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СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

Закључен дана 15.06. 2016. у Новом Саду, између:
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Универзитет Привредна
академија у Новом Саду, у. Гери Кароља бр. 1, који заступа декан проф. др Марко Царић (у
даљем тексту: Факултет)
и
2. Независни синдикат полиције Републике Србије, Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића
бр. 104, кога заступа Велимир Лукић (у даљем тексту: Синдикат),

Члан 1.
Предмет овог споразума је успостављање сарадње између његових потписника, у погледу
обезбеђивања одређених погодности у корист чланова Синдиката за студирање на
акредитованим студијским програмима Факултета, првог и другог нивоа студија, односно
основним академским и мастер академским студијама, заједничког учешћа у реализације
одређених пројеката и сл, за школску 2016/2017. годину.
Члан 2.
Факултет се обавезује да обезбеди услове школовања лица из члана 1. овог споразума на
првом и другом нивоу студија, на акредитованим студијским програмима у складу са законом и
општим актима Факултета.
Школовање у смислу овог споразума подразумева упис на све године основних
академских студија и на мастер академске студије под условима прописаним општим актима
Факултета.
Члан 3.
Факултет члановима синдиката и члановима њихове уже породице, одобрава попуст у
висини од 20% од утврђене редовне висине школарине.
Школарина за једну школску годину са попустом, износи 1.200 еура за основне академске
студије и 1.600 еура за мастер академске студије. Школарина се плаћа у динарима, по званичном
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, и то у дванаест једнаких месечних рата, до
10. у месецу, почев о момента уписа текуће школске године, до јула идуће године.
Чланови Синдиката који се уписују на Факултет се обавезују да пре уписа сваке школске
године доставе Факултету потврду којом доказују да су чланови Синдиката.
За чланове синдиката, школарина са попустом важи док не заврше Факултет.

Члан 4.
Синдикат се обавезује да своје чланове обавести о начину и условима студирања на
Факултету на основу овог споразума.

Члан 5.
Сваки студент ће закључити појединачни уговор о студирању, којим се ближе уређују
међусобна права и обавезе.
Члан 6.
Студент је у обавези да плаћа школарину на начин утврђен овим споразумом.
Члан 7.
Синдикат ће водити посебну евиденцију о студентима, односно члановима који ће
студирати на Факултету.
Уколико студент изгуби статус члана синдиката, он наставља студије под општим
условима студирања на Факултету.
Члан 8.
Овај споразум ступа на снагу даном потписивања.
Споразум се може раскинути споразумом уговорних страна или једностраном одлуком
због неизвршавања преузетих обавеза друге стране.
Уговорна страна која иницира раскид овог споразума дужна је да писменим путем
обавести другу уговорну страну, али не пре него што се измире све обавезе према Факултету.
Члан 9.
Евентуалне допуне и измене овог споразум, уговорне стране ће регулисати анексом.
Члан 10.
Све евентуалне спорове који произађу из овог споразума, уговорне стране ће решавати
споразумно, а у супротном надлежан је суд у Новом Саду.

Члан 11.
Овај споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна
задржава по 2 (два).

За Факултет

За Синдикат:

3a Велимир Лукић

