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УГОВОР О САРАДЊИ 

Закључен 03.06.2021. године између: 

1. Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у 
Крагујевцу, ул. Војвођанска 66, 36210 Врњачка Бања, Република Србија, који 

заступа декан, проф . др Драго Цвијановић, с једне стране 
и 

2. Универзитета "Бијељина", Бијељина, ул. Павловића пут 66, 76300 Бијељина, 
Република Српска, Босна и Херцеговина , који заступа директор проф. др Боро 
Крстић, с друге стране 

Члан 1. 
Руковођени жељом успостављања и развоја сарадње, Факултет за хотелијерство и 

туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу и Универзитета "Бијељина", 
Бијељина закључују уговор о сарадњи. 

Сарадњом је предвиђена размена знања и заједничке активности у различитим 
научним и образовним областима . 

Сарадња ће се одвијати у складу са општим актима потписника. 

Члан 2. 
Међусобна сарадња односи се на следеће: 

• Уговорне стране ће користити акумулиране знање и искуство у изналажењу 
решења научних проблема за које постоје узајамни интереси; 

• Уговорне стране ће обављати међусобне консултације и размењивати мишљења о 
акредитованим студијским програмима , међусобно се помагати у развоју нових 

студијских програма, као и њиховој релизацији ; 

• У реализацији студијских планова и програма свих нивоа студија , уговорне стране 
ће међусобно размењивати наставнички кадар и студенте; 

• Потписиници Уговора размењиваће књиге, часописе и друге публикације које 
издају сами или у сарадњи са другима; 

• Уговорне стране ће сарађивати на подизању реномеа својих часописа и 
евентуалној иницијализацији нових уколико су од обостраног интереса, путем 

објављивања радова својих наставника, сарадника и студената мастер и 
докторских студија, као и путем објављивања рецензија радова ; 

• Уговорне стране ће доприносити организовању научних скупова које сами 
организују или у сарадњи са другим високошколским установама или струковним 
удружењима, учешћем у научним програмским одборима; 

• Обављаће заједничке научно-истраживачке активности у научним областима које 
су значајне за обе уговорне стране ; 



... 

• Потписници овог Уговора могу сарађивати и у другим областима, а облици те 
сарадње утврдиће се посебним уговором. 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да се овај уговор закључи на период од пет година. 
Уговор ће се аутоматски продужити на наредних пет година ако га уговорне стране 

не откажу у писаној форми и то шест месеци пре истека рока његовог важења. 

Члан 4. 
Овај уговор сачињен је у четри примерка и сваки има важност оригинала . 
Сваки потписник уговора задржава по два примерка . 

ФАКУЛТЕТ Зд ХОТЕЛИЈЕРСТВО И 
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ, 

~~кИВЕРЗИТЕТА КРАГУЈЕВЦУ 

- ~ћ 
ИЈанови I декан 

УНИВЕРЗИТЕТ "БИЈЕЉИНА" 
Б ИЈЕ ЉИНА 

Број : 1-._1,_~ __ Ј_\ц_,___ _ __ _ 
. Датум: Q&.оь . 201{_ год . 


