
 

 

 

 

Споразум о сарадњи 

 

Преамбула 

 

Институт за проучавање корпоративне безбедности (у даљем тексту: ИЦС) са 

седиштем у Љубљани (Словенија) и Факултет безбедности Универзитета у 

Београду (у даљем тексту: ФБ) 

 

препознајући 

 

• сарадњу две организације у сврху остваривања њихових зацртаних 

мисија, 

• текућа учешћа ИЦС и ФБ у области истраживања и студија у 

безбедности, и 

• потребу за пружање доприноса, на најшири могући начин, промовисању 

знања и ширењу заједничке културе и међународно признатих 

процедура за анализу заједничких претњи, 

 

договорили су се око следећег Споразума о сарадњи 

 

Члан 1. 

 

Области сарадње 

 

Стране су се договориле да промовишу сарадњу у следећим областима: 
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1. Размена студија и истраживања, 

2. Размена публикација, 

3. Размена посета и организација семинара, 

4. Организација састанака, радионица и конференција, 

5. Сарадња на међународним истраживачким пројектима. 

 

Члан 2. 

 

Процедуре за сарадњу 

 

Стране су се сагласиле да ће предузети следеће кораке ради олакшања 

сарадње у свакој од дефинисаних области: 

 

1. Размена студија и истраживања: 

a. Студије и истраживање које Стране промовишу биће размењиване 

у складу с важећим правилима и прописима; 

b. Уколико једна Страна од друге затражи одређену студију или 

истраживачки пројекат, дати захтев ће бити прослеђен званичним 

каналима и разумни временски рок ће бити договорен у зависности 

од конкретног случаја; 

c. Страна која добије захтев има право да га прихвати или да га 

одбије без обавезе пружања образложења. 

 

2. Размена публикација: 

a. Стране ће једна другој да пружају публикације у вези с материјом и 

питањима од посебног интересовања; 

b. Публикације ће бити размењиване у складу са важећим 

прописима. 

 

3. Размена посета и организација семинара: 

a. Стране ће размењивати појединачне и групне посете; 

b. Стране ће организовати семинаре, радионице и конференције. 
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4. Финансијски трошкови: 

Овај споразум не обухвата било какве финансијске трошкове за 

Стране. Покривање финансијских трошкова биће унапред 

договорено у зависности од случаја. 

 

Члан 3. 

 

Заштита информација 

 

Свака Страна се слаже да трећим лицима неће пружати информације, студије, 

истраживања или публикације које су међусобно разменили у склопу 

дефинисане сарадње, без претходне писане сагласности друге Стране. 

 

Члан 4. 

 

Период важења 

 

Овај Споразум о сарадњи ступа на снагу следећег дана од дана потписивања 

обе Стране. Биће омогућено да, на захтев било које Стране, допунити садржај 

овог Споразума или се повући из њега, уз најмање двомесечно обавештење 

пре истека рока. Уколико дође до било каквих несугласица у вези с тумачењем 

или спровођењем овог Споразума, спровешће се преговори између Страна без 

прибегавања спољним субјектима. 

 

Љубљана, април 2014. 

 

 

Институт за проучавање        Универзитет у Београду 

корпоративне безбедности       Факултет безбедности 

    Председник Савета                    Д е к а н 

      Др Денис Чалета    Проф. др Радомир Милашиновић 

                                                                                     

 


