
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

 

Број: 

Датум: 

УГОВОР О СТУДИРАЊУ 

 

Закључили су: 

 

1. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ( у даљем тексту: Факултет) кога заступа декан, проф. др 

Небојша Бојовић  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 које проистичу из организовања и извођења 

студија на Факултету и уписа студента на одређени студијски програм .  

 

Члан 2. 

Студент је уписан на : 

1) основне академске студије, модул__________________________________________ 

 

2) мастер академске студије, модул___________________________________________ 

 

3) докторске академске студије_______________________________________________ 

 

 у школској 20___  / 20___ години у статусу: 

 

1) студента који се финансира из буџета, 

 

    2) студента који се сам финасира. 

 

Члан 3. 

Факултет ће обезбедити Студенту потребне услове за савлађивање студијског програма на који је уписан у складу са прописаним 

стандардима,Законом о високом образовању (у даљем тексту: Закон) и општим актима Факултета и то: 

- редовно и квалитетно извођење свих облика наставе утврђених студијским програмом; 

- могућност опредељивања за онолико предмета колико је поребно да се оствари минимални број ЕСПБ бодова у свакој 

школској години прописан  Законом, 

- могућност благовременог обављања прописаних предиспитних обавеза и полагање испита у роковима утврђеним 

Законом и Статутом Факултета, 

- благовремено и тачно информисање о свим питањима која 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 другим питањима од значаја за студенте), 

- коришћење Рачунарског центра са интернет везом у слободним терминима, 

- коришћење Библиотеке Факултета, 

- омогућавање да студент активно учествује у раду органа Факултета и доношењу одлука у складу са Законом, општим 

актима Универзитета, Факултета и Студентског парламента. 

Члан 4. 

Студент има право: 

- на квалитетно студирање и објективно оцењивање, 

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

- на активно учествовање у доношењу одлука у складу са Законом, 

- 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 стручну праксу у трајању од најмање 6 месеци, 

одслужења и дослужења војног рока, неге детета до годину дана живота, одржавања трудноће и другим случајевима 

предвиђеним општим актом Факултета, 

- да заврши студије у двоструком броју школсих година потребних за реализацију студијског програма који је уписао, 

- на различитост и заштиту од дискриминације, 

- на жалбу у складу са Статутом Факултета уколико Факултет прекрши неко од права студената. 



 

 

 

Члан 5. 

Студент се обавезује: 

- да испуњава наставне и предиспитне обавезе прописане студијским програмом на који се уписао, 

- да поштује опште и појединачне акте Универзитета и Факултета, 

- да поштује права запослених и других студената, 

- да уредно плаћа школарину, 

- извршава друге обавезе у складу са Законом, Статутом и другим актима Факултета. 

 

Члан 6. 

Студент који уписује школску годину у статусу студента који се сам финансира плаћа школарину у износу утврђеном Одлуком о 

висини школарине за студије на Саобрајном факултету и накнадама за пружање услуга из образовне делатности Факултета за 

школску годину у коју се уписује, у складу са Одлуком Савета Факултета, и то одједном у целини или у месечним ратама  према 

моделу утврђеном Одлуком о висини школарине за студије на Саобрајном факултету и накнадама за пружање услуга из 

образовне делатности Факултета за школску годину у коју се уписује. 

 

Члан 7. 

Школарина коју плаћа Студент из члана 6. овог Уговора обухвата трошкове студија за једну школску годину, односно стицање 

60 ЕСПБ бодова, осим трошкова посебних услуга. 

 

Члан 8. 

Када Студент из члана 6. овог Уговора уписује предмете чији је збир мањи ог 60 ЕСПБ бодова или уписује предмете чији је збор 

већи од 60 ЕСПБ бодова плаћа сразмерни део школарине из члана 7. овог Уговора. 

 

Студент који није остварио услов за упис у наредну годину студија на терет буџета плаћа по броју заосталих ЕСПБ бодова у 

складу  са  Одлуком о висини школарине за студије на Саобрајном факултету и накнадама за пружање услуга из образовне 

делатности Факултета за школску годину у коју се уписује. 

Члан 9. 

Уплата школарине врши се на рачун Факултета број: 840-1443666-83 са позивом на лични број студента који се добија одмах 

након уписа и не мења се током студија. 

Члан 10. 

Ако Студент из члана 6. овог Уговора плаћа школарину у више рата и не измири доспелу обавезу не може да остварује следећа 

права: пријављивање и полагање испита, похађање наставе, вежби и других облика наставе. 

Члан 11. 

Студент је дужан да плаћа административне и друге трошкове које Факултет може наплаћивати у складу са актима Универзитета 

и Факултета у висини коју утврди надлежни орган Факултета. 

Члан 12. 

Ако Студенту престане статус студента: 

- исписивањем са студија, 

- неблаговременим завршавањем студија у складу са Законом, 

- неуписивањем школске године или 

- изрицањем дисциплинске мере искључења са студија, 

дужан је да измири све доспеле обавезе у року од 30 дана од дана престанка статуса студента. 

 

Изузетно, ако Студенту престане статус студента из разлога наведених у ставу 1. алинејама 1. и 2. овог члана због теже болести 

или другог оправданог разлога, декан ће донети одлуку да се Студенту врати део школарине односно да се ослобађа плаћања 

пуне школарине за годину у којој му је престао статус студента, водећи рачуна о стварно учињеним трошковима које је Студент 

учинио у тој школској години. 

Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да се на њихова права, обавезе и одговорности поред одредаба уговора непосредно примењују и 

одредбе Закона и општа акта Универзитета и Факултета, за све што уговором није предвиђено. 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне међусобне спорове решавају мирним путем, а у супротном, исти ће решавати стварно 

надлежан суд у Београду. 

Члан 15. 

Овај уговор је сачињен у два истоветна примерка од којих свакој уговорној страни припада по један. 

 

 СТУДЕНТ        ДЕКАН 

 

_______________________     _________________________________   

                                                           Проф. др Небојша Бојовић 


