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I

ОПШТЕОДРЕДБЕ
Члан 1.

Истражујући своје потребе и интересе, уговорне стране закључују овај Уговор (у даљем тексту Уговор)
ради успостављања сарадње у области образовања, међусобне научноистаживачке, стручне и
пословно-техничке сарадње (у даљем тексту сарадња) и утврђивања општих услова, оквира и видова
сарадње.
Члан 2.
Сарадња из претходног члана одражава потребе и интересе уговорних страна да на принципима
добровољности, равноправности, самосталности и јавности узајамно утврђених обавеза и права, а у циљу
међусобног повезивања и обједињавања ресурса у областима научних, образовних, стручних и
пословно-техничких програма од заједничког интереса, допринесу квалитетнијем решавању
научноистраживачких, стручних и пословно-техничких проблема сваке од уговорних страна.

II

ПРЕДМЕТ САРАДЊЕ
Члан 3.

Сарадња између уговорних страна обухвата:
•

Сарадњу у области образовања

•

Научноистраживачки и стручни рад;

•

Заједнички наступ у пружању услуга трећим лицима;

•

Заједнички развој, набавку и/или коришћење опреме;

•

Учешће у научно-стручним скуповима у земљи и иностранству;

•

Стварање повољнијих услова унапређења и примене научних сазнања, интензивирање
међусобних односа, покретања, разматрања и решавања питања од заједничког интереса и
потреба.

•

Организовање појединих активности које су предмет овог Уговора као и ближа права и обавезе
у конкретној подели пословних активности регилисеће се посебним уговорима који ће
закључити уговорне стране.

III

ПРИНЦИПИ САРАДЊЕ:
Члан 4.
•

Узајамно поверење у духу добрих пословних односа, уз обострано пружање
најповољнијих погодности под једнаким условима;

IV

•

Поштовање међусобних потреба и жеља;

•

Чување пословних тајни.

ОБАВЕЗЕ, ОДГОВОРНОСТИ И ПРАВА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

Члан 5.
Уговорне стране се обавезују да благовремено координирано, планирају и прате заједничке
обавезе.
Члан 6.
Сарадња уговорних страна не спречава ни једну од њих да успоставља сарадњу са трећим субјектима
када таква сарадња није у супротности са уговореним и позитивним прописима. У међусобним
пословним односима и у правном промету са трећим субјектима свака уговорна страна иступа у своје
име и за свој интерес. За преузете обавезе у смислу овог става, свака уговорна страна одговара
својим средствима у складу са својим статутом и другим општим актима.

V

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.

Овај уговор се закључује на неодређено време,а може зе раскинути ако:
•

уговорне стране заједнички закључе да су престали разлози због којих је уговор закључен

•

једна од уговорних страна није задовољна оствареним резултатима

•

једна од уговорних страна не извршава своје обавезе по овом уговору,чиме се нарушава смисао

•

овог уговора
Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који би могли настати у току реализације уговорених обавеза
решавају споразумом. У случају да се споразум не може постићи признају се надлежности суда у
Београду.
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица обе уговорне стране. Уговор је сачињен
у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.
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