Заједница музичких и балетских школа Србије
СТАТУТ

У складу са одредбама члана 102.став 1.Закона о основама система образовања и васпитања (,,
Сл.гласник РС'' бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон и 10/2019) ), члана 12. Закона о удружењима („Сл.
гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11-др. закон и 44/2018-др. закон) и чл. 22. Уговора о оснивању Заједнице
музичких и балетских школа Србије, на Скупштини Заједнице музичких и балетскихб школа Србије
одржаној дана 25.10.2019. године у Београду , на седници Скупштине Заједнице музичких и
балетских школа Србије усвојен је
СТАТУТ
ЗАЈЕДНИЦЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Заједница музичких и балетских школа Србије (у даљем тексту: Заједница или ЗМБШС) је
добровољна, невладина, недобитна, струковна организација у коју се удружују музичке и балетске
школе Србије са циљем да се, на начелима узајамности и солидарности обједине заједнички циљеви,
потребе и интереси у области музичког и балетског образовања и васпитања.
Члан 2.
ЗМБШС има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и
овим Статутом.
Пун назив организације је Заједница музичких и балетских школа Србије, или Заједница музичких и
балетских школа Србије. Назив организације на енглеском језику је Тхе Ассоциатион оф Мусиц анд
Баллет Сцхоолс оф Сербиа.
Скраћени назив Заједнице је ЗМБШС или ZMBŠS.
Седиште Заједнице мора бити на територији републике Србије, с тим да се као седиште бира школа
чланица из које се управља Заједницом.
Одлуком Скупштине ЗМБШС, седиште организације може бити премештено.
Члан 3.
ЗМБШС је по својој организационој структури, начину рада и финансирања, јединствена
организација музичких и балетских школа Србије која, као таква, заступа интересе школа Србије у
оквиру Европске уније музичких школа (Еуропеан Мусиц Сцхоол Унион, у даљем тексту ЕМУ) и
другим асоцијацијама.
Члан 4.
Остваривање циљева и задатака ЗМБШС врши се преко делегата или органа Заједнице, а заснива се
на:
-

принципима споразумевања и договарања;
заједничком деловању и сарадњи;
унапређивању и усклађивању делатности музичког и балетског образовања и васпитања;
равноправности школа чланица Заједнице и њихових представника;
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-

остваривању свестране сарадње са другим удружењима, организацијама и заједницама,
што доприноси развоју музичког и балетског школства и делатности, као и
хуманизацији друштвених односа;
заштити права и угледа школа чланица;
стварању услова да циљеви и резултати музичког и балетског образовања постану доступни
свима у скалду са законском регулативом;
унапређивању међународне сарадње на плану музичког и балетског образовања;
вршењу и других послова од интереса за школе чланице Заједнице и друштво у целини.

