
Универзитет Бијељина 

University of Bijeljina ф1D УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ 

V Пословни факултет Ваљево 

На основу члана 44. Закона о високом образовању Републике Српске, члана .м_. 

Статута Универзитета Бијељина број o2-ltl6) r!: од r:9,p.lf) /~ . године, и члана 26. Закона о 
високом образовању Републике Србије, члайа 52. Статута Пословног факултета Ваљево број 
И-92/2/2013 од 02.07.2013. године и Упутства Националног Савета за припрему 

документације за акредитацију заједничких студијских програма од 21.05.2009. године 
закључује се између: 

1. Универзитета Бијељина, Павловића пут 66, Бијељина, кога заступа директор Боро Крстић и 
2. Пословног факултета Ваљево, Универзитета Сингидунум Беогр*'· 1Ж,rП~Љ~Н!~ff -: ? ,,Љ~~ЈЮ, 

УНИ~П;)1Паа:w.п!Љ\11М1 1 р Оливера Николић /1,-ј ,fJ лЈ! ;, 
Б и Ј Е љ и н А >fJOI ___ У/_ ' ,__r-V' _____ 'f.,_' 

БроЈ·: o )D -/ / !S '·'"··" ,.)__Q. о 20 /~год 
/ - ~,, l,l'Н() )-l(('.'\('CJIIJI'IKП 5 

Датум :'оО- IQ УГОВОР 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

УДИЈСКОМ ПРО ГР АМУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА 

"СЕСТРИНСТВО" 

Члан 1. 
Предмет уговора је организација и извођење заједничког студијског програма 

основних академских студија "Сестринство" за стицање заједничке дипломе са стручним, 

академским и научним звањем "дипломирана медицинска сестра" (дип. мед. сестр.) са 240 
ЕСПБ. 

Члан 2. 
Одлуком Сената Универзитета Бијељина број ___ од ___ године и Одлуком 

Сената Универзитета Сингидунум Београд број ___ од ___ године усвојен је 
заједнички студијски програм основних академских студија "Сестринство" као у 
документацији у прилогу која је саставни део овог Уговора. 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Члан 3. 
Заједнички студијски програм ће се реализовати у седишту Пословног факултета 

Ваљево у Ваљеву, Железничка број 5. 

АНГАЖОВАЊЕ КАДРОВСКИХ И МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА 

Члан 4. 
Ангажовање наставног особља за извођење наставе на заједничком студијском 

програму вршиће се на основу споразума о извођењу наставе који ће закључити декан 

Пословног факултета Ваљево Универзитета Сингидунум и ректор Универзитета Бијељина. 

Члан 5. 
Све материјалне и просторне ресурсе за реализацију заједничког студијског програма 

обезбедиће Пословни факултет Ваљево. 



АКРДИТАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Члан 6. 
Материјал за акредитацију заједничког студијског програма поднеће заједно 

уговарачи. Исти су обезбедили заједно више од 70% компетентног наставног кадра, у радном 
односу са пуним радним временом, потребног за реализацију студијског програма. У 

материјалу за акредитацију су наведени сви елементи који дефинишу учешће сваког 

уговарача у реализацији заједничког студијског програма. 

КОНКУРС, ДИПЛОМЕ И ДОДАТАК ДИПОЛОМИ 

Члан 7. 
Конкурс за упис студената за заједнички студијски програм објављиваће заједнички 

уговарачи. 

Диплому и додатак дипломи потписују овлашћћена лица уговарача и издаваће се 

заЈедничка диплома и додатак дипломи 

Диплома и додатак дипломи се издају на српском језику ћириличним писмом и на 

енглеском језику. 

Члан 8. 
Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих за сваку уговорну 

страну по два. 

директор 


