Споразум о сарадњи
између:
1. Универзитета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад, Србија, ПИБ: 101636534,
матични број: 08067066, кога заступа проф. др Душан Николић, ректор, (даље: Универзитет)
и
2. Фондације Темпус, Теразије 36, Београд, Србија, ПИБ: 102679883, матични број 17418491, (у
даљем тексту: Фондација) коју заступа Марија Филиповић-Ожеговић, управитељ
Члан 1.
Потписнице овог Споразума су се договориле о успостављању сарадње имајући у виду обострану
корист која ће се остварити спровођењем овог споразума, досадашњу успешну сарадњу и
заједничке циљеве страна потпицница – унапређење система високог образовања у Републици
Србији, интернационализацију система високог образовања и истраживања у Републици Србији,
пружање подршке мобилности чланова универзитетске академске заједнице, а нарочито студената
и истраживача, унапређење размене информација између установа високог образовања у
Републици Србији, као и лакшу доступност информација о актуелним шемама мобилности,
програмима и стипендијама за чланове универзитетске академске заједнице из Републике Србије.
Члан 2.
Овај Споразум се закључује са циљем успостављања система редовне размене информација о
интернационализацији високог образовања и истраживања у Републици Србији, актуелним
шемама мобилности, програмима и стипендијама како би се путем интернет портала –
електронског инфо центра члановима универзитетске академске заједнице са свих установа
високог образовања у Републици Србији омогућио лак приступ обједињеним информацијама.
Члан 3.
Ради оставривања циља који је дефинисан у члану 2. овог Споразума, Универзитет се обавезује да
Фондацији достави информације о свим актуелним шемама мобилности, програмима, пројектима
и стипендијама који су доступни члановима универзитетске академске заједнице и у чијем
спровођењу Универзитет учествује као организатор, партнер или контакт тачка за информисање
Универзитет се обавезује да Фондацију редовно инфомише о отварању конкурса за пријављивање
на наведене шеме мобилности, програме, пројекте и стипендије.
Универзитет се обавезује да информације из става 1. овог члана достави Фондацији благовремено,
како би се члановима универзитетске академске заједнице оставило довољно времена за
упознавање са објављеним информацијама и пријаву за учешће у програмима на које се
информације из става 1. овог члана односе.
Универзитет се обавезује да о свакој промени у вези са подацима из става 1. овог члана без
одлагања обавести Фондацију.
Члан 4.
Фондација се обавезује да успостави, одржава и радовно ажурира интернет портал из члана 2. овог
Споразума, као и да на истом благовремено објављује информације из члана 3. овог Споразума.

Члан 5.
Фондација се обавезује да Универзитету благовремено достави електронске обрасце који ће бити
коришћени за унос информација из члана 3. овог Споразума и упутство за њихово коришћење.
Универзитет се обавезује да информације из члана 3. овог Споразума Фондацији достави
коришћењем електронских образаца из става 1. овог члана.
Члан 6.
Како би се интернет портал из члана 2. овог Споразума успоставио са што потпунијим и
свеобухватнијим информацијама, Фондација ће настојати да закључи споразуме о размени
информација из члана 3. став 1. овог Споразума са свим установама високог образовања у
Републици Србији.
Члан 7.
Потписнице овог Споразума се обавезују да, по успостављању интернет портала из члана 2. овог
Споразума, исти на одговарајући начин промовишу и учине видљивим међу члановима
универзитетске академске заједнице, као и да подстакну његово коришћење.
Члан 8.
Овај Споразум је закључен у добром духу и међусобном поверењу.
Свака потписница може једнострано раскинути Споразум, слањем писменог обавештења другој
страни потписници.
Члан 9.
Измене и допуне овог Споразума могу се вршити уз сагласност страна потписница.
Члан 10.
Све евентуалне спорове који се појаве у погледу тумачења и спровођења Споразума, потписнице
ће решавати у духу добре сарадње и узајамног поштовања.
Члан 11.
Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања, а закључује се на неодређено време.
Споразум је сачињен у четири истоветна примерка, од којих за сваку потписницу по два примерка.
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