Члан 5.
ЗМБШС има печат округлог облика, пречника 30 мм са кружно, ћириличним писмом исписаним
текстом по ободу: Заједница музичких и балетских школа Србије.
ЗМБШС има правоугаони штамбиљ, димензија 60мм x 35мм, са текстом исписаним ћириличним
писмом: Заједница музичких и балетских школа Србије, бројем, датумом и годином.
Члан 6.
Чланство у ЗМБШС је добровољно. Поред школа са статусом оснивача, у ЗМБШС се могу учланити
и све друге музичке и балетске школе Србије. Свака школа може под једнаким условима да постане
члан ЗМБШС.
Школе, чланице Заједнице груписане су у оквиру пет Регионалних актива музичких школа и једног
актива балетских школа Србије.
1. Регионални актив музичких школа Војводине чине школе из: Аде, Апатина, Бачке Тополе, Бачке
Паланке, Бечеја, Кањиже, Кикинде, Куле, Новог Кнежеваца, Новог Сада (И. Бајић, Ј. Славенски),
Панчева, Руме, Сенте, Сомбора, Сремске Митровице, Суботице, Шида, Врбаса, Вршаца и Зрењенина.
2. Регионални актив музичких школа Београда чине школе на територији београдских општина.
3. Регионални актив музичких школа централне Србије са Косовом и Метохијом чине школе из:
Чачка, Грачанице, Косовске Митровице, Крагујевца, Краљева, Новог Пазара, Пријепоља, Трстеника и
Ужица.
4. Регионални актив музичких школа југоисточне Србије чине школе из: Алексинаца, Бора,
Бујановаца, Ћуприје (Д. Сковран и ШЗМТ), Јагодине, Крушеваца, Кладова, Лесковца, Мајданпека,
Ниша, Параћина, Пирота, Прокупља, Врања, Књажевца, Неготина, Зајечара и Гњилана.
5. Регионални актив музичких школа северозападне Србије чине школе из: Аранђеловца, Лознице,
Пожаревца, Смедерева, Смедеревске Паланке, Шапца, Уба и Ваљева.
6. Актив балетских школа Србије чине школе из: Београда, Новог Сада, Панчева и Суботице.
За организацију рада актива одговорни су чланови Председништва са наведеног региона.
Регионални активи су аутономни у свом раду и организацији Активи задржавају право избора и
делегирања својих представника у органе ЗМБШС.
У органе управљања ЗМБШС испред Актива може бити предложено и изабрано лице које руководи
школом – директор или лице које овласти директор .
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Сва акта и регионалних актива морају бити у складу са статутом ЗМБШС. Одредбе аката које
су у супротности са статутом ЗМБШС, ништавне су.
Активи немају статус правног лица сходно одредбама закона о удружењима.
Члан 7.
Заједницу музичких и балетских школа Србије представља и заступа председник Председништва, а у
његовом одсуству један од потпредседника или лице које председник одреди за заступање.
II ЦИЉЕВИ РАДА ЗМБШС
Члан 8.
Општи циљеви постојања ЗМБШС су организовање међусобне сарадње, рад на размењивању
искустава школа чланица и покретање проучавања, разматрања и решавања питања од заједничког
интереса за унапређивање делатности музичког и балетског образовања и васпитања у Републици
Србији.
Члан 9.
Остварујући своје опште циљеве, ЗМБШС посебну пажњу поклања решавању питања која се односе
на:
- унапређивање рада и живота музичког и балетског образовања и васпитања;
- унапређивање наставних планова и програма планова наставе и учења;
- унапређивање педагошког истраживања и стручног усавршавања запослених , организовањем
свих облика стручног усавршавања, као и сарадње са свим сродним организацијама и
заједницама;
- организација такмичења, фестивала и смотри ученика музичких и балетских школа;
- у циљу унапређивања, континуираног праћења и вредновања квалитета наставе у музичким и
балетским школама Србије, ЗМБШС организује Републичко такмичење музичких и балетских
школа Србије, Фестивал музичких и балетских школа Србије, међународна такмичења,
предавања, стручна усавршавања, семинаре, као и друге манифестације којима се јавности
презентују најбољи резултати педагошке активности музичког и балетског образовања и
васпитања Србије.
- давање предлога за израду јединствених образаца евиденција за музичке и балетске школе;
- давање предлога образовних стандарда за музичке и балетске школе;
- праћење развоја музичког и образовања и васпитања као целине, предлагање одговарајућих
мера одговарајућим органима Републике Србије за доношење прописа којима ће се
регулисати статус музичког и балетског образовања и ангажовање на њиховој реализацији;
- издавање уџбеника, нотне и друге литературе, приручника, скрипти за потребе школа;
- међународна сарадња са институцијама образовања, културе и уметности.
Члан 10.
Поред вођења и сређивања документације о властитом раду, ЗМБШС сакупља и обрађује
документацију везано за активности ЗМБШС у оквиру ЕМУ, а које су од значаја за презентовање
рада организације у земљи и иностранству.
Члан 11.
У извршавању својих задатака ЗМБШС сарађује са Министарством просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије (у даљем тексту Министарства просвете), Министарством културе
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Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Зводом за квалитет
образовања и васпитања, регионалним центрима за професионални развој запослених у
образовању, са Покрајинским секретаријатима за образовање и културу, са органима локалне
самоуправе, Музичком омладином Србије, као и осталим институцијама које се баве сродном
делатношћу.
Заједница музичких и балетских школа Србије заступа интересе музичких и балетских школа Србије
према другим субјектима, правним лицима, организацијама и установама.
Заједница музичких и балетских школа Србије континуирано прати развој музичког и балетског
образовања и васпитања и Министарству просвете даје предлоге за његово осавремењавање и
прилагођавање потребама друштва.
На захтев школа чланица, ЗМБШС спроводи поступак иницијативе за измену и допуну плана и
програма наставе и учења. На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије ЗМБШС може давати мишљење о изменама и допунама планова и програма наставе и учења.
На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ЗМБШС може
давати мишљење о оснивању музичких и балетских школа и условима за рад на територији
Републике Србије, као и о свим другим питањима од интереса за музичко и балетско образовање и
васпитање Србије.
III – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ШКОЛА ЧЛАНИЦА ЗМБШС
Члан 12.
Права школа чланица Заједнице су:
- да дају овлашћење својим делегатима у Скупштини Заједнице и да их опозивају;
- да њихови делегати бирају и да буду бирани у органе Заједнице, сходно одредбама Статута;
- да преко својих делегата учествују у раду и одлучивању у Заједници и њеним органима;
- да се организују и формирају различита радна тела, која доприносе раду регионалних актива и
Заједнице уопште (активи директора, регионалне и републичке стручне комисије, комисије по
предметима и друго);
- да органима Заједнице подносе своје предлоге и мишљења, која су разматрана на активима
директора, стручним комисијама по предметима или другим формираним комисијама и
телима;
- да активно учествују у креирању Годишњег плана рада ЗМБШС;
- да од чланова Председништва захтевају предузимање мера и радњи који се тичу рашавања
проблема музичког и балетског школства;
- да од Председништва траже тумачење садржаја и објашњења закључака и препорука.
Члан 13.
Дужности школа чланица Заједнице су:
- да активно учествују у раду Заједнице;
- да активно учествују у раду регионалних актива музичких школа, актива балетских школа и
тела која су формирана на регионима.
- да сарађују и пружају помоћ, везано за решавање питања којима се Заједница бави;
- да правовремено органима Заједнице доставе податке, којим се утврђује тачан број делегата у
Скупштини;
- да правовремено органима Заједнице достављају све податке и информације потребне за
разматрање и решавање појединих проблема музичког и балетског школства;
- да пружају подршку, сарађују и учествују у свим манифестацијама у којима учествује или
које покреће Заједница;
- да дају свој допринос реализовању активности планираних Годишњим планом рада ЗМБШС;
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-

