
         Република Србија 
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
        Број: _______       
         ____.__.201__.год 
              Н И Ш 
 

 
              Високa техничкa школa струковних студија у Нишу, (у даљем тексту: Школа), коју заступа др Дејан Благојевић, 
директор Школе, с једне и ___________________ студент____године основних студија који сам плаћа школарину, на 
студијском програму _______________________________________  (у даљем тексту: студент) с друге стране, закључују 

                                                        
У  Г  О  В  О  Р 

о  међусобним правима и обавезама 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора су међусобна права и обавезе Школе и студента који сам плаћа школарину  у школској 

2014/2015. години, са дефинисаним правима и обавезама уговорних страна и утврђеним роковима за реализацију истих.    
                                          

Члан 2. 
               Школа  се обавезује да на сваком предмету  пре  почетка семестра донесе  и студенту учини доступним план рада, 
који садржи: назив предмета, основне податке о предмету, садржај и структуру предмета, циљеве предмета, начин оцењивања, 
број ЕСПБ  бодова, уџбеничку литературу, податке о наставнику и сараднику на предмету и да план рада доследно и спроведе. 

 
Члан3. 

               Школа се обавезује  да донесе распоред наставе (предавања и вежбе), кao и распоред полагања испита усклађене са 
потребама и могућностима студента и исте  учини доступним студенту пре почетка одговарајућег семестра  и да студенту 
доставља благовремено  све релевантне информације и податке које су повезане са студијама. 

 
Члан 4. 

Школа се обавезује  да студенту омогући извођење практичних вежби, практичне наставе  и стручне праксе у Школи  
или ван ње у складу са  могућностима студента.  

                                                         
Члан 5. 

Школа се обавезује да изврши осигурање студента од последица несрећног случаја у току школске 201__/201__. 
године. 

Школа се обавезује да студенту изда одговарајуће јавне исправе (индекс, диплому, додатак дипломи), а на лични 
захтев изда и одговарајућа уверења, потврде и сличне  исправе. 

 
Члан 6. 

Школа одобрава студенту да школарину у укупном износу од _______динара за школску 201__/201__. годину плаћа у 
10 једнаких месечних рата, тако што прву рату уплаћује при упису године, а остале рате до 25.-ог у месецу, сваког месеца до 
коначне отплате  на жиро рачун Школе број: 840-1758666-75, број модела 97, позив на број 94-100502041, са назнаком броја 
индекса. 

 
Члан 7. 

Студент се обавезује да месечне рате школарине исплаћује редовно у роковима предиђеним чланом 6. овог уговора, а 
у случају  евентуалне немогућности благовремене уплате обавести Школу. 
               У случају нередовне исплате месечних  рата, Школа може раскинути уговор и сматрати  да је студент одустао од 
даљег студирања уз обавезу да изврши уплату целокупног износа одједном. 
 

Члан 8. 
                Овај уговор се може раскинути споразумно  или на захтев једне уговорне стране уколико друга уговорна страна не 
испуњава своје обавезе. 
               У случају евентуалног спора по овом  уговору надлежан је Основни суд у Нишу. 
 

Члан 9. 
               Овај уговор је сачињен у 3(три) истоветна примерка од којих 1 (један) добија студент, а остале примерке задржава 
Школа за своје потребе. 
 

Студент,                                                                                                                                         Директор Школе 
____________________________________ 
                                                                                                                                                                     др Дејан Благојевић, проф.стр.студ. 
Адреса:_____________________________ 


