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Р е п у б л и к а    С р б и ј а 

Висока  медицинска  школа  струковних  студија 

Ћуприја,  Лоле  Рибара  1-2 

Број: 62930      Датум: 14.07.2014.год. 

 

УГОВОР  О  СТУДИРАЊУ  

 

Закључен између: 

 

Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји (у даљем тексту: Школа), улица Лоле 

рибара 1-2, Ћуприја, коју заступа директор, проф. др Татјана Симовић, с једне стране, и    

  

_________________________________, из_______________, ул. ______________________ , 

ЈМБГ________________, ПУ_______________, студента на студијском програму 

__________________________________, број индекса__________ (у даљем тексту: Студент), с 

друге стране. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 Овим уговором уговорне стране регулишу међусобна права и обавезе Школе и 

Студента. 

На односе који нису регулисани овим Уговором примењују се општа акта Школе. 

Уговорне стране сагласне су да је Студент у школској 2014/2015. години уписан-а на 

прву годину струковних студија, први пут, на студијском програму 

________________________________________________________. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ШКОЛЕ 

Члан 2. 

Школа се обавезује да Студенту обезбеди планирани наставно-образовни процес са 

свим планираним предметима и студијским садржајима и планираним облицима педагошког и 

наставног рада према Студијском програму струковних студија и Наставном плану и програму 

студија, као и да му обезбеди полагање испита у редовним испитним роковима и стицање 

одговарајућег стручног назива, као и друга права у складу са Законом о високом образовању (у 

даљем тексту - Закон), Статутом и другим општим актима Школе. Школа се обавезује да за 

студента основних струковних студија организује наставу, вежбе, стручну праксу и 

консултације, према студијском програму основних струковних студија. 

Школа утврђује распоред предавања и испита, број часова наставе и место одржавања 

испита. 

Школа има право да наплати школарину од Студента утврђену овим уговором, и друга 

права у складу са Законом, Статутом  и другим општим актима Школе. 

 

Члан 3. 

Школа задржава право да може током студија да изврши измене Студијског програма, 

силабуса  предмета, плана рада на предметима и ангажованих наставника и ментора у складу 

са Законом и општим актима Школе, водећи рачуна да измене не буду на штету Студента. 

Студент ће бити благовремено информисан о свакој промени из става 1. овог члана. 

Текуће промене из става 1. овог члана неће променити укупно планирано годишње 

оптерећење Студената и планирани износ од 60 ЕСПБ бодова за школску годину. 
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ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Члан 4. 

Студент неће бити дискриминисан у погледу људских права и права која има као 

студент Школе, на отворен или прикривен начин, а која би се заснивала на раси, боји коже, 

прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или 

политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, 

рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном 

статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и 

другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА 

Члан 5. 

Студент има право да: 

• учествује у свим видовима наставних, ван-наставних, изборних, факултативних и 

слободних активности организованих у складу са његовим статусом; 

• користи све просторе Школе намењене за специфичне врсте рада и активности студената; 

• користи библиотеку, рачунарску салу и остале услуге које Школа пружа студентима; 

• учествује у стручно-развојним пројектима у складу са општима актима Школе;  

• поднесе надлежним органима Школе приговоре и предлоге који се односе на квалитет 

наставног процеса, на организацију и начин извођења наставе и испита, те на повреду било 

којих специфичних и општих права која произилазе из њиховог статуса; 

• бира и  буде биран у органе Школе; 

• остварује права у области студентског стандарда;  

• искаже  мишљење о квалитету наставе и раду наставног и ненаставног особља Школе; 

• захтева заштиту својих права пред надлежним органима; 

• се бави студентским организовањем;  

• остварује и друга права у складу са Законом и општим актима Школе. 

 

Члан 6. 

Студент има обавезу да: 

• се посвети студијама и учествује у наставним и другим активностима које организује Школа; 

• поштује правила Школе; 

• уредно плаћа утврђену школарину; 

• поштује права других студената и особља у Школи; 

• се понаша на начин на који неће дискредитовати Школу; 

• извршава друге обавезе у складу са Законом и општим актима Школе. 

 

Члан 7. 

Студент је обавезан да би уписао наредну годину студија да испуни све обавезе из 

наставног плана и програма предвиђене за текућу школску годину, осим ако правилима студија 

није другачије одређено.  

Студент који не испуни обавезе из става 1. овог члана поново уписује одређене 

предмете/студијске садржаје у складу са Законом и општим актима Школе, те поновно плаћа 

трошкове школарине у складу са правилима Школе о висини накнаде за студирање и 

Ценовнику  услуга  Школе. 
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ШКОЛАРИНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 

Студент се обавезује да плати школарину у износу од 80.000,00 (осамдесет хиљада) 

динара за школску 2014/2015. годину. 

Школа благовремено обавештава Студента о промени школарине за наредне студијске 

године из става 1. овог члана. 

 

Члан 9. 

Студент може да уплати школарину у ратама, у складу са одлуком Савета Школе. 

Студент може уплатити укупни износ годишње школарине приликом уписа и тако 

остварити одређене погодности у складу са одлуком надлежних органа Школе. 

Школа одобрава студенту да школарину за школску 2014/15. годину у износу од 

80.000,00 динара  плати у 7 месечних рата. 

 

Члан 10. 

Студент се обавезује да школарину из члана 9. овог уговора уплаћује у 7 месечних рата, 

и то: 

Прва  рата у износу од  20.000,00 динара приликом уписа у прву годину студија, 

Друга рата у износу од  10.000,00 динара до  05.10. 2014. године, 

Трећа рата у износу од  10.000,00 динара до  05.11.2014. године, 

Четврта рата у износу од  10.000,00 динара до  05.12. 2014. године, 

Пета рата у износу од  10.000,00 динара до  05.02. 2015. године, 

Шеста рата у износу од  10.000,00 динара до  05.03.2015. године, 

Седма рата у износу од  10,000,00 динара до  05.04.2015. године. 