да поштују одлуке органа Заједнице;
да уредно уплаћују договорену чланарину потребну за несметан рад Заједнице.

IV - ОРГАНИ ЗМБШС
Члан 14.
Органи управљања Заједнице су:
-

СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРЕДСЕДНИШТВО ЗАЈЕДНИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 15.
СКУПШТИНА ЗМБШС
Скупштина је највиши орган Заједнице. Седницом Скупштине руководи председник Председништва,
а председава трочлано Председништво бирано на самој Скупштини.
Скупштину чине делегати музичких и балетских школа Србије, чланица Заједнице.
Делегати Скупштине су овлашћена лица школа чланица. Право школе чланице на одређени број
делегата зависи од укупног броја признатих радника у настави, решењем Министарства просвете.
Број делегата утврђује се сваке године.
Максимални број делегата у Скупштини утврђује Председништво ЗМБШС на следећи начин:
-

Школе које имају више од 60 признатих извршилаца у настави – 3 делегата;
Школе које имају 31 до 60 признатих извршилаца у настави – 2 делегата;
Школе које имају до 30 признатих извршилаца у настави – 1 делегат.

Делегате на седници Скупштине верификује комисија изабрана на самој седници на основу оверених
овлашћења школа, а према усвојеном броју делегата за одређену годину.
Број делегата свих регионалних актива музичких школа и актива балетских школа чини укупан број
делегата Скупштине ЗМБШС.
Члан 16.
Редовне седнице Скупштине ЗМБШС организују се два пута годишње, а према потреби може бити
заказана и ванредна седница. Одлуку о термину одржавања седница доноси Председништво.
Скупштина Заједнице доноси одлуке о питањима из свог делокруга рада, уколико је присутно више
од половине укупног броја делегата у Скупштини.
Донета одлука је правоснажна уколико је за њу гласало више од половине присутних делегата
Скупштине.
Члан 17.
Ванредна седница Скупштине мора се сазвати ако захтев за њено сазивање, у писаном облику,
поднесе једна трећина делегата Скупштине.
5 / 11

Заједница музичких и балетских школа Србије
СТАТУТ

Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од подношења
захтева за њено сазивање.
Члан 18.
Скупштина Заједнице:
-

