
Електротехничка школа “Михајло Пупин ”
21000 Нови Сад, Футошка 17
тел: (021) 527-887, (021) 421-566  факс: (021) 6616-735
e-mail: uprava.etspupin@gmail.com
ПИБ:101708719

Датум:________2022. године 

У складу са чланом 160. Закона о основама система образовања и васпитања(Службени 
гласник Републике Србије, пречишћен текст), директор школе и родитељ ученика 
закључују 

УГОВОР О ДОНАТОРСТВУ
1.  _______________________________________________________________

(име и презиме родитеља, адреса), у даљем тексту Донатор

2. ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад, Футошка 17, коју заступа  директор Емидин 
Елезовић, дипл.инж. (у даљем тексту Школа)

Члан 1.
Школа и Донатор овим путем регулишу међусобна права и обавезе у погледу донаторства ЕТШ 
„Михајло Пупин“ ради побољшања стандарда школовања ученика и побољшања стандарда 
васпитања и образовања.

Члан 2.
Донатор је упознат да Школа прикупља новчана средства у складу са законом и да иста у 
несмањеној вредности распоређује за обезбеђивање вишег стандарда од утврђеног педагошког 
стандарда у области средњег образовања.

Члан 3.
Донатор ће на име донаторства, одмах по потписивању овог уговора уплатити на текући рачун 

школе 840-4873760-46 износ од 3.500,00 рсд, са позивом на број - назив одељења, 
сврха уплате: ђачки динар.

Члан 4.
Школа се обавезује да ће средства примљена по основу донације употребити за намене из члана 1. 
овог Уговора. 

Члан 5.
Уговор је сачињен у два истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примерак за своје потребе.

ДОНАТОР ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
_____________________________ Ермидин Елезовић, дипл.инж.
(име и презиме родитеља)

              _____________________________

____________________________  
(име и презиме детета и разред)
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Спецификација средстава за виши квалитет
образовања

Члан 160. Закона о основама система образовања и васпитања -
„Установа може учешћем родитеља деце и ученика, јединице локалне 
самоуправе, донатора, спонзора или од проширене делатности да обезбеди 
средства за виши квалитет у области предшколског, основног и средњег 
образовања.
Средства из става 1. овог члана користе се за побољшање услова 
образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних 
средстава...“

Школске вежбанке (Основи електротехнике, 
Математика, Српски језик и књижевност, Мађарски језик и 
књижевност, Страни језик)

200,00 рсд

Побољшање услова образовања (спортски 
реквизити)

300,00 рсд

Побољшање услова образовања – 
опремање и одражавање (школске 
радионице)

500,00 рсд

Побољшање услова образовања – 
опремање и одржавање (специјализоване 
учионице)

700,00 рсд

Побољшање услова образовања -опремање
и одржавање(школске лабораторије)

700,00 рсд

Мајице са школским амблемом 500,00 рсд
Награде ученицима за посебне резултате 100,00 рсд
Солидарна помоћ ученика 300,00 рсд
Усавршавање ученика на стручним 
скуповима, камповима и радионицама

200,00 рсд

Укупно 3.500,00 рсд
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