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НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

 

Чланом 160. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) 
утврђено је да школа може учешћем родитеља ученика да обезбеди средства за виши стандард од утврђеног стандарда у 
области образовања, те да се ова средства користе за побољшање стандарда образовања и васпитања у погледу простора, 
опреме и наставних средстава, за остваривање програма који нису делатност школе и помоћ ученицима. На основу 
истим законом утврђених надлежности органа школе, одлукама Савета родитеља бр. 01-15-26/15 од 15. 04. 2015. године, и 
Школског одбора бр. 01-14-139/15 од 15. 04. 2015. године, утврђено је да школа може учешћем родитеља ученика и уплатом 
средстава на добровољној бази на жиро рачун школе да обезбеди средства за виши стандард од утврђеног педогошког 
стандарда у области образовања, те се Ђачки фонд као извор средстава финансирања делатности користи за побољшање 
стандарда образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава и уопште за задовољавање потреба 
ученика, школе и наставе (набавку и одржавање инструмената, учила, основних средстава, котизације и трошкове одласка 
и присуствовања такмичењима под покровитељством Министарства просвете, стимулисање и награђивање наставника 
школе за постигнуте награде на такмичењима и остале радове и средства потребна за функционисање школе и стварање 
бољих услова наставе и рада), те се Ђачки фонд за школску 2015/16. год. може уплатити у висини до 10. 000, 00 динара, 
односно по 5. 000, 00 динара за свако полугодиште. Овако прикупљеним средствима располагаће се на основу Одлуке 
Школског одбора и разматрања намене коришћења овако прикупљених средстава од стране Савета родитеља. 

Средства Ђачког фонда се уплаћују при упису, а уплата није услов за упис ученика у следећу школску годину. 
Жиро рачун школе је 840-3963760-78. Потписивањем ове пријаве родитељ/старатељ изразио је сагласност да врши 
добровољну уплату Ђачког фонда за текућу школску годину. 