доноси Статут Заједнице;
верификује мандате члановима Председништва, предложеним од стране делегата из сваког од три
регионална актива музичких школа и једног актива балетских школа Србије појединачно;
разрешава чланове Председништва;
верификује мандат председника Председништва;
верификује и разрешава чланове Надзорног одбора;
доноси план рада Заједнице;
разматра и усваја Извештаје о раду Заједнице;
разматра и усвај годишњи извештај о финансијском пословању Заједнице, исказан по
активностима појединачно: Републичко такмичење, Фестивал музичких и балетских школа
Србије, трошкови Скупштине и Председништва, трошкови ЕСYО (Еуропеан Спирит Оф Yоутх
Орцхестра) и ЕМУ, службена путовања, семинари и остали трошкови,

Члан 19.
ПРЕДСЕДНИШТВО ЗМБШС
Председништво Заједнице је колективни извршни орган Скупштине Заједнице који броји 11 чланова,
и то:
-

3 члана из регионалног актива музичких школа Војводине;
3 члан из регионалног актива музичких школа Београда;
1 члана из регионалног актива музичких школа централне Србије са КиМ;
2 члана из регионалног актива музичких школа источне Србије;
1 члан из регионалног актива музичких школа северне Србије;
1 члан из актива балетских школа Србије.

Мандат Председништва траје 4 године.
Мандат чланова Председништва који су изабрани на место чланова којима је из одређених разлога
престало својство члана Председништва траје до истека мандата Председништва у целини.
Члан 20.
Чланове Председништва, бирају делегати Регионалних актива музичких школа музичких и балетских
школа према утврђеном броју за сваки регион посебно.
Изабране кандидате за чланове Председништва верификује Скупштина ЗМБШС.
На конститутивној седници, чланови Председништва бирају председника Председништва и два
потпредседника из различитих региона, тајним гласањем.
Иизбор чланова Председништва се врши по следећем поступку:
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-

Свака школа чланица Заједнице може званично председништву ЗМБШС да предложи
једног кандидата за члана Председништва из свог региона. Рок за подношење предлога
утврђује Председништво;
Председништво утврђује предлог кандидата за члана Председништва за сваки регион посебно;
Гласачки листићи штампају се за сваки регион са списком свих кандидата који су предложени;
На Скупштини Заједнице делегатима се уручује гласачки листић који се односи на регион из кога
су делегирани;
Број кандидата за које делегати гласају у оквиру свог региона утврђен је Статутом;
Комисија за спровођење гласања подноси извештај о резултатима гласања и изабраним
члановима, по регионима;
Скупштина верификује избор свих чланова новог Председништва

Члан 21.
Председништво Заједнице
-

Заказује Скупштину Заједнице и предлаже дневни ред;
Утврђује предлог измена и допуна Статута и других општих аката Заједнице;
Доноси предлог годишњег план рада Заједнице скупштини ЗМБШС;
Стара се о извршавању и извршава послове по одлукама и закључцима Скупштине и о томе
подноси извештаје школама чланицама;
Подноси Скупштини извештај о раду и извештај о финансијском пословању;
Утврђује број делегата у Скупштини на основу броја извршилаца у настави, за сваку годину;
Образује стручне комисије по одређеним питањима;
Именује руководиоце разних активности;
Пружа помоћ и сарађује са организаторима такмичења и других манифестација током трајања
припрема и током реализације манифестација;
Доноси правилнике свих такмичења у организацији Заједнице;
Бира место одржавања такмичења, организатора и жири такмичења у организацији Заједнице;
Расписује конкурс и бира директора Републичког такмичења и реализатора Фестивала;
Предлаже програме стручног усавршавања за акредитацију;
Доноси одлуку о награди Заједнице за вишегодишње педагошке резултате рада ;
Доноси одлуку о висини чланарине коју су школе чланице ЗМБШС у обавези да уплаћују, одлуку
о динамици исплаћивања чланарине, као и о висини донација и котизација за све остале
активности које организује Заједница;
Сарађује са ЕМУ и другим асоцијацијама ван земље;
Бира координатора за односе са ЕМУ као и другим асоцијацијама, као и време обављања ове
функције
Даје предлоге Влади Републике Србије за члана Националног просветног савета у складу са
захтевом Министарства просвете науке и технолошког развоја
Доноси Стандарде такмичења
Обавља и друге послове које му повери Скупштина.

