
 
 

РОДИТЕЉСКИ ДИНАР МШ „ИСИДОР БАЈИЋ“ У ШК. 2016/17. год. 
 
 

ТРОШКОВИ МУЗИЧКО ЗАБАВИШТE 
 УПИС (који укључује и аконтацију за први месец) .........  3000,00  
 МЕСЕЧНО ПОХАЂАЊЕ ...................................................... 2000,00  

 
    II дете ученик Школе плаћа 50%     III дете ученик Школе не плаћа  

 ОСНОВНА ШКОЛА   СРЕДЊА ШКОЛА 
 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ИНСТРУМЕНТА – 
месечно  1200,00 ДИН. 

 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ИНСТРУМЕНТА – 
месечно  1200,00 ДИН. 

 
 Донација за текућео државање школских 
инструмената: 
    Предложени месечни износ у динарима: 
 
Клавиристи .............................................. 500,00  
Солопевачи .............................................  500,00  
Харфисти...................................................500,00 
Ударачи  ........ ........................................   500,00  
  

 
Дувачи ..................................................... 200,00  
Хармоникаши .........................................  200,00  
Гитаристи ................................................  200,00  
Гудачи ........ ............................................. 200,00  
 

 
 
НАПОМЕНА: Наведени износ је пожељно уплатити до 
15-тог у месецу. 

 
II дете ученик школе плаћа 50%  
III дете ученик школе не плаћа  

 
 Донација за текуће одржавање школских 
нструмента: 
Предложени месечни износ у динарима:  

 
Вокалноинструментални одсек: 
Клавиристи .............................................  500,00  
Солопевачи ............................................   500,00  
Харфисти ........ .......................................   500,00  
Ударачи  ........ ........................................   500,00  
 
Дувачи ...................................................... 300,00  
Хармоникаши ........................................ .. 300,00  
Гитаристи ...............................................  ..300,00  
Гудачи ........ .............................................  300,00  
 
Теоретски смер ......................................... 300,00 
 
НАПОМЕНА: Наведени износ је пожељно уплатити 
до 15-тог у месецу. 
 
II дете ученик школе плаћа 50% 
III дете ученик школе не плаћа  
 

Донаторски динар при упису.................... 2500,00 
 
 II дете ученик школе плаћа 50% ;   
 III дете ученик школе не плаћа  
 
 Трошкови обезбеђења .................900,00 
      - обезбеђење се плаћа при упису 
     - обезбеђење само у II смени ............ 900,00            

 

Донаторски динар при упису................. 2500,00 
 

 II дете ученик школе плаћа 50% ;   
 III дете ученик школе не плаћа  

 
 Трошкови обезбеђења ........ 1.800,00 
     - обезбеђење се плаћа две рате: 
              1. ратa - у јуну, при упису, 50%  
              2. ратa - 01. септембра  50% 
      - oбезбеђење само у II смени ...... 1.800,00 
 

  Диференцијални испити ............ 3.000,00  
 

 



 
 

 ДОНАТОРСКИ ДИНАР 
 Оквирна структура намене донаторског динара за обезбеђење  
средстава за виши квалитет образовања  и побољшање услова 

образовања и васпитања у школској 2016/2017. години 

 
 

 

СТРУКТУРА ТРОШКОВА ОСНОВНА ШКОЛА 

1. Пријава за упис  и трошкови вођења електронског дневника 

2. Трошкови путовања ученика и професора на такмичења и наступе  

3. Чланарина за библиотеку 

4. Разне потврде, ђачке књижице, сведочанства и дипломе 

5. Писмена обавешења родитељима у току школске године и друга преписка 

6. Израда публикација о концертној и културно-јавној делатности школе 

7. Чланарине струковним организацијама 

8. Трошкови концертне делатности 

9. Стручна предавања и семинари 

10. Набавке нотног материјала и услуге умножавања литературе за наставу 

11. Годишњи сервиси музичких инструмената, набавка резервних делова 

12. Набавка нових инструмената  

УКУПНО:       2.500,00 

 

13. Обезбеђење основна школа у јуну 900,00 

 

 

 

Уплата на жиро рачун школе: 

840-4509760-20 



 

ДОНАТОРСКИ ДИНАР 
 Оквирна структура намене донаторског динара за 

обезбеђење средстава за виши квалитет образовања  и 
побољшање услова образовања и васпитања у школској 

2016/2017. години 
 

 
 

СТРУКТУРА ТРОШКОВА СРЕДЊА ШКОЛА 

1. Пријава за упис  и трошкови вођења електронског дневника 

2. Осигурање ученика 

3. Чланарина за библиотеку 

4. Разне потврде,сведочанства и дипломе 

5. Писмена обавешења родитељима у току школске године и друга преписка 

6. Израда публикација о концертној и културно-јавној делатности школе 

7. Чланарине струковним организацијама 

8. Трошкови концертне делатности  

9. Стручна предавања и семинари 

10. Котизације и трошкови путовања ученика на такмичења и наступе ван школе 

11. Идентификационе картице ученика 

12. Мајице са амблемом школе 

УКУПНО:          2.500,00 

 

13. Обезбеђење средња школа у јуну 900,00 

у септембру 900,00 

 

Уплата на жиро рачун школе: 

840-4509760-20 


