
  

 

 

 

 Поштујући Закон о високом образовању Републике Србије, Националну стратегију 

реформе правосуђа, стратешке смернице Акционог плана за спровођење Националне стратегије 

реформе правосуђа о успостављању сарадње правних факултета и судова,  

 

  

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРАВОСУЂЕ У НОВОМ САДУ 

Нови Сад, Гери Кароља бр.1, 

(у даљем тексту Факултет) 

кога заступа проф.др Марко Царић , декан 

 

и 

 

УПРАВНИ СУД 

Београд, улица Немањина бр. 9,  

(у даљем тексту Суд) 

кога заступа Председник Управног суда судија Јелена Ивановић 

 

закључују следећи 

 

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

 

Циљеви споразума 

 

Члан 1. 

 

 Факултет и Суд путем овог споразума успостављају сарадњу, са намером да унапреде 

рад и развој обе институције.  

 Циљеви сарадње огледају се у потреби упознавања са судском праксом, начином 

решавања предмета, те развијања практичних знања из управне материје која ће значајно 

допринети подизању наставно-научног капацитета, са једне,  као и упознавању са новим 

упоредноправним решењима и научно-теоријским ставовима, са друге стране. 

 

Облици сарадње 

 

Члан 2. 

 

 Сарадња ће се одвијати у следећим облицима: 

 

 размена информација и искустава у питањима везаним за науку и праксу у правним 

областима, 

 учествовање судија у извођењу појединих облика наставе на Факултету, односно 

наставника Факултета у обуци судијског кадра, 

 организовање и учешће на заједничким стручним скуповима посвећеним актуелним 

темама, заједнички рад на научно-истраживачким пројектима, објављивање научних и 

стручних радова у заједничким публикацијама, 

 организовање практичне обуке студената права у Суду. 

 



 Стране се могу споразумети и о другим облицима сарадње, који ће бити допуњени 

анексом. 

 

Члан 3. 

 

 У оквиру размене информација и искустава свака страна ће: обавештавати другу страну 

о догађајима и скуповима које организује, уз позив на активно учешће уколико је тематика 

управно-правна, да стави на располагање базе података којима располаже свака страна другој 

страни у складу са законом и њиховим општим унутрашњим актима, да омогући размену 

сталних и повремених информативних и других публикација, као и друге активности којима се 

постиже наведена сврха. 

 

Члан 4. 

 

 Факултет може, у складу са студијским програмима ангажовати судије за извођење 

појединих облика наставе на појединим курсевима и вежбама на позитивноправним процесним 

предметима.  

 Суд може у оквиру обуке судијских помоћника и стручног усавршавања судија да 

ангажује наставнике и сараднике Факултета. 

  

Члан 5. 

 

 Практична обука студената у Суду омогућава студентима примену усвојених теоријских 

знања на Факултету у пракси. 

 Обука је намењена студентима завршних година основних, мастер и докторских студија. 

 

 Модалитети обуке:  

 групне једнодневне посете у оквиру којих се студенти упознају са радом и 

функционисањем појединих одељења Суда, 

 рад са судијом - ментором кроз појединачну праксу, према потребама и могућностима 

Суда, 

 присуствовање студената мастер и докторских студија јавним расправама и омогућавање 

коришћења анонимизираних судских одлука за израду мастер радова и докторских 

дисертација. 

 

 

Начин остваривања сарадње 

 

Члан 6. 

 

 Обе стране ће одредити 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 могу регулисати посебним 

уговорима и анексима. 

 

Члан 9. 

 

 Споразум је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 

два. 

 

 

 

 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ                                                                                  УПРАВНИ СУД 

ЗА ПРИВРЕДУ И ПРАВОСУЂЕ У НОВОМ САДУ                                                                                                      

        

       Декан                                                                                                            Председник суда 

 

проф.др Марко Царић                                                                                    Судија Јелена Ивановић 

     


