Дел.бр.
Датум:
На основу члана 71. ст. 4-7., члана 97. став 6. и члана 101. Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“ број 88/17, 27/18 – др. закон, у даљем тексту: Закон), члана 53. став 2, члана
59, члана 139. Статута Универзитета у Београду – Хемијски факултет број 347/1 од 22.3.2018.
године (даље: Статут Факултета), члана 6. Правилника о мерилима за утврђивање висине
школарине и пружање услуга број 510/1 од 24.4.2014. године (даље: Правилник), Ценовника
наставе, административних и других услуга Хемијског факултета Универзитета у Београду број
896/1 од 12.9.2016. године (даље: Ценовник), закључује се
УГОВОР
за самофинансирајуће студенте старијих година за летњи семестар
школске
године
између:
1.
Универзитета у Београду – Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, Београд
(у даљем тексту: Факултет), кога заступа декан проф. др Иван Гржетић с једне стране, и
2.
(име и презиме самофинансирајућег студента, датум, место и
држава рођења),
број личне карте и од кога је издата),
(адреса
пребивалишта/боравишта),
(студијски програм),
(број индекса),
(година коју уписује), (у даљем тексту: самофинансирајући студент).
Члан 1.
Овим уговором ближе се уређују међусобна права и обавезе самофинансирајућег студента
и Факултета и динамика уплате школарине за летњи семестар школске
. године.
Самофинансирајући студент има права и обавезе која су прописана Законом, Статутом
Универзитета у Београду, Статутом Универзитета у Београду – Хемијски факултет број 347/1
од 22.3.2018. године, Правилником о студирању Хемијског факултета и другим општим актима
Универзитета и Факултета.
Члан 2.
Факултет се обавезује да организује и изводи студије у току школске године која, по
правилу почиње за први степен студија 1. октобра и траје 12 календарских месеци.
Члан 3.
Школарина покрива накнаду за:
2.
Услуге које Факултет пружа студенту у оквиру редовне активне наставе:
- предавања, лабораторијске и теоријске вежбе, практикуми, семинари, колоквијуми
и други облици наставе предвиђени студијским програмом, консултације и сл.,
- коришћење Библиотеке, рачунарске лабораторије и академске мреже,
- административне услуге, у складу са Ценовником.
2. Остало: трошкове ангажовања наставника и сарадника који нису запослени на
Факултету, за извођење наставе, трошкова набавке материјала за образовање (хемикалије и
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потрошни материјал, трошкови текућег и инвестиционог одржавања зграде, трошкови набавке
лабораторијске опреме за студентске вежбе, трошкови одржавања и поправке постојеће
лабораторијске опреме, трошкови набавке канцеларијског материјала и средстава за хигијену,
трошкови набавке и замене рачунарске опреме за потребе одвијања наставе, све наведено, а
који нису покривени средствима из буџета, трошкови енергетских услуга (струја и грејање), у
мери у којој нису покривени средствима из буџета и приходима од рефундирања корисника
простора, трошкови превоза студената на стручној екскурзији, трошкове студентских
спротских активности и део трошкова Центра за научноистраживачки рад студената, трошкове
акредитације студијских програма, трошкове набавке књига и уџбеника за Библиотеку
Факултета и друге трошкове који нису покривени средствима из буџета.
Факултет за административне и друге трошкове може да наплаћује само накнаде
прописане Ценовником.
Члан 4.
Факултет одобрава самофинансирајућем студенту да школарину у укупном износу од
РСД уплати на рачун Факултета 840-1817666-82 са назнаком сврхе уплате,
позив на број 700 xxxxx (xxxxx је евиденциони број студента у бази података) и то за летњи
семестар по динамици уплате прописане Ценовником, најкасније до 31. августа.
Члан 5.
У случају неблаговремене уплате рата школарине дуже од 15 дана, самофинансирајући
студент неће моћи користити студентски сервис, односно неће моћи да пријављује, ни полаже
испите у одређеном испитном року, да добија потврде о студирању, уверења и друге
погодности.
Члан 6.
Ако самофинансирајући студент поднесе захтев за испис са Факултета од 25. фебруара,
студент је у обавези да уплату укупну суму годишње школарине.
Члан 7.
Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће решавати договором, а ако
договор не успе, спор ће решавати надлежни суд у Београду.
Члан 8.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од који свака уговорна страна
задржава по два (2).
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ
СТУДЕНТ
(име и презиме)

ДЕКАН

проф. др Иван Гржетић
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