Члан 22.
На седницама Председништва Заједнице неопходно је присуство већине чланова Председништва,
како би се могле доносити пуноважне одлуке.
Рад Председништва је јаван.
На седницама се води Записник који се доставља свим члановима Председништва, а извештај са
седнице, свим школама (путем електронске поште, сајта или гласила ЗМБШС).
Члан 23.
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У посебно хитним случајевима, Председништво може одлуке доносити и на тзв.електронској
седници. Електронска седница се реализује путем интернет везе (електронске адресе), тако
што се члановима Председништва доставља предлог одлуке о којој треба да се изјасне.
Члан Председништва се изјашњава повратном е-маил поруком, са опцијама: да, не или уздржан.
Након завршеног гласања председник Председништва сачињава службену забелешку у којој
констатује резултат гласања и о томе
обавештава све чланове Председништва.
Забелешка се чува у архиви.
Члан 24.
Председник Заједнице представља и заступа Заједницу, стара се о спровођењу одредаба уговора,
одлука, закључака и других аката Скупштине и Председништва Заједнице, заказује и води седнице
Председништва, потписује сва акта, одлуке и целокупну материјално-финансијску документацију.
Председник Заједнице у име Заједнице склапа уговоре са предузећима, заједницама и осталим
правним лицима, а везано за послове који су од интереса за Заједницу.
Члан 25.
НАДЗОРНИ ОДБОР ЗМБШС
Надзорни одбор је орган Скупштине Заједнице.
Надзорни одбор броји три члана, из различитих Регионалних актива. / регионални актив Београда,
регионални актив Војводине, регионални актив Србија, по редоследу из сва 3 регионална актива северни, источни, централни/
Чланове Надзорног одбора верификује Скупштина, на предлог делегата Регионалних актива.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године.
Мандат чланова Надзорног одбора, који су изабрани уместо чланова Надзорног одбора, који су
(разрешени или из других разлога) престали да обављају послове чланова Надзорног одбора, траје до
истека мандата чланова изабраних на 4 године по редовној процедури.
Члан 26.
Надзорни одбор заседа најмање 2 пута годишње ради разматрања финансијских извештаја и по
указаној потреби.
Надзорни одбор:
-

Разматра годишњи финансијски извештај ЗМБШС;
Контролише законитост рада Председништва, намену и висину средстава по активностима које
организује ЗМБШС;
Предлаже Скупштини усвајање годишњег финансијског извештаја Председништва;
Подноси Скупштини годишњи Извештај о свом раду.

Седницама Надзорног одбора морају присуствовати најмање два члана.
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Чланови Надзорног одбора учествују у раду седнице Председништва, када се расправља о
питањима из делокруга рада Надзорног одбора.
V – СТРУЧНА СЛУЖБА ЗМБШС
Члан 27.
За обављање финансијско-књиговодствених, административних и других стручних послова могу се
ангажовати стручни радници школа или друга стручна лица.
Стручна служба ЗМБШС обавља послове по налогу Председништва.
Стручна служба ЗМБШС израђује полугодишњи и годишњи извештај о финансијском пословању
Заједнице, исказан по активностима појединачно.
На захтев Надзорног одбора, Стручна служба ЗМБШС даје на увид целокупну документацију о
финансијском пословању ЗМБШС и присуствује свим састанцима Надзорног одбора када се
разматрају питања финансија.
VI – ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 28.
Јавност у раду ЗМБШС огледа се:
-

У предузимању потребних мера како би се обезбедило да школе чланице буду континуирано
информисане о раду и проблемима Заједнице,
У редовном извештавању о одлукама, уговорима, закључцима и другим актима Заједнице ,
У томе да све школе чланице имају увид у остваривање циљева и задатака, као и у активност и
коришћење средстава Заједнице.

Члан 29.
У сврху информисања школа чланица, Заједница користи електронску пошту, средства јавног
информисања, извештаје, билтене, сајт и друга средства јавног информисања.
Заједница у сврху јавног информисања о свом раду и активностима може да издаје часопис.
Члан 30.
За јавност рада Заједнице и континуирано, потпуно и благовремено обавештавање школа чланица о
свим важним питањима везано за рад Заједнице и свим одлукама донесеним на Председништву
Заједнице, непосредно је одговорно Председништво Заједнице, на челу са Председником Заједнице
музичких и балетских школа Србије.
VII– ИМОВИНА И ОБАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ
Члан 31.
Имовина ЗМБШС стиче се од чланарина, дотација Министарства просвете пројектним
финансирањем, од добровољних прилога, донација, поклона, и на друге законом дозвољене начине.
Имовина Заједнице може да се користи једино за остваривање статутарних циљева.
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Имовина Заједнице не може се делити њеним члановима, оснивачима, члановима органа или
са њима повезаним лицима. Забрана се не односи на давање пригодних примерених награда и
накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева ЗМБШС (путни
трошкови, дневнице, хотелски смештај и друго ) и исплату зарада запослених.
Финансијска средства Заједнице користе се за финансирање организовања различитих активности
Заједнице, као што су:
-

