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На основу члана 84. Статута Шомов „Барток Бела“ Ада, а у вези са реализацијом Плана 

Интегритета ШОМОВ „Барток Бела“ Ада, на седници школског одбора ШОМОВ „Барток 

Бела“ Ада одржаној 17.06.2019. године, донет је следећи : 

 

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређује начин стицања, процедуре расподеле и располагања 

сопственим приходима у ШОМОВ „Барток Бела“ Ада (у даљем тексту : Школа). 

Члан 2. 

Поред буџетских прихода школа остварује и : 

„Музички динар“ – добровољни приход у виду донација од стране ученика који похађају 

Школу; 

Приходи од издавања инструмената у закуп; 

Приход од поклона, донација и спонзорства; 

Приходи стечени из претходно набројаних извора чине сопствене приходе школе. 

Уплате сопствених прихода врше се на рачун број : 840-4897760-20 код Управе за Трезор 

Сента. 

Члан 3. 

Сопствени приходи школе користе се у складу са Финансијским планом Школе за 

покриће заједничких трошкова у целини или дела трошкова : режијских трошкова, 

трошкова платног промета, накнада за превоз, службених путовања, промотивних 

активности, одговарајућих уговорених обавеза, стручног усавршавања запослених, 

набавке материјала и опреме, текућег и инвестиционог одржавања објеката и опреме 

Школе, трошкова репрезентације и других трошкова. 
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Члан 4. 

Сопственим приходима Школе располаже директор школе, или друго лице по овлашћењу 

директора. 

Члан 5. 

Приходи од „музичког динара“ користе се ради намирења трошкова прописаних у члану 3 

овог Правилника, а према актуелним потребама Школе. 

Предност у намирењу трошкова из прихода добијених од „музичког динара“ имају 

трошкови који се тичу побољшања ученичког стандарда, односно трошкови котизације за 

такмичење, трошкови путовања на смотре и такмичења, трошкови набавке основних 

средстава за рад. 

Члан 6. 

Приходи од издавања инструмената у закуп усмеравају се првенствено на одржавање 

постојећих и куповину нових инструмената у Школи. 

Члан 7. 

Приходи остварени од донација и спонзорства расподељује се према намени која је 

дефинисана уговором о поклону, донацији и спонзорству. 

Изузетно у случају да намена донације или спонзорства није унапред одређена или 

условљена примењују се правила Правилника о донацијама и хуманитраној помоћи 

ШОМОВ „Барток Бела“ Ада. 

Члан 8. 

Остали сопствени приходи у целости се усмеравају у средства Школе, која се распоређују 

сходно Финансијском плану Школе. 

Члан 9. 

У складу са Правилником о награђивању и санкционисању запослених у ШОМОВ „Барток 

Бела“ Ада, награде за запослене се исплаћују из сопствених прихода Школе. 

Члан 10. 

У случају настанка трошкова који се нису могли унапред предвидети, Школа може 

извршити пренамену расподељених средстава предвиђених овим Правилником. 

 

 



Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу након протека 8 (осам) дана од дана истицања на огласној 

табли Школе. 

 

Објављено на огласној табли школе 17.06.2019.године. 

 

Председник школског одобра 

 

_________________________ 

                                                                                         Конц Ева 

 

 


