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УГОВОР О СТУДИРАЊУ 

НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

 

закључили су: 

 

1. Универзитет у Београду – Математички факултет, Београд, Студентски трг 16, (у 

даљем тексту: Факултет) кога заступа декан проф. др Зоран Ракић, 

и 

2. Студент ________________________ са пребивалиштем у __________________ 

улица __________________ број ___ ЈМБГ ________________, број индекса 

_____________(у даљем тексту: Студент)  

 
 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је уређивање међусобних права и обавеза уговорних страна 

која проистичу из организовања и извођења основних академских студија на Факултету и 

уписа студента на одговарајући студијски програм за стицање  дипломе основних 

академских студија на Факултету. 

 

                                                                         Члан 2. 

Студент уписује вишу годину студија школске 2020/21 године на студијском програму 

______________________ модул____________________________________ у статусу 

студента који се финансира из буџета / студента који се сам финансира.  

(Обавезно заокружити статус) 

 

Права и обавезе студената 

 

Члан 3. 

Студент има право: 

- на квалитетно студирање и објективно оцењивање; 

- на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије; 

- да активно учествује у доношењу одлука у складу са Законом и општим актима 

Универзитета и факултета; 

- да бира и да буде биран у органе Факултета, у складу са Законом и општим актима 

Универзитета и Факултета; 

- на мировање права и обавеза у случају теже болести, упућивања на студентску 

стручну праксу у трајању од најмање од 6 месеци, одслужења и дослужења војног 

рока, неге властитог детета до годину дана живота, посебне неге која траје дуже од 

дететове прве године живота, одржавања трудноће и другим случајевима 

предвиђеним општим актом Факултета; 

- на дужину студирања у складу са чланом 101, Статута Универзитета у Београду; 

- на различитост и заштиту од дискриминације; 

- на приговор на оцену на испиту у складу са Статутом Факултета. 

- на жалбу, у складу са Статутом Факултета, уколико Факултет прекрши неко од 

права студента. 
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Члан 4. 

Студент се обавезује:  

- да присуствује наставним активностима и испуњава наставне и предиспитне 

обавезе прописане студијским програмом на који се уписао; 

- да измирује своје финансијске обавезе према Факултету; 

- да поштује друге опште и појединачне акте Универзитета и Факултета; 

- да поштује права запослених и других студената. 

- да се понаша у складу са утврђеним правилима студија, да неће кориситит 

недозвољена средства на испитима, приликом полагања колоквијума и изради 

семинарских радова, светан да такво понашање повлачи за собом дисциплинску 

одговорност. 

- да поштује имовину и принципе академске заједнице, штити њен углед, било да 

се налази на Факултету или ван њега, негује односе толеранције и међусобног 

уважавања са свим члановима заједнице и ширег друштва, а посебно да 

доприноси позитивној атмосфери током студирања. 

- да добијени електронски налог користи за комуникацију са запосленима. Сва 

пристигла обавештења се сматрају аутоматски достављена.  

                                                           

Права и обавезе високошколске установе 

                                            

Члан 5. 

 Факултет се обавезује да ће обезбедити Студенту потребне услове за савлађивање 

студијског програма на који је уписан у складу са прописаним стандардима, Законом о 

високом образовању и општим актима Универзитета и Факултета и то: 

- редовно и квалитетно извођење предавања и свих других облика наставе 

утврђених студијским програмом. 

- могућност благовременог обављања предиспитних обавеза и полагање испита у 

роковима који су утврђени Законом и Статутом Универзитета и факултета 

- благовремено и тачно информисање о свим питањима које се односе на студије 

(начину, времену и месту одржавања наставе, циљевима, методама и 

садржајима наставе, критеријумима и мерилима испитивања, начину 

остваривања увида у резултате и о другим академским питањима од значаја за 

студенте). 

- коришћење библиотечког фонда Факултета 

 

Обезбеђивање тајности података 

 

Члан 6. 

 Факултет се обавезује да у складу са законом који регулише заштиту тајности 

података обезбеди заштиту података који су у току студирања Законом одређени  као 

такви. 

 Свако непоштовање одредби става 1. овог члана као и свака друга злоупотреба рада 

кандидата подлеже одговорности у складу са општим актима Универзитета и Факултета.  
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Финансијске обавезе 

 

Члан 7. 

Студент је дужан да плаћа административне и друге трошкове у складу са актима 

Универзитета и Факултета, у висини коју утврди надлежни орган Факултета. 

Висина и начин плаћања школарине, висина административних и других трошкова су 

  одређени Одлуком о висини школарине и ценовнику услуга. 

    Ако студент упише више од 60ЕСПБ,  плаћа школарину пропорционално броју 

уписаних ЕСПБ  у складу са одлуком надлежног органа Факултета. 

          Школарина, административни и други трошкови се уплаћују на рачун број: 840-

1815666-68,  са позивом на одговарајући број који је јединствен за сваког студента и сврху 

уплате и приказан је у електронском индексу студента. 

          Уплате из претходног става могу да се изврше и на Благајни факултета уз плаћање 

провизије у висини од 2%. 

 

Члан 8. 

 

Студент који не измири доспеле финансијске обавезе из чл.7 овог Уговора не може 

остваривати следећа права: пријављивање и полагање испита, похађање предавања, вежби 

и других облика наставе, коришћење библиотеке и рачунарске лабораторије, издавање 

потврда и уверења о статусу студента, издавање дипломе и исписивање и др. 

 

Члан 9. 

            Када Студенту престане статус студента у складу са Законом, студент је дужан да 

измири пун износ школарине и измирењем исте Уговор престаје да важи. 

 Изузетно, ако Студенту престане статус студента због теже болести или другог 

оправданог разлога декан Факултета може донети одлуку да се студент ослободи плаћања 

дела школарине за годину у којој му је престао статус студента, водећи рачуна о насталим 

трошковима које је студент направио у тој школској години. 

Студенту се на почетку сваке школске године,  приликом уписа у ту школску 

годину, утврђује статус у погледу начина финансирања у складу са Законом, актима  

Универзитета и Одлуком надлежног органа Факултета. 

Евентуалне промене овог Уговора, могу да се регулишу анексима и  такви анекси ће 

чинити саставни део овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се на њихова права, обавезе и одговорности, поред 

одредби овог уговора, непосредно примењују и одредбе Закона и општих аката 

Универзитета и Факултета, за све што овим уговором није предвиђено. 

 

 

Члан 11.  

Уговорне стране су сагласне да евентуалне међусобне спорове решавају мирним 

путем, а у случају спора по овом уговору,уколико се исти не реши споразумно, исти ће 

решавати стварно надлежан суд у Београду.  
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Члан 12. 

Уговор се склапа на одређено време. 

Овај Уговор престаје да важи када студенту престане статус „студента“ и када исплати све 

финансијске обавезе према Факултету у складу са Законом и општим актима факултета. 

 

 

                                                                        Члан 13. 

 Овај уговор сачињен је у два истоветна примерка од којих свакој уговорној страни 

припада по један. 

 

ДЕКАН 

МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

проф. др Зоран Ракић 

 

СТУДЕНТ 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 




