
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

Закључен дана 12.01.2022. године, између: 

1. Универзитет "Бијељина" Бијељина, са сједиштем у Бијељини, Павловића пут 66 (у даљем 
тексту: Универзитет Бијељина), кога заступа директор проф.др Боро Крстић из Бијељине, с једне 

стране, 

2. Универзитет EDUCONS (у даљем тексту: Универзитет), са седиштем у Сремској Каменици, 
Војводе Путника 87, кога заступа ректор проф.др Александар Андрејевић, с друге стране, 

у даљем тексту: Стране потписнице. 

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

установа у домену образовања студената и потребе о узајамној подршци реализације наставног процеса 

на обе високошколске установе, потписивање овог споразума од обостраног интереса. 

Члан 2. 
Предмет овог споразума јесте сарадња на пољу наставно-научног рада и академске праксе, у циљу: 

- заједничког учествовања на научним радовима, семинарима и научним скуповима, . . 
- рада на заједничким научним пројектима и научним истраживањима, 

- коришћења заједничких ресурса у циљу израде специјалистичких или докторских радова, 

- заједничког трансфера знања и сарадње са привредом, 
- заједничког акредитовања и извођења програма континуиране едукације, 

- заједничких маркетиншких активности, 

- заједничког коришћења библиотечких фондова, 

- ангажовања наставника или сарадника, односно извођења гостујућих предавања наставника или 

сарадника једне високошколске установе у другој у оквиру редовне или додатне наставе, 

- други видови сарадње у циљу унапређења високог образовања. 

Члан 3. 
Предметни споразум омогућиће продубљивање међусобне сарадње у пољу размене студената на једној , 
односно другој високошколској установи. 

Члан 4. 
Стране потписнице потврђују спремност за отварање успешне сарадње кроз заједнички рад на 

пројектима, а области сарадње ће бити дефинисане путем директних преговора и, по потреби, 
закључивања посебних уговора између ових високошколских установа. 

Члан 5. 
Посебним анексом овог Уговора могуће је утврдити евентуалне финансијске надокнаде у складу са 
активностима из овог Уговора. 

Члан 6. 
Овај споразум се закључује на неодређено вријеме. 



Члан 7. 

У случају да било која страна жели раскинути овај уговор, она ову намеру мора саопштити другој 
страни у писменој форми у периоду од најмање месец дана пре дана раскида уговора. 

Члан 9. 
Све, евнтуалне, спорове који настану по овом споразуму стране ће решавати искључиво споразумним 

путем, а у случају да се спор не може решити мирним путем, спор ће се решити судским путем . 

Члан 19 
Овај споразум је закључен у четитри ( 4) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава 

по два (2) примерка. 