Такмичења, фестивали, смотре, стручна усавршавања, пријемни испити (тестови),
Финансирање путних трошкова републичких секција;
Финансирање административних трошкова – куповина канцеларијског материјала, плаћање ПТТ
услуга и друго;
Финансирање интернет услуга, израде, одржавање и унапређење сајта Заједнице и друго;
Финансирање чланарине и других обавеза према ЕМУ и другим асоцојацијама;
Финансирање путних трошкова и дневница чланова Председништва у случају посебних
околности и посебних делатности;
Финансирање трошкова репрезентације;
Финансирање набавке уџбеника, наставног и нотног материјала;
Финансирање одржавања музичких инструмената који се користе на концертима, такмичењима и
осталим манифестацијама у организацији Заједнице;
Плаћање трошкова котизација и чланарина;
Финансирање награда по одлуци Председништва
Финансирање стипендија ученика;
Финансирање у сврху помоћи школама у случају елементарне непогоде;
Финансирање осталих потребних делатности заједнице.

Трошкови Заједнице настали по основу остваривања програма рада сматрају се материјалним
трошковима.
У циљу обезбеђивања финансијских средстава за несметано остваривање годишњег плана рада
Заједнице, школе чланице су у обавези да редовно – квартално измирују своје обавезе у погледу
уплаћивања договореног износа чланарине.
Члан 32.
ЗМБШС може обављати издавачку и сваку делатност у складу са законском регулативом.
Члан 33.
Средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма, а који
су од јавног интереса и обезбеђују се из буџета Републике Србије, могу се користити искључиво за
реализацију одобрених програма.

VIII – УСВАЈАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА ЗМБШС
Члан 34.
Статут Заједнице музичких и балетских школа Србије или измене и допуне Статута, доноси се на
седници Скупштини Заједнице, којој присуствује више од половине укупног броја чланова
Скупштине Заједнице. Статут Заједнице музичких и балетских школа Србије усваја се ако се са
предлогом Статута сагласи већина присутних чланова Скупштине Заједнице. Измене и допуне
Статута ЗМБШС доносе се по истој процедури као и Статут ЗМБШС. Измене и допуне Статута
ЗМБШС усвајају се на Скупштини након спроведене јавне расправе.
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Предлог за доношење измена и допуна Статута ЗМБШС могу дати Председништво,
регионални активи музичких школа, актив балетских школа, школе чланице.
IX – ПРИСТУПАЊЕ И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У ЗМБШС
Члан 35.
Школа која жели да приступи Заједници обраћа се Председништву у писаној форми. Школама
чланицама Председништво сваке године издаје решење у ком је наведен број делегата школе у
скупштини ЗМБШС, као и висина чланарине за наведену годину.
Члан 36.
Школа која не измири своју финансијску обавезу, годишњу чланарину према Заједници до 31.
децембра текуће године, нема право одлучивања закључно са 31. децембром наредне године ни на
једном нивоу. Школа која жели да напусти чланство у ЗМБШС обраћа се Председништву у писаној
форми.
Члан 37.
Школа чланица Заједнице којој је престало својство чланице Заједнице одговара за обавезе које је
преузела у ЗМБШС до дана престанка својства школе чланице.
Школе које нису чланице Заједнице могу учествовати у активностима које организује Заједница
музичких и балетских школа Србије под посебним условима, које утврди Председништво Заједнице.
X - ПРЕСТАНАК РАДА ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 38.
Заједница престаје са радом када то одлучи Скупштина Заједнице. У случају престанка рада
Заједнице, као прималац имовине Заједнице, може се одредити домаће недобитно правно лице које је
основано ради остваривања истих или сличних циљева. Одлуку о избору примаоца доноси
Председништво.
Председник Заједнице дужан је да у року од 15 дана обавести Регистратора о постојању разлога за
брисање Заједнице из регистра.
XI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Све школе чланице ступањем у ЗМБШС прихватају своја права, обавезе и одговорности које
произилазе из одредаба овог Статута.
Члан 40.
Овај Статут ступа на снагу усвајањем на седници Скупштине ЗМБШС.
Београд, 25.10.2019.
Председник Заједнице Музичких и балетских школа Србије
Слађана Шегавчић
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