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Музичка школа „Исидор Бајић“ 

Нови Сад 

Дана:____________. 

Дел. бр.__________. 

 

 На основу одлуке Савета родитеља Школе са седнице од 27. 05. 2021.г., у вези чл. 120, став 5., 

тачка 7., ЗОСОИВ (Сл. Гласник РС, бр. 88/17, 10/19, 6/20) и одлуке Школског одбора Школе са 

седнице од 28. 05. 2021.г. у вези чл. 119 став 1, тачка 11 ЗОСОИВ (Сл. Гласник РС, бр. 88/17, 

10/19,6/20), те чл. 190, став 2 и 3  ЗОСОИВ (Сл. Гласник РС, бр. 88/17, 10/19, 6/20), да средства за 

виши квалитет образовања и васпитања, добровољним учешћем родитеља ученика и деце за 

школску 2021/22.г. буду уплаћена као донација, закључује се:   

 

 

 

                                                         УГОВОР О ДОНАЦИЈИ 

 

                                                                     Између: 

1.Физичког лица:_______________________, из_____________________________, 

         улица__________________, бр.__________, бр. л.к.________________________.(у 

         даљем тексту:донатор) 

                                                                     И 

 

2. Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад, Његошева 9, ПИБ:102028953 (у даљем 

тексту:Школа) коју заступа директор проф. мр Радмила Ракин Мартиновић. 

 

                                                                      Чл. 1. 

Овим уговором Донатор донира 3.400,00 динара, (словима:три хиљаде и четристо динара), 

као донацију у оквиру средства за виши квалитет образовања и васпитања учешћем 

родитеља ученика путем донација, у школској 2021/22.г., што укључује и професионално 

обезбеђење ученика у једној смени. 

Овим уговором Донатор донира и донацију за набавку нових инструмената у оквиру 

средстава за виши квалитет образовања и васпитања у износу од 4.500,00 динара, (словима: 

четирихиљаде ипетстотина динара), у девет месечних износа у току шк. 2021/22.год. 

                                                                    

                                                                      Чл. 2. 

Прималац донације(Школа) прихвата донацију из члана 1. овог уговора и обавезује се да је 

искористи за сврхе за које је дата, а на захтев Донатора о томе га и писмено обавести. 

 

                                                                      Чл. 3. 

Донатор уплаћује средстава из чл. 1. овог уговора на рачун Школе број:                 

840-4509760-20, код Управе за трезор, позив на број:2021/22. 

 

                                                                      Чл. 4. 

Уговор је сачињен у два истоветна примерка, од којих по један примерак задржава свака 

уговорна страна. 

 

 

      ДОНАТОР                                                          ЗА ПРИМАОЦА ДОНАЦИЈЕ:                                                                                

 

_____________________                                    ______________________________ 

                                                                           Проф.  Мр Радмила Ракин Мартиновић 
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