Полазећи од става да је унапређивање и развијање права на принципима владавине
права и правне државе, као основни циљ свих правних институција, могуће само на
знању које је теоријски засновано и потврђено кроз праксу;
Имајући у виду чињеницу да је:
- Правни факултет Универзитета у Београду најстарија и најпрестижнија
високообразовна институција у земљи
-

Управни суд носилац судске власти и представља институцију кроз чије одлуке
се примењује позитивно право

на основу обострано изражене потребе за успостављањем конкретних облика сарадње,
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ЦЕНТАР ЗА ЈАВНУ
УПРАВУ
Београд, Булевар краља Александра бр. 67,
(у даљем тексту Факултет)
кога заступа декан, проф. др Сима Аврамовић
и
УПРАВНИ СУД,
Београд, улица Немањина бр. 9,
(у дањем тексту Суд)
кога заступа Председник Управног суда судија Јелена Ивановић
сагласили су се да закључе следећи
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ
Циљеви споразума
Члан 1.
Правни факултет Универзитета у Београду и Управни суд намеравају да путем
овог споразума успоставе дугорочну сарадњу, која ће допринети развоју и
унапређивању рада обе институције. Таква сарадња, с обзиром на значај институција,
може допринети и развоју права у целини.
Циљ Факултета је да кроз упознавање сa проблемима судске праксе и њихово
решавање, као и кроз извођење наставе уз ослонац на судску праксу, подигне свој
научни и наставни потенцијал на још виши ниво.
Циљ Суда је да се судије и судијски помоћници упознају са новим
упоредноправним решењима и научним мишљењима о појединим проблемима у
судској пракси.
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Облици сарадње
Члан 2.
Циљеви наведени у ставу 1. овог споразума оствариваће се пре свега кроз
следеће облике сарадње:
-

-

размена информација и искустава у питањима везаним за науку и праксу у
области права;
учествовање судија у извођењу појединих облика наставе на Факултету,
односно наставника и сарадника Факултета у обуци судијског кадра;
организовање и учешће у заједничким стручним скуповима посвећеним
актуелним темама заједничким радом на научно-истраживачким пројектима,
као и објављивање научних и стручних радова и судске праксе у заједничким
публикацијама;
организовање практичне обуке студената у Суду;

Споразум може бити допуњен и другим облицима сарадње што ће бити
регулисано посебним анексом.
Члан 3.
Размена информација и искустава подразумева обавезу сваке стране да другу
страну обавести о догађајима и скуповима које организује, уз позив на активно учешће,
да стави на располагање базе података којима располаже свака страна другој страни у
складу са одредбама Закона о заштити података о личности (нпр. да Суд учини
доступном архиву Суда наставницима, сарадницима и студентима Факултета за научне
и наставне сврхе, да Факултет омогући коришћење библиотеке Факултета од стране
судија и судијских помоћника), да омогући размену сталних и повремених
информативних и других публикација, као и друге активности којима се постиже
наведена сврха.
Архивска грађа Управног суда може да се користи искључиво у просторијама
Суда, а књиге, монографије и друге публикације Факултета у просторији библиотеке,
ради сврхе и на начин предвиђен чланом 3. ставом 1. овог Споразума.
Члан 4.
Факултет ће у реализацији својих програма, у складу са ст. 4. чл. 30. Закона о
судијама, ангажовати судије за извођење појединих облика наставе као што су нпр.
предавања на курсевима за иновацију знања, рад на факултетској Правној клиници,
вежбе на позитивноправним и процесним предметима.
Суд може у процесима обуке судијских помоћника, стручног усавршавања
судија који се организују у Суду да ангажује наставнике и сараднике Факултета.
Члан 5.
Обука студената у Суду треба да им омогући да стечена теоријска знања провере
у пракси. Обука је пре свега намењена: а) студентима завршних година основних
студија и студентима мастер студија који похађају наставу из процесних предмета; б)
студентима на факултетској Правној клиници.
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Обука би се одвијала кроз следеће модалитете: а) групне једнодневне посете у
којима би се студенти упознавали са радом и функционисањем појединих одељења
Суда; б) рад са судијом – ментором, појединачна пракса према потребама и
могућностима Управног суда; в) присуствовање јавним расправама студената
постдипломских студија и омогућавање коришћења анонимизираних судских одлука за
израду мастер радова и докторских дисертација.
Начин остваривања сарадње
Члан 6.
Обе институције одредиће по једну особу која ће бити задужена за спровођење
овог Споразума.
Остале одредбе
Члан 7.
Споразум се закључује на неодређено време.
Свака страна може одустати од овог споразума уз благовремено обавештавање
друге стране.
Члан 8.
Поједине облике сарадње у оквиру овог споразума стране ће регулисати
посебним уговорима и анексима.
Члан 9.
Споразум је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку страну.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

УПРАВНИ СУД

Декан

Председник суда

Проф. др Сима Аврамовић

Судија Јелена Ивановић

