
 

 
Дел. бр. 931/15 

Датум: 22.09.2015. године 

 

На основу чл. 41. и 57. став 1.  тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), Школски одбор 

Музичке школе- Суботица у Суботици (у даљем тексту: Школа), на седници одржаној 

22.09.2015. године донео је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ОБЛИЦИМА, НАЧИНУ И ЦИЉЕВИМА ОСТВАРИВАЊА САРАДЊЕ 

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ СУБОТИЦА СА ДРУГИМ ПРАВНИМ И ФИЗИЧКИМ 

ЛИЦИМА 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о облицима и начину остваривања сарадње Школе са другим 

физичким и правним лицима (у даљем тексту: Правилник) уређују се облици, начин и 

циљеви остваривања сарадње школе са установама из области образовања, културе, 

здравства, социјалне и дечије заштите, јавним предузећима, привредним друштвима, 

удружењима грађана и другим организацијама, а ради остваривања права деце, ученика 

и запослених. 

II ОБЛИЦИ САРАДЊЕ 

 

Члан 2. 

 

Сарадња Школе са другим правним и физичким лицима може се остваривати у 

виду наступа ученика и наставника Школе на скуповима, манифестацијама, 

свечаностима, прославама, фестивалима и другим пригодним скуповима. 

 

II НАЧИНИ САРАДЊЕ 

 

Члан 3. 

 

Ученици и наставници Школе учествују у догађајима из члана 2. овог 

Правилника када је Школа организатор истих или на позив другог правног или 

физичког лица- организатора. 

Када је Школа организатор догађаја из члана 2, директор школе или запослени 

кога он овласти упућује позив другим правним и физичким лицима, за предлогом за 

сарадњу и описом самог догађаја и обавеза сваке стране, најмање 5 дана пре 

планираног догађаја. 



Када је друго физичко или правно лице организатор догађаја из члана 2., 

организатор доставља позив секретаријату школе у писменој или електронској форми, 

најмање 5 дана пре планираног догађаја. 

Позив се заводи у деловодној књизи школе и доставља помоћнику директора 

задуженом за сарадњу Школе са другим правним и физичким лицима. 

Помоћник директора, пошто размотри позив, доставља исти директору школе, 

заједно са својим мишљењем о оправданости и целисходности сарадње у конкретном 

случају.  

Директор школе прибавља и мишљење Педагошког колегијума школе о 

оправданости и целисходности сарадње у конкретном случају. 

По прибављеном мишљењу из става 5. и 6. овог члана, директор школе доноси 

одлуку о сарадњи у конкретном случају, ценећи све околности конкретног случаја, а 

нарочито узимајући у обзир несметано одвијање наставног процеса и безбедност 

ученика и запослених школе. 

О сарадњи се може закључити оквирни споразум или споразум о намерама, ради 

регулисања права и обавеза обе стране, односно Школе и другог правног или физичког. 

 

 

 

III ЦИЉЕВИ САРАДЊЕ 

 

Члан 4. 

 

Сарадња школе са другим правним или физичким лицима има за циљ 

остваривање права деце, ученика и запослених, а нарочито: право на образовање, право 

на стваралаштво, право на остваривање културног идентитета, језика и вредности, 

развој поштовања ученика према средини у којој живе и према другим срединама, као и 

друга законом утврђена права детета, ученика и запослених. 

Ниједан део овог Правилника неће бити тумачен тако да ограничава слободу 

појединаца или  установе да своја права остварују и мимо Школе, у своје слободно 

време, у складу са законом, у ком случају не представљају Школу.  

 

Члан 5. 

 

Школа благовремено планира сарадњу са другим правним и физичким лицима у 

складу са наставним планом и програмом, како се остваривањем ове сарадње не би 

реметио наставни процес и образовање као основна делатност установе. 

Школа планирану сарадњу уноси у Годишњи програм рада школе за школску 

годину у којој је сарадња остварена. 

Сарадња се може остварити и ако из оправданих  разлога није благовремено 

планирана, уколико то не ремети наставни процес у Школи. 

Сви облици остварене сарадње у току једне школске године бележе се у 

Летопису школе. 

О свим облицима остварене сарадње у току једне школске године подноси се 

извештај Школском одбору у оквиру Годишњег извештаја о раду школе. 

 

Члан 6.  

 



Школа не може остваривати сарадњу са правним лицима чији је рад забрањен 

законом, другим прописом или појединачним актом донетим на основу закона или 

другог прописа. 

Школа не може остваривати сарадњу са физичким лицем или предузетником 

уколико су та лица осуђивана правноснажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3  месеца, као и за кривична 

дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 

за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које је, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање. 

Школа не учествује у промоцији политичких организација. 

 

 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

. 

Члан 7. 

Правилник о облицима и начину остваривања сарадње Школе са другим 

физичким и правним лицима ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли Школе. 

 

 

 

                                                                    Председник Школског одбора 

                                                                     ________________________ 

                                                                            Алиса Јованић Жаки 

 

 

 

Правилник је заведен под деловодним бројем 931/15, од 22.09.2015. године, 

објављен је на огласној табли Школе дана 23.09.2015. године, а ступио је на снагу дана 

30.09.2015. године. 

 


