
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

Закључен дана 20.02.2014. год . у Бијељини, између: 

1. Универзитета "Бијељина", Бијељина - Психолошког савјетовалишта за младе, са сједиштем 
у Бијељини, Павловића пут 66 (у даљем тексту: Психолошко савјетовалиште Универзитета 

Бијељина), кога заступа директор Боро Крстић из Бијељине с једне стране, 

и 

2. Психолошког савјетовалишта за студенте са сједиштем у Нишу, Шуматовачка 66 (у даљем 
тексту: Психолошко савјетовалиште за студенте из Ниша) , кога заступа Мирослав Јовић, 
директор Студентског културног центра Ниш , 

у даљем тексту: Стране потписнице. 

Члан 1. 

Предмет овог споразума јесте сарадња на пољу размене искустава из области заштите и унапређења 

менталног здравља младе популације Бијељине, односно Ниша у циљу: 

1. Спровођења заједничких едукативних активности (трибина, семинара, округлих столова, 

радионица); 

2. Размене искустава из области искуствено-терапијског рада са младима; 

3. Спровођења заједничког научно-истраживачког рада, ради прикупљања неопходних података за 

будуће активности Психолошког савјетовалишта за младе, односно Психолошког савјетовалишта 

за студенте из Ниша; 

4. Реализације других активности (заједничког рада на пројектима, учешћа на скуповима у земљи и 

иностранству) усмјерених на ширење подручја свог деловања у раду са младом популацијом 

Бијељине, односно Ниша. 

Члан 2. 

Предметни споразум омогућиће продубљивање међусобне сарадње на пољу размене стеченог искуства у 

раду са младима на заштити и унапређењу њиховог менталног здравља. 

Члан 3. 

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

пројектима, а области сарадње ће бити дефинисане путем директних преговора и закључивања посебних 

уговора између ова два психолошка савјетовалишта. 

Члан 4. 

Пословно-техничка сарадња Психолошког савјетовалишта Универзитета Бијељина и Психолошког 

савјетовалишта за студенте из Ниша подразумева и следеће видове сарадње: 

- могућност ангажовања психолога или психотерапеута, односно извођења гостујућих предавања 

психолога или психотерапеута једног психолошког саветовалишта у другом у оквиру 
едукативних активности, 

- могућност заједничког учествовања на научним радовима, семинарима и н аучним скуповима, 

- могућност рада на заједничким научним пројектима и научним истраживањима, 

- могућност коришћења заједничких ресурса у циљу израде научно истраживачких радова, 

- могућност заједничког акредитовања и извођења програма континуиране едукације, 

- могућност заједничких маркетиншких активности, 

- други видови сарадње у циљу унапређења делатности обе установе. 



Члан 5. 
Посебним анексом овог споразума могуће је утврдити евентуалне финансијске надокнаде у складу са 

активностима из овог споразума. 

Члан 6. 
Овај споразум се закључује на неодређено вријеме. 

Члан 7. 

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

Пре раскида споразума, обе стране морају међусобно извршити сва евентуална потраживања која су 

посебним анексима овог споразума договорене. 

За раскид споразума ниједна страна није у обавези да наводи разлоге због којих раскида споразум. 

Члан 8 
Све, евентуалне, 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 9. 
Овај споразум је закључен у четири (4) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 
два (2) примерка. 

Студентски културни центар Ниш 

директор 


