
 
 
Број    
 
Датум     

УГОВОР О СТУДИРАЊУ 
НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ ЗА ПОСЛОВНУ  ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
Закључен дана_    , у Београду између: 
  

1. Висока школе за пословну економију и предузетништво Београд, Митрополита Петра бр. 8 (у даљем тексту: Висока школа), коју 
заступа в.д. директора проф. др Јован Живадиновић  и 

 
2. СТУДЕНТ__________________________________________________________________________,из__________________________ 

 

ЈМБГ__________________________бр. индекса:______- ____/_____, који се уписује у ____ год.студија ( у даљем тексту: Студент)  

 Уплата на рате 

 Уплата у целости 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза Студента и високошколске установе Високе школе зa пословну економију и 
предузетништво. 

 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ 

 
Члан 2. 

Висока школа се обавезује да Студенту обезбеди потребне услове за савладавање студијског програма, мастер академских студија  на 
који је уписан у складу са прописаним стандардима и то: 

1. редовно и квалитетно извођење свих прописаних облика наставe (предавања, вежбе, консултације, предходне провере знања, 
семинари, колоквијуми); 

2. организовање посебних образовних облика за унапређење знања студента ван студијског програма (курсеви, гостујући професори, 
појединачна предавања и др.); 

3. полагање испита у редовним испитним роковима и полагање завршног испита. 
 

Члан 3. 
Висока школа задржава право да може током студија да изврши промену наставника и ментора у складу са Законом о високом образовању (у 
даљем тексту Закон) и општим актима Високе школе, водећи рачуна да измене не буду на штету Студента. 
 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНТА 
 

Члан 4. 
Студент има право да: 

 користи простор Високе школе намењене за активности студената; 
 користи библиотеку, рачунарску салу и остале услуге које Висока школа пружа студентима; 
 активно учествује у раду органа Високе школе у складу са важећим Законом и општим актима Високе школе. 

 
Члан 5. 

Студент има обавезу да: 
 уредно похађа наставу, односно да испуњава наставне и ваннаставне обавезе прописане студијским програмом на који је уписан; 
 да се упозна и поштује правила Високе школе; 
 уредно плаћа утврђену школарину; 
 да имовину Високе школе чува од могуће штете, а евентуалну штету коју причини Високој школи надокнади у складу са законом. 

 
Уколико Студент не поштује преузете обавезе, подлеже санкцијама утврђеним општим актима Високе школе. 

 
ТРОШКОВИ ШКОЛОВАЊА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Члан 6. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Студент преузео обавезу плаћања годишње школарине у висини од 1.300,00 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. 
Школарином је обухваћена накнада за једну школску годину.  

Члан 7. 
Студент може школарину да плати одједном у целости у износу од 1000 ЕУР, приликом уписа школске године, односно до 30.06.2020. 
године или на две једнаке рате при чему се у оба случаја одобрава попуст од 300 евра. Ако плаћа на две рате, прву рату је дужан најкасније 
да плати до 30.06.2020. године, а другу рату до 30.09.2020. године.  

Уколико се не испоштују рокови доспећа рата из претходног става, не одобрава се попуст и важе услови плаћања целе школарине на 
рате.Ако се школарина плаћа у ратама, рате доспевају у следећим роковима: 

 I    рата 220,00 евра приликом уписа школске године        јул 2020. године  
 II     рата 120 евра      најкасније до                15.08.2020. године 
 III    рата 120 евра      најкасније до                 15.09.2020. године 
 IV    рата 120 евра      најкасније до                 15.11.2020. године 
 V     рата 120 евра      најкасније до                 15.12.2020. године 
 VI    рата 120 евра      најкасније до                 15.01.2021. године 
 VII   рата 120 евра      најкасније до                 15.02.2021. године 
 VIII  рата 120 евра      најкасније до                 15.03.2021. године 
 IX    рата 120 евра      најкасније до                 15.04.2021. године 
 X     рата 120 евра      најкасније до                 15.05.2021.  године 

Уплата школарине се врши на текући рачун Високе школе код ProCredit Bank AD  Београд број : 220-135760-18. 

