ”Миленко Живковић”
Бранка Крсмановића 47, Параћин
Дел. бр. 561/1 од дана 16.10.2013
На основу члана 53 и 57., а у вези са чланом 160. Закона основама образовања и
васпитања (“Сл.Гл.РС” бр.52/2011 и 55/2013) и предлога Савета родитеља,
Школску одбор ОМШ”Миленко Живковић” у Параћину,
(већином
гласова/једногласно), доноси:
ОДЛУКУ О ВИСИНИ ДОНАЦИЈЕ РОДИТЕЉА – ЂАЧКОГ ДИНАРА ЗА
ШКОЛСКУ 2013/14 ГОДИНУ
• У школсој 2013/14-ој години, ученици уплаћују износ од 6.000,00 динара у
циљу обезбеђења вишег стандарда образовања – на име учешћа за покриће
трошкова за:
- куповину инструмената, наставних средстава (намештај општи и
специјализовани, потрошни материјал – креде, сунђери, школски прибор,
литература, ИТ опрема, видео пројектор),
- наставна учила и опреме ( у наставна средстава и учила убрајамо све што се
користи у наставном процесу: уџбенике, стручну литературу, инструменте,
пројекторе рачунаре итд. Затим, све што се користи у процесу рада:
метрономи, сталци, држачи за инструменте, жице, гудала, гитарске клупице,
трске за дувачке инструменте и др.) ,
• одржавање инструмената (поправке и штимовање)
• такмичење ученика и међународна сарадња,
• организацију концерата,
• стручна путовања: опере, концерте и сл., стручна наградна путовања
• побољшање услова рада (одржавање кабинета, ситне поправке и друго),
• организовање једнодневне наставе ученицима са еминентним професорима
(мастер клас),
• награђивање ученика, такмичара, ученика генерације и наставника,
• урамљивање диплома награђених и пласираних ученика.
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2. Појединачне уплате извршити
на жиро рачун школе број: 840-5204760-35
корисник: ОМШ”Миленко Живковић”, Параћин, ул. Бр. Крсмановића 47
сврха : донација родитеља – ђачки динар
3. Средства из тачке 1. ове Одлуке користиће се у сврхе набројане у тачки 1.
ове Одлуке.
4. Извештај о утрошеним средствима доставља се Савету родитеља на крају
школске године.
Образложење
Чланом 57.Закона о основама система образовања и васпитања, утврђена је
надлежност Школског Одбора, а чл.160 истог закона, прописано је да се
учешћем родитеља могу обезбедити средства за виши квалитет у области
образовања. Намењена средства користиће се у сврхе набројене у тачки 1.
ове Одлуке у школској 2013/14-ој години, те је одлука као у диспозитиву.
Председник
Школског одбора,
__________________________
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