На основу члана 156. и 160. Закона о основама система образовања и васпитања,
Школски одбор ОШ ''Стари град'' Ужице, на седници одржаној 14.09.2016. године, доноси

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ
СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, ДОНАЦИЈА И ''ЂАЧКОГ ДИНАРА''
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се: начин стицања и расподеле сопствених прихода и
средстава ''ђачког динара''.
НАЧИН СТИЦАЊА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
Члан 2.
Школа може стицати сопствене приходе по основу донација, спонзорства, уговора
и других послова у складу са законом.
Средства из сопствених прихода се користе за побољшање услова образовања и
васпитања у школи, као и за несметан рад школе у целости.
Сопствени приходи се могу користити за: набавку материјала за образовање, учила,
набавку опреме за образовање, трошкове службених мобилних телефона, плаћање таксе,
оглашавање – маркетинг, потребе одржавања опреме и школских објеката, као и остале
трошкове за потребе наставе и ваннаставник активности у школи.
Члан 3.
Приходи од спонзора и донација остварују се на основу уговора о спонзорству и
донацији, уз поштовање жеље спонзора и донатора за намену коришћења тих средстава.
''ЂАЧКИ ДИНАР''
Члан 4.
''Ђачки динар'' представљају новчана средства која се прикупљају од ученика,
односно родитеља, током школске године за реализацију ваннаставних активности, уз
обавезно прибављање сагласности родитеља, и то: трошкови реализације једнодневног
излета, екскурзије и наставе у природи планираних Годишњим планом рада школе,
осигурање ученика, учешће у хуманитарним акцијама, улазнице за посете музеју и сл.
Савет родитеља може дати иницијативу за прикупљање новчаних средстава од
родитеља и у неким другим случајевима, уколико родитељи сматрају да постоји оправдан
разлог.

Члан 5.
Одлуку о трошењу сопствених средстава доноси директор школе уз обавезу да
средстава троши наменски како је то предвиђено у члану 2 овог правилника. О начину
трошења сопствених средстава обавештава се Школски одбор у оквиру годишњег
финансијског извештаја.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли
школе.

Председник Школског одбора
__________________________
Мирко Панић

