
EКОНОМСКА ШКОЛА 

Трг Светог Саве 6. Ужице 

Деловодни број: 

Датум: 29.06.2017. године 

 
На основу члана 57.став 1.тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања ( Сл. Гл. бр.72/09, 52/11, 55/13 и 68/15),члана 16.став 9.Уредбе о 
буџетском рачуноводству ( Сл. Гл. бр.125/03 и 12/06-у даљем тексту:Уредба) и 
члана 61.Статута Eкономске  школе  у Ужицу, Школски одбор, на седници 
одржаној дана 29.06.2017.године  доноси : 

 
 
П Р А В И Л Н И К  
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 
 

Основне одредбe  
 

Члан 1. 
          Овим правилником уређује се расподела средстава приликом израде нацрта 
предлога Финансијског плана Економске школе у Ужицу као индиректног корисника  
буџетских средстава (у даљем тексту: школа ) 

 
Члан 2. 

  
    Приликом израде Финансијског плана Школа процењује изворе прихода из 

којих ће се одређене активности финансирати, као и расположива средства по 
сваком извору финансирања.  

 
Члан 3. 

          Из буџет Републике Србије обезбеђују се средства за зараде 
запослених,отпремнине и уговоре  о извођењу наставе.Расподела се врши на 
основу ценуса који Школа доставља сваког месеца директном буџетском 
кориснику.  
         У ценусу је исказан број запослених,коефицијенти,године радног стажа и 
др.подаци неопходни за обрачун зарада запослених.  
 

Члан 4. 
         Из буџета Града финансирају се материјални трошкови. Расподела 
средстава се врши  на основу лимита средстава исказаног кроз Упутство за 
припрему буџета  надлежног директног корисника са параметрима из Фискалне 
стратегије. Упутство Школи служи као основ за израду Финансијског плана. . 
Расподела средстава се врши и  на основу процене расхода из претходног 
периода 

 
Члан 5. 

   Расподела средстава од сопствених прихода врши се на основу процене 
расхода из претходног периода. Ти приходи се могу користити за све потребе које 
нису предвиђене буџетом Града  или се финансирају из буџета Града  али са 
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недовољним средствима. Спонзорства, поклони и донације обезбеђују се 
заједничким напорима свих запослених у Школи, као и родитеља ученика.  

 
Члан 6. 

   Расподела средстава остварених учешћем родитеља-ђачког динара  врши се 
на основу намена које је предложио Савет родитеља, а усвојио Школски одбор.  

 
Члан 7. 

         Директор Школе доноси одлуку о трошењу средстава за све изворе 
финансирања, који су предвиђени Финансијским планом Школе. 

 
II. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 8. 
        Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли 

Школе. 

Члан 9. 

         За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе 

важећих законских прописа који регулишу ову област. 

 

 

 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. 

 
 

             
 


