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закључују 

УГОВОР О ПОСЛОВНО- ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ 

Члан 1. 
Стране потписнице су сагласне да је, с обзиром на повезаност страна потписница у 

домену академске дјелатности, те потребе о узајамној подршци реализације наставног 

процеса и унапређењу дјелатности, потписивање овог споразума од обостраног интереса. 

Члан 2. 
Предмет овог споразума јесте сарадња на пољу наставно- научног, стручног и академског 

рада у циљу размјене практичних и научних искустава, праћење развоја и достигнућа 

науке, унапређења стручног рада, као и реализације других активности усмјерених ка 
. . 

развоЈу академске д1елатности. 

Члан 3. 
Стране потписнице потврђују спремност за отварање успјешне сарадње кроз заједнички 

рад на пројектима, а области сарадње ће бити дефинисане путем директних преговора и, 

по потреби , закључивања посебних уговора између ових установа. 

Члан 4. 

Пословно- техничка сарадња подразумјева и следеће видове сарадње: 

-могућност заједничког учествовања на научним радовима, семинарима и научним 

скуповима; 

-могућност рада на заједничким научним пројектима и научним истраживањима; 

-могућност заједничког трансфера знања; 

-могућност заједничких маркетиншких активности; и 

-други видови сарадње, у циљу унапређења дјелатности обе установе . 

Члан 5. 
Овај споразум се закључује на неодређено вријеме. 



.. 

У случају да било која страна жели раскинути овај уговор, она ову намјеру мора 
саопштити другој страни у писменој форми у периоду од најмање месец дана прије дана 

раскида уговора. 

Члан 6. 
Све, евентуалне, спорове који настану по овом споразуму стране ће решавати искључиво 

споразумним путем , а у случају да се спор не може решити мирним путем, надлежан је 

Окружни привредни суд у Бијељини. 

Члан 7. 
Овај споразум је закључен у четири ( 4) истовјетна прим јерка, од којих свака уговорна 
страна задржава по два (2) примјерка. 
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