Висока  школа задржава право да изврши промену броја рачуна за уплату школарине, о чему ће благовремено писмено обавестити Студента.  

На доспелу, а неуплаћену школарину Студент је дужан да плати законску затезну камату коју ће Висока школа обрачунати. Висока школа не 
врши повраћај уплаћене школарине. 



 
 

 

Члан 8. 

У цену школарине нису укључени трошкови посебних услуга Студенту и то: 
Трошкови уписа на Високу школу и сваке наредне године студија; издавање уверења, потврда; израда и издавање дипломе; исписивање са 
студија; овере семестара; накнада трошкова за одбрану завршног рада; накнаде за услуге за које је овим уговором или одлуком надлежног 
органа Високе школе утврђена посебна накнада (признавање испита, пријава испита, одлучивање по захтевима и молбама студената, 
накнада за испис и др.). 
Висина накнаде за услуге из овог члана утврђује се одлуком надлежног органа Високе школе. 

 
 

Члан 9. 
Студент који поново упише исту годину студија, за ту годину плаћа трошкове школовања утврђене општим актима Високе школе.  
 

Члан 10. 
Студент не може испуњавати предиспитне обавезе и полагати испите из било ког предмета у семестру уколико није уплатио претходне рате 
за трошкове школовања. Студент не може уписати наредни семестар уколико није уплатио све доспеле рате трошкова школовања. Студент 
не може поново уписати студијске садржаје које није положио у току школске године, нити уписати наредну школску годину, уколико није 
измирио доспеле обавезе плаћања из овог Уговора. 

 
МИРОВАЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА СТУДЕНТА 

 
Члан 11. 

Права и обавезе Студента мирују на лични захтев у складу са Законом и општим актима Високе школе  у трајању најдуже до једне године. 
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
Студент је дужан да прихвати измене у студијском програму, режиму студија и студијских садржаја, донете у складу са законом, Статутом 
Високе школе и  другим општим актима Високе школе. 

 
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

 
Члан 13. 

Уколико Студент заостаје са уплатом школарине, Висока школа писаним упозорењем обавештава Студента да без одлагања измири 
заостале обавезе. Уколико Студент и након упозорења не уплати заостале рате, Висока школа може једнострано раскинути овај уговор и 
исписати студента.  
 

Члан 14. 
Овај Уговор се може раскинути и из разлога престанка статуса Студента у складу са одредбама закона и статута у случају: 
1. исписивања са студија; 
2. завршетка студија; 
3. неуписивања школске године; 
4. изрицања дисциплинске мере искључења са студија; 
5. када Студент не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју година потребних за реализацију студијских 

програма које је уписао. 
 

Члан 15. 
У случају раскида и престанка важења овог Уговора у случају из  члана 14 става 1. тачка 2., 3., и 5.. овог Уговора, Висока школа има право 
да задржи износ до тада уплаћених средстава и да захтева плаћање свих доспелих обавеза Студента. Ако статус Студента престане у 
случају предвиђеном у члану 14 ставу 1. тачка 1. и 4. овог уговора, Студент је дужан да Високој школи плати целокупну школарину за ту 
годину студија и накнаду за трошкове исписа утврђене ценовником услуга Високе школе. 
 

НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРА 
 

Члан 16. 
Уговорне стране сагласне су да евентуалне спорове по овом Уговору првенствено решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у 
Београду. 

 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

 
Члан 17. 

Овај Уговор се сматра закљученим када га уговорне стране потпишу.  
 

Члан 18. 
Овај Уговор сачињен је у два истоветна примерка, од којих један примерак задржава Студент, а  један примерак Високa школa. 
 

 

СТУДЕНТ        В.Д. ДИРЕКТОРА 

             

                                                                                                                                                        Др Јован Жовадиновић 


