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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Број: 

Датум:  

Ч А Ч А К 

УГОВОР 

О ОБАВЉАЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ СТУДЕНАТА 

Закључен између: 

1. ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА у Чачку, Светог Саве 65, кога заступа 
декан проф. др Данијела Милошевић (у даљем тексту: Факултет) с једне стране и

2. Матични број 

са седиштем у , ул. , 

web сајт  кога заступа директор ______________________ 

(у даљем тексту: Предузеће), с друге стране. 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је дефинисање процедуре за реализацију стручне праксе као облика 

наставне активности у току студија, која подразумева практичан рад студента у циљу 

употпуњавања теоријског, академског знања и успостављања веза са практичним знањима 

и искуствима неопходним за обављање будућег посла. Стручна пракса је обавезан облик 

наставе на студијским програмима Факултета. 

Члан 2. 

Уговарачи су се споразумели да заједнички организују Стручну праксу која се реализује  у 

просторијама Предузећа према програму стручне праксе, на радним задацима и пословима 

који нису са посебним условима рада. 

Члан 3. 

Факултет именује Руководиоца праксе, који је наставник на Факултету и који врши све 

припремне, организационе и контролне активности неопходне за успешну реализацију 

студентске праксе. Руководилац праксе врши коначно оцењивање остварених резултата 

праксе.  

Члан 4.  

Предузеће именује Ментора праксе, тј. лице у оквиру предузећа са одговарајућим 

стручним искуством и личним квалитетима и које се добровољно укључује у реализацију 

стручних студентских пракси.  

Ментор праксе учествује у извршењу обавеза које студент има у току спровођења стручне 

праксе, додељује му појединачне послове и задатке, контролише њихово извршење и 

потписује извештај о реализацији праксе. 
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Члан 5. 

Ментор ће студенту омогућити да се обавезно упозна са прописаним мерама за безбедан и 

здрав рад које се предузимају на пословима у оквиру којих ће обављати стручну праксу, о 

чему студент потписује одговарајућу изјаву, да се упозна са неопходним техникама рада и 

пословне комуникације, као и са мерама радне дисциплине у Предузећу. 

Члан 6. 

Предузеће се обавезује да ће обављање професионалне праксе омогућити у трајању од 

најмање 45 часова. 

Члан 7. 

Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор ако наступе такве околности које 

доводе уговорну страну у неравноправан положај или које битно повређују интересе 

уговорне стране без њене кривице. 

 Члан 8.  

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и стављањем печата. 

Члан 9.  

Уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, од којих се по 1 налазе код обе  уговорне 

стране.  

ДИРЕКТОР         ДЕКАН 

М.П.         ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Назив предузећа 

М.П.      проф. др Данијела Милошевић

Име и презиме 


