
EКОНОМСКА ШКОЛА 

Трг Светог Саве 6. Ужице 

Деловодни број: 

Датум: 29.06.2017. године 

 
 
На основу члана  57.став 1. тачка 1),  156 и 160 Закона о основама система 

образовања и васпитања (Службени гласник бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), 
Школски одбор Економске школе Ужице, на седници одржаној 29.06.2017. године, 
доноси 
 
 
 

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ 
СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 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 прихода од ванредних 

ученика, издавање фискултурне сале, 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,  набавку опреме за образовање, трошкове службених мобилних 
телефона, плаћање таксе, потребе одржавања опреме и школских објеката, као и 
остале трошкове за потребе наставе и ваннаставник активности у школи у складу 
са Финансијским планом школе а на основу одлуке директора. 

 
 

Члан 3 
Ванредни ученици плаћају накнаду на име покрића стварних трошкова 

полагања испита, трошкови припремне наставе,   ученици уписани на 
доквалификацију и преквалификацију плаћају школарину и то према ценовнику 
које доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а који ће бити објављен на интернет страници школе. 
 Фискултурне сале школа може издавати након  прибављене сагласности 
Дирекције за имовину Републике Србије.  
 Приход од издавања фискултурне сале школа може користити за следеће 
намене: набавка опреме,одржавање објеката, послове и манифестације које 
установа организује,одређене накнаде лицима ангажованим на пословима у вези 
са издавањем простора и друго. 



Приходи од спонзора и донација остварују се на основу уговора о 
спонзорству и донацији са физичким  и правним лицима у земљи и иностранству, 
уз поштовање жеље спонзора и донатора за намену коришћења тих средстава. 

 
Уплата сопствених прихода Школе врши се на текући рачун Школе 840-

678666-63. 
 

Члан 4 
 

Расподела средстава добијених на име трошкова ванредних ученика 
расподељује се на следећи начин: 

1. Уплата на име трошкова уписа и обнове године – остаје Школи; 
2. Уплата на име полагања испита расподељује се на следећи начин: 

Испитивач – 24% 
Први члан комисије –12% 
Други члан комисије –12% 
Директор – 7% 
Секретар – 7% 
Шеф рачуноводства – 3% 
Административни радник-3% 
Помоћни радник-2% 
Школи – 30% 

3. Уплата на име консултативне наставе по часу – 100% наставнику који је 
изводи. 

Примања запослених на основу прихода од испита ванредних ученика изражени 
су у бруто износу. 
 
 
''ЂАЧКИ ДИНАР'' 
 

Члан 5 
 

''Ђачки динар'' представљају новчана средства која се прикупљају од 
ученика, односно родитеља, на добровољној основи, током школске године за 
реализацију ваннаставних активности, побољшање услова образовања и 
васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање 
програма који нису делатност установе, за исхрану и помоћ деци и ученицима. 
.  Одлуку о висини и намени ''ђачког динара''доноси Школски одбор на 
предлог Савета родитеља.  

Одлуку о трошењу средстава ''ђачког динара'' доноси директор школе уз 
обавезу да средства троши наменски  и у складу са Финансијским планом школе..  
Најмање једном годишње школа поднесе Савету родитеља и Школском одбору 
Извештај о утрошку средстава ''ђачког динара''. 
 Средства ђачког динара евидентирају се  на текући рачун 840-651760-77. 
 
 

Члан 6 
 

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 7 
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној 

табли школе. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

______________________________ 
        Данијела Ђорђевић Арсић 

 
 
                                                                                                           

 
 
 
Овај Правилник је заведен под деловодним бројем ______ од 29.06.2017. 

године, објављен је на огласној табли Школе дана 30.06.2017. године, а ступа на 

снагу дана 08.07.2017. године. 

     
 


