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УГОВОР О СМЕШТАЈУ И ИСХРАНИ 

закључен дана 31. августа 2020. године, у Новом Саду, између: 

 

1. Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, у улици 

Епископа Висариона број 3, ПИБ 100277842, МБ 08066213, (у даљем тексту: Дом) кога 

заступа директор Јасмина Швоња, са једне стране, и  

 

2. ______________________________________________________(име родитеља или старатеља), 

из_____________________________(место), улица ____________________________________ 

број ___, као родитеља/старатеља ученика__________________________________________ 

(име и презиме ученика) , са друге стране, о следећем:  

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је регулисање права и обавеза уговорних страна у вези смештаја и 

исхране у Дому ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, за школску 2020/2021. годину, у 

периоду од 1. септембра 2020. године до 30. јуна 2021. године. 

 

Члан 2. 

Обавезе Дома су: 

1) да обезбеди смештај корисника услуга, коришћење расположивог простора, инвентара и 

опреме за учење и друштвени живот у дому; 

2) да обезбеди исхрану корисника услуга према прописаним нормативима; 

3) да обезбеди остваривање васпитних садржаја предвиђених програмом васпитног рада у 

домовима ученика, у складу са својим материјалним и кадровским могућностима и 

потребама и интересовањима ученика; 

4) да детаљно упозна корисника услуга са кућним редом дома и могућностима које дом 

пружа; 

5) да обезбеди мере опште безбедности корисника услуга у објектима дома. 

 

Члан 3. 

Родитељ - старатељ је у обавези: 

1) да се придржава одредби Закона о ученичком и студентском стандарду, Правила 

понашања у Дому ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, Кућног реда у Дому 

ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад и других општих аката дома; 

2) да у року од 24 часа по усељењу у дом поднесе писмени извештај васпитачу о свим 

недостацима – оштећењима у соби, у противном оштећења ће сам платити; 

3) да одржава ред и чистоћу у соби и осталим просторијама дома; 

4) да ће накнадити штету у пуном износу односно сразмерни део штете причињене у 

заједничким просторијама и соби ако се није могло утврдити ко је штету причинио; 

5) да ће редовно уплаћивати целокупни месечни износ на име смештаја и исхране најкасније 

до 15 – тог у месецу за текући месец; 

6) да своја права на смештај и исхрану не сме уступити другом лицу; 

7) да откаже услуге смештаја и исхране, писменим захтевом који се подноси 15 дана раније 

пре дана означеног за исељење; 

8) да пре исељења из дома, по отказу или искључењу регулише све своје обавезе према дому 

(плати целокупни месечни износ трошкова смештаја и исхране и накнади штету дому 

уколико је причињена). 

 

Члан 4. 

Корисник услуга се обавезује да ће уплаћивати целокупни месечни износ на име смештаја и 

исхране одређен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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Уплата се извршава на текући рачун 840-125667-69. 

Уколико корисник услуга, из оправданих разлога, буде одсутан из дома дуже од 15 дана у 

континуитету, има право да му се умањи месечни износ уплате, о чему на основу молбе и релевантне 

документације одлучује директор дома. 

Уколико корисник услуга не изврши уплату месечног износа губи право на исхрану од првог 

дана следећег месеца, а дужан је да се исели из дома до 10-ог у поменутом месецу. 

Корисник услуга је дужан да доказ о уплати достави групном васпитачу. 

 

Члан 5. 

Корисник услуга (ученик и родитељ) својеручним потписом прихвата све обавезе према дому 

утврђене овим уговором и важећим прописима. 

Корисник услуга (ученик, родитељ или старатељ) сагласан је да путује на манифестације у 

организацији домова ученика, излете, као и да се фотографише у пригодним приликама за потребе 

интернет презентације дома. 

Родитељ/старатељ, у случају сумње или сазнања да је ученик користио дрогу, а нису у 

могућности да дођу, сагласни су да васпитач одведе ученика у надлежну здравствену установу. 

 

Члан 6. 

Ради издавања електронске картице и вођења електронских књига евиденције према Закону о 

ученичком и студентском стандарду, Дом ће прикупљати личне податке о корисницима својих 

услуга. Подаци ће се чувати у електронском формату и биће заштићени на серверима Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Дом се обавезује да податке о 

корисницима користи искључиво за сврху подршке рада ученичких картица које су у складу са 

чланом 45в Закона о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС", број 18/2010, 

55/2013, 27/2018- др. закон и 10/2019) и чланом 6. Правилника о садржају и начину вођења 

евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру 

(„Службени гласник РС“, број 29/2011 и 90/2013 и 36/2019). 

 

Члан 7. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одговарајући прописи који 

регулишу ову материју и одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 8. 

Све евентуалне спорове у вези примене овог уговора уговорне стране решаваће споразумно, а 

у супротном надлежан је Основни суд у Новом Саду. 

 

Члан 9. 

Овај уговор је сачињен у два (2) истоветна примерка, по један за сваку уговорну страну. 

 

            РОДИТЕЉ – СТАРАТЕЉ                                                                              ДИРЕКТОР 

__________________________________                                                    _________________________ 

                                                                                                                                   Јасмина Швоња 

 


