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СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

закључују у Београду: 

1. ГАЛЕНИКА а.д., Република Србија, Београд, Батајнички друм 66 (у даљем тексту: 
Галеника), коју заступа генерални директор mг ph. spec. Ненад Огњеновић 

2. Универзитет "Бијељина" Бијељина, Република Српска, Бијељина, Павловића пут 
бб-Дворови Бијељина (у даљем тексту: Универзитет), који заступа директор Томић 

Љиљана, с једне стране, и 

Члан 1. 

Потписнице су сагласне да закључе овај споразум имајући у виду дјелатности 

којима се баве, а нарочито дјелатност лабораторијске производње, као и обострани 

интерес ради испуњења услова и стандарда у поступку израде фармацеутских производа. 

Члан 2. 

Галеника је сагласан да ће свим студентима Универзитета на студијском програму 

Интегрисаних академских студија фармације који се изводе на истом, омогућити 

организовање и несметано извођење практичног дијела наставе и упознавање са опремом 

и методама који се користе при изради фармацеутских производа. 

Члан 3. 

Стране из овог споразума су сагласне да ће заједничким активностима 

унаприједити наставно-научни процес Универзитета, те да ће се кроз сарадњу наставног 

особља Универзитета и стручног особља Галенике радити на увођењу нових научних и 

развојних програма који се користе у савременим фармацеутским лабораторијама за 

производњу одређених фармацеутских производа. 

Члан 4. 

У циљу усавршавања студената Универзитет се обавезује да ће ради 

фунционалности ове сарадње благовремено обавјестити надлежне у Галеници о програму 

који се треба спровести као и ускладити број студената по групама, водећи рачуна о 

просторним капацитетима Галенике. 

Члан 5. 

Универзитет Бијељина је дужан одредити ментора стручне праксе који ће заједно 

са стручним особљем Галенике спровести све активности које се односе на одређену 

тематску јединицу. 



Члан 6. 

Овај споразум се закљус1ује на неодређено вријеме, а исти се може раскинути само 

по завршетку наставне године достављањем обавештења о једностраном раскиду, уз 

поштовање отказног рока од 15 дана. 

Члан 7. 

Све евентуалне, спорове који настану по овом уговору стране ће рјешавати 

искључиво споразумним путем. У случају спора биће стварно надлежан суд у Београду. 

Члан 8. 

Овај споразум је закључен у четитри (4) истовјетна примјерка, од којих свака 
уговорна страна задржава по два (2). 
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