
 
Број: 
Датум:  
 
       На основу члана 68. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 67/20) и члана 114. Статута Универзитета у Бањој Луци, закључује се 
 
 

УГОВОР О СТУДИРАЊУ 
на академским студијама првог циклуса 

за ванредне студенте, самофинансирајуће студенте и студенте стране држављане  
 
 
и з м е ђ у 
Универзитета у Бањој Луци - чланице Електротехнички факултет (у даљем тексту: 
Факултет/ Академија умјетности), са сједиштем у Бањој Луци, Универзитетски град, 
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, кога заступа декан Факултета, проф. др Зоран Ђурић 
и 
 
Студента ____________(у даљем тексту: студент), рођеног дана ________године у 
мјесту________, држава _______________, настањеног у мјесту___________ са адресом 
пребивалишта_______________, ЈМБ:__________. 
 
 

Предмет уговора  
Члан 1. 

       Овим Уговором ближе се уређују међусобна права и обавезе Факултета/ Академије 
умјетности и студента за период од стицања до престанка статуса студента, на академским 
студијама првог циклуса. 
 

Стицање статуса студента  
Члан 2. 

       Студент је стекао статус студента уписом у први семестар академске 2021/2022. 
године, на академским студијама које реализује Факултет/Академија умјетности 
Универзитета у Бањој Луци, након завршеног средњег образовања ___________________.  
 
 

Студијски програм  
Члан 3. 

       Студент се уписује на студијски програм ______________у трајању од четири године, 
осам  семестара са укупно 240 ECTS бодова. 
       Завршетком академских студија првог циклуса, односно студент који је положио све 
испите предвиђене за уписани студијски програм и испунио све остале обавезе прописане 
одредбама Статута Универзитета у Бањој Луци, Правилима студирања на I и II циклусу 
студија и Статута Факултета/Академије умјетности стиче академско звање 
_________________________. 



 
 

Права и обавезе уговорних страна  
Члан 4. 

       Права и обавезе уговорних страна утврђена су: 
- Законом о високом образовању, 
- Статутом Универзитета у Бањој Луци и Статутом Факултета/Академије 

умјетности, 
- Правилима студирања на I и II циклусу студија, 
- Законом о звањима која се стичу завршетком високог образовања, 
- Одлуком Управног одбора о висини школарине за академску____________годину, 

која ће се примјењивати током периода студија студента и 
другим општим актима Универзитета у Бањој Луци, односно Факултета/Академије 
умјетности. 
 

Члан 5. 
       У случају престанка статуса студента или престанка важења овог Уговора по било 
којем основу, студент је обавезан уплатити цјелокупан износ школарине утврђене 
Одлуком о висини школарине из члана 4. овог уговора, као и измирити друге обавезе 
утврђене законом и општим актима Универзитета у Бањој Луци, односно Факултета/ 
Академије умјетности. 
 

Члан 6. 
        У случају престанка извођења студијског програма из члана 3. овог уговора, студент 
има право уписа на други студијски програм који се изводи на Универзитету, у складу са 
актима Универзитета у Бањој Луци, односно Факултета /Академије умјетности. 
 
 

Уређивање мобилности студената  
Члан 7. 

       Универзитет у Бањој Луци гарантује мобилност студената и признавање остварених 
бодова у току дотадашњег образовања на другом универзитету у складу са законом, 
актима Универзитета и European Credit Transfer System (у даљем тексту: ECTS). 
       Студент има право да у току студија проведе одређено вријеме (семестар или 
студијску годину) на другом универзитету у земљи или иностранству, посредством 
међународних програма за размјену студената или на бази билатералних уговора између 
универзитета. У складу са уговором који студент закључује са универзитетом или 
билатералним уговором између универзитета, студенту се признаје остварени број бодова 
са универзитета на којем је боравио (провео семестар или студијску годину). 
       Уз захтјев за боравак на универзитету студент прилаже оригиналне документе 
предвиђене ECTS правилима за промјену мјеста студирања. 
 

Извршавање уговора  
Члан 8. 

       Студент прати извршавање уговорних обавеза Универзитета у Бањој Луци – 
Факултетa/Академијe умјетности, а у случају неизвршавања истих остварује заштиту 



својих права и интереса по основу Закона, Статута, посебних правила Универзитета у 
Бањој Луци и овог уговора. 
       Факултет/ Академија умјетности прати реализацију уговорних обавеза студента на 
основу резултата остварених током студија, понашања и односа према основним начелима 
академске заједнице. У случају да резултати студента у напредовању нису у складу са 
правилима студирања студент је дужан да партиципира у допунским трошковима 
Факултета, потребним за наставак његовог школовања у складу са одлукама надлежних 
органа Универзитета у Бањој Луци. 
 

Престанак важења уговора  
Члан 9. 

       Уговор о студирању престаје да важи након престанка статуса студента, у складу са 
законом, Статутом Универзитета у Бањој Луци, Статутом Факултета/Академијe 
умјетности и Правилима студирања на I и II циклусу студија, као и у случају да студент не 
прихвати измјене у Студијском програму или не изврши обавезе утврђене одредбама 
закона, наведених статута и правила. 
 

Надлежност у случају спора  
Члан 10. 

       Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове по овом Уговору рјешавају 
споразумно. Уколико странке настали спор не могу ријешити споразумно, уговара се 
мјесна надлежност суда у Бањој Луци. 
 

Ступање на снагу  
Члан 11. 

       Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране уговорних страна. 
 

Члан 12. 
       Овај Уговор је сачињен у 2 (два) истовјетна примјерка, од којих свака страна задржава 
по један примјерак. 
 
 
 

   СТУДЕНТ            Д Е К А Н 

 

 

     

 

 

 


