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СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

Крушевцу, између: 

1. Универзитета Бијељина, Павлобића пут 66, Бијељина, који заступа директор Боро Крстић 
(у даљем тексту: Универзитет), са једне стране 

2. Висока техничка-технолошка школа струковних студија у Крушевцу, ул. Косанчићева 36 
Крушевац, коју заступа директор (у даљем тексту: Висока школа), с друге стране 

Члан 1. 
Руководећи се заједничким интересима, потписници овог споразума успостављају пословну 

сарадњу у циљу унапређивања својих делатности и рационалног коришћења расположивих 

кадровских и материјалних ресурса, а нарочито у: 

стварању услова за наставак школовања студената, 

размјене студената, 

организовању и извођењу заједничких студијских програма; 

заједничком учешћу у научним и стручним пројектима; 

размени наставног кадра; 

преузимања студената ради настављања и завршетка студија затечених студената, у случају 
престанка рада или престанка извођења наставе на студијским програмима, 

другим пословима од обостраног интереса. 

Члан 2. 
Начин реализације појединих облика сарадње из члана 1. овог споразума, као и права и обавезе 

Високе школе и Универзитета која из тога проистекну, уредиће се анексом овог споразума или 
посебним уговорима. 

Члан 3. 
Потписници овог споразума су сагласни да послове који су предмет овог споразума обављају 
уредно, савесно и стручно, да свака страна благовремено обави све неопходне припремне радње 

од којих зависи успешна реализација посла који заједно обављају, да покажу иницијативу у 

предлагању заједничких активности и да се међусобно информишу о свим битним питањима од 
интереса за реализацију зајеничких послова. 

Члан 4. 
Споразум се закључује на неодређено време. 

Споразум се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу овлашћена лица обе стране у 
споразуму. 

Члан 5. 
Овај Споразум је сачињен у два истоветна примерка од којих свака страна задржава по један 
пример~~, 
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