
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА  
ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА 

 
Сагласност 

 
 Сагласан сам са одлуком Савета родитеља од 11.03.2019. године и одлуком Школског одбора, да се на 
основу члана 190. Закона о основама система образовања и васпитања, препоручи родитељима да на 
добровољној основи уплате износ од 2500,00 динара, једнократно или у две рате по 1.250,00 динара у 
школској 2019/2020. години, за обезбеђивање средстава за виши квалитет образовања (вишег ученичког 
стандарда) за намене наведене у спецификацији. 

Наведена средства, намењена за побољшање услова образовања и васпитања, биће искоришћена за: 
 

1. Опремање кабинета- језички, трговински и мултимедијални.  150 дин.  
2. Побољшање услова за рад наставе физичког васпитања;   100 дин.  
3. Библиотека - набавка књига и уџбеника и стручне литературе;  150 дин.  
4. Чланарине за ученичку задругу;       100 дин.   
5. Лекарски прегледи за спортска такмичења и такмичења ученика;  150 дин.  
6. Санација оштећења школе изазваних од стране ученика намерно 

или крајњом непажњом (обавезна солидарна надокнада  
материјалне штете регулисана Законом и нормативним актима школе); 350 дин. 

7. Осигурање ученика 24 часа дневно;      300 дин.  
8. Издавање школског листа “НаША школа”;     100 дин.  
9. Рад секција – драмска, школска телевизија, разгласна станица и др. 100 дин.   
10. Солидарна помоћ ученицима чији су родитељи слабог 

материјалног стања за набавку уџбеника, учила, екскурзија и сл;   200 дин.  
11. Похвале и награде за остварене резултате у току школске године;  100 дин.   
12. Побољшање услова за безбедан боравак у школи, уређење школског 

 дворишта                     600 дин  
  

13. Побољшање хигијенских услова.      100 дин.   
 
ИЗНОС ТРОШКОВА:    2.500  дин.  
 
ПРИМАЛАЦ: Економска школа „Стана Милановић“ Шабац 
СВРХА УПЛАТЕ: Виши квалитет образовања 
ЖИРО РАЧУН: 840-3977760-79 
МОДЕЛ: 97 
ПОЗИВ НА БРОЈ: 95  - 01975 - 744121 – 00 – 08 - 920 
НАПОМЕНА: Обезбеђивање средстава за виши квалитет образовања 

 
Члан 190. 

„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 да обезбеди 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.“ 
Упознат сам да је уплата наведених средстава на добровољној основи, заснована на одредби 
чл. 190. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС”,бр. 
88/2017,27/2018,10/2019) и одлуци Савета родитеља школе. 
 
 Родитељ ученика: 
 
 _________________________ 
  


