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БЕОГРАД 

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ БЕОГРАД, ул. Волгина 15, 
11060 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Институт), кога заступа проф. 

др Јонел Субић, директор, са друге стране 

и 

УНИВЕРЗИТЕТ "БИЈЕЉИНА" БИЈЕЉИНА ул. Павловића пут 66, ЈИБ 

4403180380002 (у даљем тексту: Универзитет), који заступа проф. Боро Крстић 

склапаЈУ: 

ПРОТОКОЛ 

О ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ 

Члан 1. 
Овим Уговором уговорне стране се обавезују да ће развијати међусобну 

сарадњу у области: 

- размене података којима располажу у оквиру својих делатности; 

- размене и израде стручних анализа; 

- израде и реализације заједничких пројеката на домаћем и иностраном 

тржишту; 

- заједничког наступа на домаћем и иностраном тржишту; 

- маркетиншких активности на домаћем и иностраном тржишту; 

- организације скупова у земљи и иностранству; 

- издавачке делатности и 

- осталих активности које овде нису набројане, а у интересу су обеју страна. 

Члан 2. 
Универзитет и Институт се обавезују да ће на сваком могућем послу 

ангажовати своје стручне и материјалне ресурсе у границама својих могућности, 

водећи рачуна да се не оштети ни једна уговорна страна. 

Члан 3. 
За сваки конкретни посао сачиниће се Анекс овог Уговора, у коме ће бити 

прецизно одређене обавезе (трошкови) и права (приходи), као и одговорна лица за 

извршење уговорних обавеза, односно за дати посао. 

Члан 4. 
Координатор заједничких послова испред Универзитета биће доц. др 

Мирослав Недељковић, а координатор заједничких послова испред Института -
Београд, биће др Марко Ј елочник. 



Члан 5. 
Овај уговор се закључује на неодређено време, с тим што свака страна 

уговорница има право да откаже уговор путем писменог обавештен:,а другој страни 

- отказни рш< Је месец дана . 

Члан 6. 
Овај Уговор се сматра закљученим даном потписивања од стране овлашћених 

представника обеју страна . 

Члан 7. 
За евентуалне спорове по овом Уговору надлежан је Суд у Београду . 

Члан 8. 
Уговор ј е сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од КОЈ ИХ свака страна 

задржава по 2 (два) примерка. 
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