 

Члан 11. 

Студент се обавезује да износе месечних рата школарине из чл. 11 овог уговора 

благовремено уплаћује на жиро рачун Школе, број 840-1380666-30, бр. модела 97, позив на 

број, за прву рату је број индекса, а за наредне рате користи се генерисан број из студентског 

сервиса, а уплатницу да достави Студентској служби. 

 

Члан 12. 

Школарина покрива све трошкове реализације студијског програма у текућој школској 

години, осим трошкова посебних услуга Студенту (пријаве испита, издавање уверења, потврда, 

израда дипломе, обавезно осигурање, признавање испита са других високошколских установа 

и остале услуге које пружа Школа). Студент те услуге додатно плаћа, према важећем 

Ценовнику Школе.   

 

 

Члан 13. 

Школа се обавезује да студенту изврши оверу семестра и обезбеди излазак на испит 

после извршене уплате доспелих рата школарине из члана 10. овог уговора. 

 

Члан 14. 

Студент се обавезује да месечне рате школарине исплаћује у роковима утврђеним 

чланом 10. овог уговора, а у случају евентуалне немогућности благовремене уплате, обавести 

Школу писаним путем. 
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 15. 

Уколико Студент заостаје са уплатом школарине, Школа писаним упозорењем 

обавештава Студента да без одлагања измири заостале обавезе. Уколико Студент и након 

упозорења не уплати заостале рате, Школа може једнострано раскинути овај уговор.  

У случају раскида овог уговора, Школа има право да задржи износ до тада уплаћених 

средстава и да захтева плаћање доспелих обавеза. 

Уколико студент обавезе по основу школарине уплаћује у ратама и закасни са уплатом 

рате, а има статус запосленог лица, Школа може уместо раскида уговора да захтева од студента 

да обезбеди месечну административну забрану на зараду на име измирења трошкова 

школарине. 

 

Члан 16. 

Уговорне  стране су  сагласне  да  се  на  захтев  студента Уговор  може  раскинути,  и 

да у том случају студент сноси трошкове исписивања у износу од 8.000,00 динара. У  случају  

исписивања, Школа задржава до тада уплаћени износ школарине. 

 

МИРОВАЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА СТУДЕНТА 

Члан 17. 

Права и обавезе Студента мирују на лични захтев, у следећим ситуацијама: 

- Болест студента која га је спречила да студира један семестар или дуже; 

- Упућивање на стручну праксу у трајању од шест месеци; 

- Нега властитог детета до годину дана живота; 

- Одржавање трудноће и порођај; 

- Припреме за светско, европско првенство и олимпијске игре, ако има статус 

врхунског  спортисте; 

- Упис на студије у иностранству у оквиру сарадње Школе са другим, сродним 

школама; 

- Посебни разлози личне природе који се у сваком конкретном случају процењују. 

 

УРЕЂИВАЊЕ МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА 

Члан 18. 

Студент може током школске године да пређе са друге високошколске установе и да се 

упише у Школу.  

Студенту који у току године прелази са друге високошколске установе, или студенту 

који има положене испите на другом студијском програму, могу се на сопствени захтев 

признати положени испити и одговарајући ЕСПБ бодови одлуком надлежног органа  Школе.  

Студент је дужан да у даљем школовању у Школи положи сву разлику испита и да 

стекне број ЕСПБ бодова предвиђен за упис у наредне године студија у складу са Студијским 

програмом и општим актима Школе. 

За признавање испита и ЕСПБ бодова Студент је дужан да плати накнаду Ценовником  

услуга  усвојеном од  стране  Савета Школе. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 

Уколико резултати  Студента у напредовању нису у складу са  правилима студирања, 

Студент је дужан да сноси трошкове Школи, потребне за наставак његовог школовања 
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(поновни упис предмета/студијских садржаја и др ), у складу са одлукама надлежних органа 

Школе. 

Студент је дужан да прихвати измене у Студијском програму, режиму студија и 

предмета/студијских садржаја, донесене у складу са законом, Статутом и  другим општим 

актима Школе. 

 

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 20. 

Уговор престаје да важи након престанка статуса студента, у складу са Законом и 

општим актима Школе, и у случају из члана 15. овог уговора.  

У случају престанка важења овог уговора у било ком случају из става 1. овог члана, 

Школа има право да задржи износ до тада уплаћених средстава и да захтева плаћање свих 

доспелих обавеза студента. 

У свим случајевима престанка важности уговора, Студент сноси трошкове исписа из 

Школе, у складу са  Ценовником  услуга Школе. 

 

НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРА 

Члан 21. 

Уговорне стране сагласне су да евентуалне спорове по овом уговору првенствено 

решавају споразумно. 

У случају да уговорне стране настали спор не реше споразумно, надлежан је основни 

суд у Параћину, Судска  јединица у Ћуприји. 

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Члан 22. 

Овај уговор ступа на снагу и  сматра се закљученим када га уговорне стране потпишу. 

Овај уговор се закључује на период од једне године. 

 

Члан 23. 

Измене овог уговора вршиће се закључивањем анекса. 

 

ПРИМЕРЦИ УГОВОРА 

Члан  24. 

Овај уговор сачињен је у 3 (три) истоветна примерка, од којих један примерак задржава 

Студент, а два примерка Школа. 

 

 

  

Студент  Директор 

  Проф. др Татјана Симовић 

 


