
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

Закључен дана 1.10.2014 године, између: 

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

и 

2. Удружење за хипертензију, превенцију инфаркта и шлоrа-ХИСПА, ул. Хероја Милана 

Тепића бр.1 Београд (у даљем тексту: ХИСПА), кога заступа председник Небојша Тасић с 

друге стране, 

у даљем тексту: Стране потписнице. 

Члан 1. 

Стране потписнице су сагласне да је, с обзиром на повезаност страна потписница у домену 

здравствене струке, те потребе о узајамној подршци реализације наставног процеса, односно бољој 

едукацији здравствених радника, потписивање овог споразума од обостраног интереса. 

Члан 2. 

Предмет овог споразума јесте сарадња на пољу наставно-научног и стручног рада, у циљу: 

1. размјене практичних и научних искустава, 

2. праћење развоја и достигнућа здравствених и сродних наука у циљу што потпунијег 
унапређивања знања и оспособљавања за рад лекара, медицинских сестара и здравствених 

техничара 

3. унапређења стручног рада лекара, медицинских сестара и здравствених техничара, 

4. реализације других активности усмјерених на развој академске и стручне дјелатности. 

Члан 3. 

Стране потписнице потврђују спремност за отварање успјешне сарадње кроз заједнички рад 

на пројектима, а области сарадње ће бити дефинисане путем директних преговора и, по потреби, 
закључивања посебних уговора између потписника. 

Члан 4. 

Здравствени радници организације ХИСПА, на основу овог Споразума а у складу са потребом за 
едукацијом, моћи ће се школовати на Универзитету под повољнијим условима. 

Члан 5. 

Посебним анексом овог Уговора могуће је утврдити евентуалне финансијске надокнаде у 

складу са специфичним активностима из овог Уговора. 

Члан 6. 
Овај споразум се закључује на неодређено вријеме. 

Члан7. 

У случају да било која страна жели раскинути овај уговор, она ову намеру мора саопштити 

другој страни у писменој форми у периоду од најмање 30 дана прије дана раскида уговора. 



Члан 8. 

Све, евентуалне, спорове који настану по овом споразуму стране ће решавати искључиво 

споразумним путем. 

Члан 9. 

Овај споразум је закључен у два (2) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по један (1) примјерак. 

Удружење за хипертензију, превенцију 

инфаркта и шлога-ХИСПА 
• 


