На основу члана 3. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије, 72/09,52/11 и 55/13“) и члан 30. Закона о средњем образовању и
васпитању, Средња економска школа Сомбор у Сомбору, Апатински пут 90, коју заступа
директор Драгомир Миљић и

_______________________________________________________________________________
коју заступа __________________________________________________________закључују:

У Г О ВО Р
О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ
Број: ____________ од ______________________

Члан 1.
Овим Уговором учесници регулишу заједничке циљеве и потребе пословно-техничке
сарадње, посебно:
1.Заједничко организовање практичне наставе, блок наставе и професионалне праксе
ученика по Наставном плану и програму објављеном у Службеном гласнику Републике
Србије, „Просветни гласник“ Републике Србије, бр. 7/96“; 10/12; 8/13, 16/13 за подручје
рада трговина, угоститељство и туризам.
2.Ангажовање стручњака потписника, коришћење објеката и опреме ради унапређења
практичне наставе и квалитета рада у продавницама, угоститељским и туристичким
објектима.
3. Ангажовање појединих афирмисаних стручњака из предузећа или установе ради
реализације практичне наставе, блок наставе и професионалне праксе, као и реализацију
матурског или завршног испита ученика.
4. Школа је дужна да сачини план рада ученика, теме за практичну, блок наставу и
професионалну праксу као и да упозна ученике са њиховим правима и обавезама за време
обављања практичне наставе.
5. Заједнички интереси ученика састоје се у организованој припреми ученика за будући рад
у трговини, угоститељству и туризму. Сходно томе, ученици имају обавезу да извршавају
задатке утврђене планом рада, да се придржавају одредаба организације о дисциплинској и
материјалној одговорности као и да за време обављања практичне наставе не користе
алкохолна пића која их могу довести у незавидан положај.

Члан 2.
Потписници Уговора (предузећа, организације, установе) обавезују се да ученицима
обезбеде услове за реализацију практичне и блок наставе, као и професионалне праксе, на
пословима који ће ученицима омогућити да се стручно оспособе за занимање за које стичу
образовање, а према обиму које је одредило Министарство просвете науке и технолошког
развоја Републике Србије.

Члан 3.
За време обављања практичне наставе, професионалне праксе или других видова пословнотехничке сарадње, предузеће, организација или установа дужна је да ученицима обезбеди
прописану хигијенско-техничку заштиту, да упозна ученике са мерама заштите на раду и
заштите од пожара у мерама које примењују за своје раднике.
Члан 4.
Предузеће, организација или установа требало би да за ученике који се налазе на
реализацији практичне и блок наставе, као и професионалне праксе и других видова
пословно-техничке сарадње, да обезбеди исте накнаде ( исхрана, заштитна одећа) као и за
своје раднике.
Члан 5.
Предузеће је у обавези да преко ментора задужених за рад ученика на пракси обавештава
Школу о редовности и квалитету похађања практичне наставе ученика у току школске
године.
Члан 6.
На основу члана 156. Став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службенигласник Републике Србије“бр. 72/09, 52/11 и 55/13 привредно друштво може у
складу са својим могућностима да уплати донацију за унапређење наставе у економској,
трговинској и угоститељској струци, што ће се накнадно уредити потписивањем уговора о
донаторству.

Члан 7.
Потписници овог Уговора сагласни су да именују по једног члана у заједнички одбор за
праћење примене овог Уговора.
Члан 8.
Овај Уговор се закључује на неодређено време уз право сваке уговорне стране да писаним
путем откаже његово даље важење. Раскид уговора наступа даном пријема обавештења о
раскиду.
Члан 9.
Овај Уговор сачињен је у два истоветна примерка од којих свака страна задржава по један,
након потписивања, када и ступа на снагу.

За организацију:

__________________________________

За Средњу економску школу:
Драгомир Миљић, проф.

___________________________________

