СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

··

ИЗМЕЪУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
и

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство просвјете и културе Републике Српске и

Министарство просвете, науке и

технолошког развоја Републике Србије (у даљем тексту : Стране потписнице), у жељи да
даље јачају

међусобне

односе

и

образовања , у складу са чланом

у

настојању

да

унаприједе

сарадњу

у

области

2. став 1 алинеје б . Споразума о успостављању

специјални х паралелни х односа између Републике Србије и Републике Српске, потписаног

26.09.2006.

године у Бањој Луци, а на основу Меморандума о разумијевању између

Министарства просвете Републике Србије и Министарства просвјете и културе Републике
Српске о сарадњи у области образовања потписаног

20.12.2010.

године у Бањој Луци ,

споразумјеле су се о сљедећем :
Члан

1.

Стране потписнице ће, у циљу размјене информација о радно-правном статусу наставника

високошколских установа, успоставити заједничку, електронску,

web оријентисану базу

података о наставницима запосленим на високошколским установама у једној земљи,

ради одређивања начина и услова под којима исти могу бити ангажовани у другој земљи ,
у складу са законима и другим прописима земаља Страна потписница .

Члан

2.

Стране потписнице ће, у циљу успоставе и одржавања базе података из члана

1. овог

споразума осигурати њено ажурирање на почетку сваког академс ког семестра , у свему у

складу са законима и другим прописима земаља Страна потписница .

Члан З.
База података из члана

1.

овог споразума садржи податке о наставницима

радном односу, у допунском радном односу, као и о

у сталном

гостујућим наставницима

на

високошколским установама са сједиштем у земљама Страна потписница .

Члан

База података из члана

4.

1. овог споразума ће се користити за стратеш ко планирање у

високом образовању, за утврђивање потреба високошколски х установа за наставним
кадровима, као и за утврђивање испуњености услова и успостављање законитог статуса
радно

ангажованих

потписница .

наставника

на

високошколским

установама

у

з емљама

Страна

d

ЧланS.
Овај сnоразум стуnа на снагу даном nотnисивања .
Стране nотnиснице могу сагласно вршити измјене и доnуне ово.г сnоразума, а исте морају
бити сачињене у писаној форми .
Члан б.

Овај сnоразум ће се примјењивати пет година и по истеку наведеног периода ће се

аутоматски обнављати, осим уколико једна од Страна nотnисница у nисаној форми не
обавијести другу Страну потnисницу о својој намјери да затражи измјене или иступи из
овог сnоразума .

Обавијест из става 1 овог члана мора бити дата најкасније три мјесеца прије истека рока
на који је споразум nотписан .

Члан

7.
Овај сnоразум је потписан у Бањој Луци, дана 10.07.2013. године у шест примјерака, од
којих свака страна потписница задржава по три примјерка .

За Министарство nросвете,
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