
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

Закључен у Ћуприји, дана 22.01.2019.године, између: 

1. Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, Лоле Рибара ½, Ћуприја, 

Република Србија, коју заступа др.сц.мед Христос Алексопулос, директор 

и 

2. Универзитет "Бијељина" Бијељина, Павловића пут 66, Република Српска, кога заступа 

доц. др Боро Крстић, директор 

Члан 1 
Споразумне стране успостављају сарадњу на пољу образовања у области здравствених наука. 

Члан2 

Стране овог Споразума ће сарађивати и пружати узајамну помоћ и подршку у следећим областима: 

сарадња у остваривању и развоју додипломских и постдипломских студијских програма, 

сарадња у заједничкој реализацији студијских програма и пројеката, 

активна међународна сарадња (размена студената, наставног особља и запослених), 

размена иницијатива, информација и искустава у области образовања, 

сарадња у заједничком публиковању књига и наставних материјала, 

сарадња у организовању међународних конференција, скупова, симпозијума и семинара који 

су у интересу обеју страна споразума, 

- размена наставног и ненаставног особља, у остваривању образовања, 

наставка школовања студената на Универзитету Бијељина, 

- реализација других активности од заједничког интереса за обе стране. 

Члан 3 
Организациона, финансијска и друга питања која се односе на све облике сарадње у оквиру 

овог Споразума биће регулисане релевантним анексима овог Споразума, уколико буде било 

потребе за тим . 

Члан4 

Споразумне стране се обавезују да ће приликом конкурисања за истраживачке пројекте од 

заједничког интереса, обе стране бити третиране као равноправни партнери. 

Члан 5 
Овај Споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу потписивањем од стране 
овлашћених рсоба обеју страна овог Споразума. 

Члан 6 
Свака од страна може одустати од Споразума у било које време, ако Споразум није допринео 

реализацији циљева због којих је закључен, али уз обавезу да се започети пројекти заврше, и 

испуне евентуалне финансијске обавезе проистекле из Споразума. 



• 

• Споразумна страна која жели да одустане од Споразума мора обавестити другу страну 

писмено, најмање тридесет (ЗО) дана пре жељеног једностраног раскида Споразума . 
Члан 7 

Свака измена и амандман овог Споразума, као и друга питања која се односе на предмет овог 

Споразума биће одобрене од од стране обе стране путем анекса овог Споразума. 

Члан 8 
Сви евентуални спорови решаваће се споразумно, у супротном поступаће месно надлежни 

суд. 

Члан 9 
Споразум је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по два 
(2) примерка. 

Доц. др Боро Крстић 
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