
 
 
 
 
 

 
 

 
Факултет заштите на раду у Нишу, који заступа др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета (у 

даљем тексту: Факултет) и _______________________________________________________ бр. индекса 
_________________      
 студент прве године мастер академских студија на Факултету заштите на раду у Нишу, школске 2020/2021. 
године (у даљем тексту: студент), закључили су следећи 
 

У  Г  О  В  О  Р 
 

Члан 1. 
Овим уговором регулишу се обавезе Факултета и студента уписаног у прву годину мастер академских 

студија, школске 2020/2021. године, које се односе на финансирање студија на акредитованом студијском 
програму мастер академских студија. 
 

Члан 2. 
Факултет уписује у прву годину мастер академских студија, школске 2020/2021. године, кандидата 

рангираног за упис у оквиру броја студената који се сами финансирају. 
 

Члан 3. 
Факултет се обавезује да организује и изведе студијски програм у складу са законом, општим актима 

и акредитацијом Факултета.  
 

Члан 4. 
Студент плаћа део школарине за школску 2020/2021. годину обрачунат према бодовној вредности 

предмета за које се определио при упису прве године мастер академских студија, тако да се један ЕСПБ бод 
вреднује са 1.200,00 (хиљаду две стотине) динара (15 (петнаест) евра за стране држављане).  

 
Члан 5. 

 Саставни део овог уговора је образац Списак предмета прве године мастер академских студија са 
бројем ЕСПБ бодова, који студент попуњава приликом уписа. 

 
Члан 6. 

Студент се обавезује да на име школарине за школску 2020/2021. годину уплати на рачун Факултета: 
- прву рату  - приликом уписа; 

a остатак до пуног износа школарине према бодовној вредности предмета из обрасца Списак предмета прве 
године мастер академских студија са бројем ЕСПБ бодова, подељен на девет једнаких делова: 

- најкасније до 31. августа 2021. године. 
 

 
  

Број 02/01- 

У Нишу            



Члан 7. 
 У случају кашњења са уплатом рате школарине из члана 6. овог уговора, до исплате заостале рате 
школарине, студент нема право полагања испита, као ни остваривања других права која произилазе из 
статуса студента на Факултету. 
 

Члан 8. 
Овај уговор важи за школску 2020/2021. годину. 
Уколико студент поднесе захтев за испис са Факултета пре истека школске 2020/2021. године,  дужан 

је да Факултету исплати школарину за текућу школску годину у висини утврђеној  чланом  4. овог уговора, у 
целости. 

  
Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да је за спорове настале по овом уговору надлежан суд у Нишу. 
 

Члан 10. 
Овај уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка од којих један задржава студент, а један 

Факултет.  
 
 
 
 

    С Т У Д Е Н Т                              Д Е К А Н 
                                ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
 
    ___________________________________                 
_______________________________________                                

                                 Др Момир Прашчевић, ред. проф.  
  

 


