
 
 
 

УГОВОР 
о пословној сарадњи за реализацију мастер рада 

 
 
 

закључен између: 
 

1. ................................................................................... (у даљем тексту Предузеће), 
које заступа генерални директор............................................................................  
 
и 
 

2. Високe школe струковних студија Ужице, у Ужицу (у даљем тексту: Школа), 
Трг Светог Саве 34, коју заступа директор др Ивана Ћировић, професор 
струковних студија. 

 
Предмет уговора 

Члан 1. 
 

 Предмет овог уговора је успостављање пословне сарадње између Школе и 
Предузећа, ради регулисања међусобних односа у вези са реализацијом мастер рада за 
студентa   ..................................................................................................................................... 

(име и презиме студента, број индекса) 
 

Права и обавезе уговорних страна 
 Члан 2. 

 
 Предузеће  се обавезује: 
 

- да обезбеди лице запослено у Предузећу, које ће као члан комисије учествовати 
у реализацији мастер рада – ......................................................................................... 

- да обезбеди  реализовање израде мастер рада према утврђеном плану и 
терминима; 

- да примени мере безбедности и здравља на раду за студента, који се налази у 
просторијама Предузећа, упозна студента са техникама рада и пословне 
комуникације, као и са мерама радне дисциплине у Предузећу. 

                                                          
Члан 3. 

 
            Представник Предузећа у коме се реализује мастер рад је у обавези да учествује 
у раду Комисије за оцену и одбрану мастер рада као члан.  
 
 



 
Члан 4. 

 
 Школа се обавезује да: 
 

- пре почетка обављања реализације мастер рада достави податке о студенту: име 
и презиме студента, студијски програм за који се образује, број индекса, семестар, 
предложи и образложи назив теме мастер рада и остале потребне податке; 

- утврди план и термине за активности око израде мастер рада; 
- именује ментора за израду мастер рада; 
- студента, пре упућивања  у Предузеће, упозори на обавезу примене мера 

безбедности и здравља на раду, као и на поштовање радне дисциплине у 
Предузећу; 

- упозори студента да се према средствима датим на коришћење понаша са 
пажњом доброг привредника и да поштује општа акта Предузећа. 

 
Члан 5. 

         
         Све активности за израду мастер рада заједнички ће координирати ментор - 
наставник Школе  и именовани представник Предузећа, као члан Комисије за оцену и 
одбрану мастер рада. 
                                                  

Решавање спорова 
Члан 6. 

 
          Уговорне стране су сагласне да се искључи свака могућност међусобних 
финансијских, односно материјалних потраживања, као и потраживања између студента 
и Предузећа.                   

Члан 7. 
 

 У случају спора по овом уговору, странке ће спорна питања решавати 
споразумно, у супротном спор ће се решавати пред стварно и месно надлежним судом. 

 
Завршне одредбе 

Члан 8. 
 

 Овај Уговор је сачињен у два истоветна примерка од којих по један задржавају 
уговорне стране. 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
 
                Предузеће                       Висока школа струковних студија Ужице 
                               
___________________________          ____________________________ 
       Генерални директор                                                     Др Ивана Ћировић, директор 


