
Na temelju članka 24. Stavka 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine 130/11) Školski 
odbor Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, na sjednici održanoj 02. lipnja 2014. godine, donio je  
 

ODLUKU O IZNOSU PARTICIPACIJE I CIJENI OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 
2014./2015. 

 
Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se iznos participacije roditelja/skrbnika učenika glazbenog odjela O.Š. 
Vjekoslava Kaleba u financiranju javnih potreba u umjetničkom obrazovanju, te cijena obrazovanja 
darovitih učenika koji sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o umjetničkom obrazovanju mogu 
pohađati više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini, za školsku godinu 2014./2015. 
 

Članak 2. 
Participacija roditelja/skrbnika učenika osnovne glazbene škole koji koristi svoje glazbalo iznosi 
1.600,00 kuna. 
Participacija roditelja/skrbnika učenika osnovne glazbene škole koji koristi školsko glazbalo uvećana 
je za 900,00 kuna, te iznosi 2.500,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Participacija roditelja/skrbnika za drugo dijete iz iste obitelji upisano u osnovnu glazbenu školu iznosi 
800,00 kuna ako učenik koristi svoje glazbalo, a 1.700,00 kuna ako učenik koristi školsko glazbalo. 
 
Participaciju ne plaća roditelj/skrbnik za: 

- treće i svako slijedeće dijete iz iste obitelji upisano u glazbeni odjel O.Š. Vjekoslava Kaleba , 
- učeniku korisniku socijalne skrbi, 
- učenika - djeteta poginulog branitelja ili invalida domovinskog rata, 
- učenika za kojeg je Školski odbor na prijedlog nastavničkog vijeća zbog drugog opravdanog 

razloga donio odluku o neplaćanju iznosa participacije  
osim ako dijete koristi školsko glazbalo, u tom slučaju roditelj plaća participaciju u iznosu od 900,00 
kuna. 
 

Članak 4. 
Cijena obrazovanja darovitog učenika koji pohađa više od jednog temeljnog predmeta na 
osnovnoškolskoj razini za nastavnu godinu iznosi 7.000,00 kuna za dodatni predmet. 
 

Članak 5. 
Participacija odnosno cijena utvrđena u člancima 2.- 4. ove odluke plaća se u 11 mjesečnih rata,  prva 
rata od 100,00 kuna pri upisu, te ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata tijekom nastavne godine. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka donosi se uz suglasnost osnivača, a stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti. 
 
KLASA: 602-01/14-01/19 
URBROJ: 2812/1-12/1-10-14-1 
Tisno, 02.06.2014. 
        Predsjednik Školskog odbora  
                   Kristijan Jareb  


