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закључен између уговорних страна: 

1. Београдске академије пословних и уметничких струковних студија (Академија),
Београд, Краљице Марије бр. 73, коју заступа председник Академије др Миодраг Паспаљ,  

2. Центра за практично образовање (предузеће/установа):

Адреса (улица и број, град):

3. ______________________________________________, студента Академије, као студента 
 (име и презиме студента) практиканта, односно волонтера. 

Члан 1. 
Овим уговором уређују се међусобни односи уговорних страна у обављању стручне праксе 

студен(а)та у Центру за практично образовање – предузеће/установа (у даљем тексту: Центар), с 
циљем да студент стекне одређена знања и вештине које одговарају профилу његових студија, а 
које ће моћи да примени у пракси. 

У извршавању преузетих обавеза у реализацији предмета овог уговора Академија, Центар за 
практично образовање и студент сагласни су да међусобно не могу истицати било каква 
финансијска, односно материјална потраживања. 

Члан 2. 
Академија је дужна да систематски и континуирано прати реализацију стручне праксе 

студен(а)та у Центру и да, уколико дође до непредвиђених ситуација у току реализације, предузме 
одговарајуће мере како би се процес стручне праксе могао несметано наставити. 

Члан 3. 
Центар ће студенту омогућити услове за обављање стручне праксе, као и доступност 

пословних информација, пословних књига и исправа, увид у технике пословних комуникација, рада 
и пословања које Центар користи, како би студент могао успешно да обави стручну праксу. 

Центар може ускратити приступ информацијама и подацима који представљају пословну 
тајну. 

Центар студенту обезбеђује заштиту здравља на раду, у складу са законом и општим актима 
Центра којима се утврђују мере заштите запослених. 

Центар је дужан да обезбеди студентима прилику да у току обављања стручне праксе 
опсервирају примену различитих знања у функционисању организације. 

Центар ће студенту омогућити да у постојећим условима обави стручну праксу из ужих 
области које су карактеристичне за студијски програм на коме је студент уписан. 

Члан 4. 
Студент је дужан да у току трајања стручне праксе у Центру, уз помоћ и уз контролу ментора 

праксе и коментора, води Дневник праксе и изради Пројектни рад, на начин и са садржином 
одређеном у акредитованом студијском програму и Упутству за обављање стручне праксе 
студента. 

Студент има обавезу да у току трајања стручне праксе у Центру преко коментора и ментора 
праксе, одмах обавести Академију о евентуалним непредвиђеним ситуацијама у реализацији 
праксе у Центру. 
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Члан 5. 
Ментор праксе је дужан да партиципира у извршењу обавеза које студент има у току 

обављања стручне праксе у Центру. 

Члан 6. 
Коментор је дужан да партиципира у извршењу обавеза које студент има у току обављања 

стручне праксе у Центру утврђене у чл. 4. и да се у својству инструктора стара да студент проведе 
онолико времена у појединим организационим јединицама (службама) Центра колико му је он 
одредио, да му додељује појединачне послове и задатке и контролише њихово извршење, као и да 
се стара да студенту, ради успешног обављања стручне праксе у Центру, буду дате на увид и 
коришћење доступне пословне информације, пословне књиге и исправе, технике пословних 
комуникација, рада и пословања које Центар користи. 

Посебне обавезе коментора јесу да студента, приликом ступања на обављање стручне 
праксе, упозна о радној дисциплини у Центру и да, ако у току трајања стручне праксе у Центру 
наступе непредвиђене околности, преко координатора за стручну праксу, одмах обавести 
Академију о њиховом наступању. 

Након обављене стручне праксе коментор је дужан да студенту својим потписом и службеним 
печатом овери Дневник стручне праксе чиме потврђује да је пракса реализована у предвиђеном 
обиму и квалитету. 

Члан 7. 
Уговор о обављању стручне праксе закључује се за период од _________________ године, до 

___________________ године. 
Стручна пракса студен(а)та у Центру на основу овог уговора трајаће, сагласно могућностима 

Центра, а најмање 120 сати или 15 дана. 

Члан 8. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а примењиваће се од дана када студент 

ступи у Центар ради обављања стручне праксе. 
Измене и допуне овог уговора пуноважне су ако су састављене у писаном облику. 

Члан 9. 
Уговорне стране могу у случају непоштовања одредби овог уговора, раскинути уговор 

једнострано и споразумно. 
Свака уговорна страна има право да једнострано раскине овај Уговор слањем писменог 

обавештења другој уговорној страни 30 дана пре намераваног дана раскида. 

Члан 10. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка добија 

Центар, а по један примерак Академија и студент. 

У Београду,

СТУДЕНТ 

_______________________________________
Име и презиме, број индекса 

М. П. М. П. 

ЗА ЦЕНТАР ЗА ПРАКТИЧНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

(предузеће/установа) 

ЗА АКАДЕМИЈУ 

Председник Академије 
др Миодраг Паспаљ 

проф. струковних студија


