
 
Дел.бр. 146 /23 

Датум: 10.03.2023. године 

На основу члана 119. став 1. тачка 1) и тачка 11) и члана 190.  Закона о оснавама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС. бр. 88/17,27/18- др. Закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021) , члана 26. став 1. тачка 

12) Статута Музичке школе- Суботица ( Дел. бр. 595/22 од 15.09.2022.), Школски одбор Музичке школе- 

Суботица  на седници одржаној 10.03.2023. године усвојио је  

ОДЛУКУ О ИЗНОСУ РОДИТЕЉСКОГ ДИНАРА И ЦЕНА УСЛУГА У  МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ 

СУБОТИЦА 

I Одређују се максимални износи добровољног учешћа родитеља у обезбеђивању средстава за виши 

квалитет образовања, како следи: 

Основна музичка школа - ОСНОВНА, ЗАБАВИШТЕ, ПРИПРЕМНИ РАЗРЕДИ- РЕДОВНИ 

УЧЕНИЦИ 

провера способности  700,00 динара 

издавање инструмента 1.000,00 динара 

месечна донација 1.200,00 динара 

упис 2.500,00 динара 

Средња музичка школа - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ 

диференцијални испит  3.000,00 динара 

пријемни испит 2.000,00 динара 

издавање инструмента 1.000,00 динара 

месечна донација  800,00 динара 

упис 2.500, 00 динара 

Основна музичка школа - ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ  

упис 4.000,00 динара 

испит 2.000,00 динара 

Средња музичка школа - ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

диференцијални испит  3.000,00 динара 

пријемни испит  2.000,00 динара 

упис  4.000,00 динара 

испит - усмени 5.000,00 динара 

испит са писменим 7.000,00 динара 

матурски испит 5.000,00 ( матерњи језик 2.000,00 + остало 3.000,00)  

НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА 

СВЕДОЧАНСТВА И ДИПЛОМЕ(ОМШ И СМШ)- 1.500,00  динара по документу 

Ова одлука објављује се на огласној табле школе и на интернет страни школе. 

Ова одлука примењује се од 01.06.2023. године. 

По коначности ове одлуке престаје да важи Ценовник дел. бр. 324/19 од 14.05. 2019. године. 

 

Образложење 

Чланом 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовња и васпитања прописано је да Школски 

одбор доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова; тачком 11) прописано је да Школски одбор  разматра поштовање 

општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере 

за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада; Чланом 190. Закона о основама 

система образовања и васпитања прописано је да Установа може учешћем јединице локалне самоуправе 



или од проширене делатности да обезбеди средства за виши квалитет у области предшколског, основног и 

средњег образовања и васпитања.  

Средства из става 1. овог члана, установа може обезбедити и средствима донатора или спонзора, као и 

добровољним учешћем родитеља деце и ученика, у складу са законом.  

Средства из става 1. овог члана користе се за побољшање услова образовања и васпитања у погледу 

простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма који нису основна делатност установе, 

за исхрану и помоћ деци и ученицима.  

Чланом 26. став 1. тачка 12) Статута прописано је да Школски одбор разматра поштовање општих 

принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за 

побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада . 

Имајући у виду све напред наведено Школски одбор је одлучио као у изреци ове Одлуке. 

 

Поука о правном средству: 

Одлука Школског одбора је коначна у управном поступку. против ове одлуке може се покренути управни 

спор пред надлежним Управним судом. 

                                                                                                            Председник Школског одбора 

                                                                                                            ________________________ 

                                                                                                                  Тања Кецман 

 

 


