
Na temelju članka 24. stavak 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ br.: 

130/11) i članka 30. Statuta Grada Virovitice- pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada 

Virovitice“ br.: 6/13) Gradsko vijeće Grada Virovitice na __. sjednici održanoj dana __. 

travnja 2014. godine, donosi 

 

 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku 

godinu 2014./2015. 

 

 

I. 

 

Daje se suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 

2014./2015. Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica KLASA: 003-05/14-01/9, URBROJ: 

2189-32-04-14-1. 

 

 

II. 

 

Odluka o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2014./2015. iz točke I. 

ove Odluke sastavni je dio ove Odluke. 

 

 

III. 

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice. 

 

 

 

KLASA: 602-01/14-01/05 

URBROJ: 2189/01-04/2-14-3 

Virovitica, __.  travnja 2014. 

 

 

 

 

                                                                              GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE 

 

                 PREDSJEDNICA 

 Lahorka Weiss, dipl. oec. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrazloženje 

uz prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni 

obrazovanja za školsku godinu 2014./2015. Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica 

 

 

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica uputila je Zahtjev za davanjem suglasnosti na 

Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2014./2015.  

Zakon o umjetničkom obrazovanju sukladno čl. 24. st. 6. propisuje da Školski odbor uz 

suglasnost osnivača donosi odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te 

određuje cijenu obrazovanja iz članka 9. stavka 3. Zakona za svaku godinu obrazovanja i 

objavljuje je u javnom natječaju za upis polaznika u prvi razred. 

Iznosi participacija su kako slijedi: 

1. participacija za osnovnu školu, pripremni stupanj i srednju školu (godišnji iznos) 

a) jedno dijete 1.500,00 kuna 

b) drugo dijete 1.000,00 kuna 

c) treće dijete 500,00 kuna 

2. participacija  za srednju školu 

a) učenici koji pohađaju isključivo srednju glazbenu školu ne plaćaju participaciju  

3. predškolsko obrazovanje u iznosu od 180,00 kuna mjesečno 

4. najam i korištenje instrumenata 

a) najam instrumenta u iznosu od 60,00 kuna mjesečno 

b) korištenje instrumenata (vježbanje u školi) 30,00 kuna mjesečno 

5. učenici koji pohađaju više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini ili 

više od jednog programa na srednjoškolskoj razini 6.000,00 kuna za nastavnu godinu 

po nastavnom predmetu koji učenik pohađa  

Participacije za osnovnu i srednju školu plaćaju se u 9 jednakih rata do 25. u mjesecu (prva 

rata u rujnu, a posljednja u svibnju), a predškolsko obrazovanje u 10 rata (dvije rate u rujnu, a 

posljednja rata u svibnju). Napominje se da je visina participacije ostala ista kao i prethodne 

godine.  

 

Sukladno odredbama Zakona o umjetničkom obrazovanju predlaže se Gradskom vijeću Grada 

Virovitice donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni 

obrazovanja za školsku godinu 2014./2015. Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica. 

 

 

 PROČELNIK 

Alen Bjelica, prof. 

 

 

 

 

 

 






