Република Србија
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Број: 02. .2018. год.
Н И Ш

УГОВОР
О ОБАВЉАЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
Закључен између:
1. ____________________________________________ из______________
улица _______________________________________ бр. __________
које заступа директор _______________________________________
(у даљем тексту: Предузеће)
и
2. Високе техничке Школе струковних студија,
Ниш, Александра Медведева бр. 20,
коју заступа директор, др Александра Боричић,
(у дањем тексту: Школа)
Члан 1.
Предмет овог уговора је организовање и извођење стручне праксе за
студенте Школе основних струковних студија на студијским програмима
____________________________________________________________________.
(навести пун назив предузећа/установе)

Члан 2.
Предузеће се обавезује да:
 организује стручну праксу за студенте, без било каквих
финансијских обавеза везаних за студенте (зарада, осигурање,
накнада за превоз и др.),
 организује стручну праксу студентима у складу са студијским
програмима,
 обезбеди студентима супервизора - запосленог, који ће бити
задужен за праћење рада студената током обављања стручне
праксе, проверава да ли се описане активности у дневнику стручне
праксе поклапају са званичном евиденцијом рада организације и
својим потписом оверава дневник стручне праксе,
 студентима изда потврду о обављеној стручној пракси.

Члан 3.
Школа се обавезује да:
 благовремено достави Предузећу захтев за обављање стручне
праксе са списком студената,
 достави програмске садржаје стручне праксе, прецизира временски
период у коме ће се обавити стручна пракса,
 сарађује са супервизором-запосленим који се непосредно стара о
реализацији стручне праксе студената у Предузећу,
 предузима мере да студенти не ремете обављање процеса рада, да
поштују дисциплину утврђену општим актима, уредно похађају и
обављају стручну праксу,
 упозна студенте са обавезом да чувају имовину Предузећа и да их
обавести да су у обавези да надокнаде евентуалне штете које
намерно или из крајње непажње проузрокују и
 чува тајност података и методологију рада у Предузећу.
Члан 4.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и других важећих пописа који регулишу ову
материју.
Члан 5.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна. Свака
уговорна страна може уговор отказати са отказним роком од 15 (петнаест) дана,
који тече од дана уручења отказа у писаној форми.
Предузеће задржава право једностраног раскида овог уговора, без
навођења посебних разлога, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања
писаног обавештења о раскиду.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају
споразумно, а у случају да то није могуће, спор ће решавати надлежни суд у
Нишу.
Члан 7.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
(назив Предузећа - печат)
(потпис овлашћеног лица )

др Александра Боричић

