
Висока школа академских студија 

Висока школа за менаџмент и економију у Крагујевцу, Карађорђева 52 

(у даљем тексту: Висока школа), с једне стране 

 

                                                                и 

 
СТУДЕНТ____________________________________ЈМБГ ___________________________ 
 

из _____________________________, адреса становања _______________________________ 

 
(у даљем тексту студент), с друге стране, који уписује ______________ годину студија  

 

у школској 20___/20___ години, закључују следећи 
 

                                                       У Г О В О Р 

 
                                                              Члан 1. 
 
     Предмет Уговора је обавеза Високе школе да обезбеди услове студенту за реализацију 

акредитованог студијског програма за Менџмент и економију на основним академским студијама, 
а обавеза Студента је, да по том основу уплаћује Високој школи уговорене накнаде у складу са 

Правилником о накнадама студената за трошкове студирања и награђивања студената (даље: 

Правилник) током читавог периода студирања. 
 

                                                              Члан 2. 
 
     У реализацији предмета из члана 1. овог Уговора Висока школа се, са своје стране обавезује: 

           -  да ће организовати предавања, вежбе и остале видове наставе по студијском програму 
               Високе школе, 

           -  да ће извршити проверу знања полагањем предиспитних обавеза и завршног испита, 

           -  да ће препоручити или обезбедити  доступну литературу за припрему и полагање испита                                    

               који нису урачунати у цену студија, 
           -  да ће  обезбедити све административне формуларе потребне за редовне студије,  

-  да ће студенте правовремено информисати о свим питањима од значаја за успешно 

              савлађивање предвиђеног градива и полагање испита. 
 

     Студент се, са своје стране, обавезује: 

           -  да редовно похађа наставу, ради, брани семинарске радове, полаже колоквијуме и   

               испите у циљу савладавања студијског програма, 
           -  да се одговорно и с поштовањем односи према наставном и ненаставном особљу                                   

 Високе школе и другим студентима,                                                                                                 

    -  да се одговорно односи према опреми и материјалним средствима Високе школе, 
    -  да на име извршавања горе наведених обавеза Високе школе уплаћује Високој школи  

 накнаде за трошкове студирања утврђене Правилником и ценовником услуга за        

 основне академске студије. 
 

 
                                                                                              Члан 3. 

                                 

                                     Накнаде трошкова студирања на Високој школи обухватају школарину и трошкове осталих                                                           

                           услуга. Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину односно за стицање                                               
  60 ЕСПБ бодова и она обухвата накнаде за редовне услуге које Висока школа пружа студенту, а 

  утврђена је Конкурсом за упис студената од стране Савета Високе школе. 
 



       У овиру остваривања студијског програма основних академских студија, школарина обухвата 
накнаде за редовне услуге које Висока школа пружа студенту и то: 

        -   школарину за једну школску годину, 

        -   школарина се плаћа у 6 или 8 месечних рата (у зависности од студента, а предвиђено  

            Ценовником услуга) тако што се прва рата плаћа приликом уписа године студија и потписа                                
            Уговора, а остале рате до 15ог у месецу за текући месец, закључно са последњом ратом  

            која мора бити измирена најкасније до дипломирања. 

      Трошкови осталих услуга одређени су Ценовником услуга на основним академским студијама, 
кога доноси Савет Високе школе и доступан је на увид студенту. Ценовник обухвата и надокнаду за 

пренете предмете из претходне године као и за признате предмете са других акредитованих  

високошколских установа.     
  

                                                        Члан 4.  

      У случају неоправданог кашњења са уплатом школарине студенту ће бити ускрћено присуство 

настави и полагање испита. 
 

                                                                     Члан 5. 

     Право награђивања у смислу делимичног или потпуног ослобађања од обавезе плаћања 
школарине, имају сви студенти Високе школе под следећим условима: 

       -   ако два кандидата из једне породице упишу студије на Високој школи, други кандидат се   

           ослобађа плаћања у одређеном проценту, уз услов да оба кандидата редовно измирују обавезе;  
       -   ако студент редовно полаже испите и постигне одговарајућу просечну оцену, разматра се   

            награђивање према Правилнику и другим условима; 

 

                                                                      Члан 6. 
      У случају промењених околности које се нису могле предвидети приликом закључивања овог 

Уговора, Висока школа задржава право на корекцију Уговора у складу са насталим околностима. 

 
                                                                      Члан 7. 

     Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна. 

 

                                                                      Члан 8. 
    У случају спора по овом Уговору надлежан је Основни суд у Крагујевцу. 

 

                                                                      Члан 9. 
    Уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих два примерка задржава Висока школа а један 

примерак студент.  

 
 

У   Крагујевцу 

Дана_______________ год. 

 
                                         

                                                                                                                   СТУДЕНТ: 

 ЗА ВИСОКУ ШКОЛУ                                                                            _________________________ 
                                                                       М.П.                                    л.к.бр.____________________ 

 _______________________                                                                    МУП ПУ_________________                                                                                    


