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СПОРАЗУМ О РАЗУМИЈЕВАЊУ 
 

 

Члан 1. 

Предмет Споразума о разумијевању 

 

Споразум о разумијевању (у даљем тексту: Споразум) представља вољу споразумних страна, те 

правну основу за даљу сарадњу потписника Споразума, са циљем подношења пројектног 

приједлога по јавном позиву Града Приједор за додјелу финансијских средстава за подршку 

пословним удружењима и кластерима, а у циљу оснивања и регистрације пословног удружења 

или кластера. Потписници Споразума су сагласни да се активно укључе у реализацију пројектних 

активности, кроз који ће основати пословно удружење или кластер. 

 

Потписиници овога Споразума су сагласни да будуће пословно удружење или кластер 

функционише као нестраначко, невладино и непрофитно удружење или кластер, чији су циљеви: 

- успостављање међународне сарадње,  

- подршка образовању и едукацији,  

- размјена информација међу члановима,  

- јачање иновацијских активности,  

- повезивање привреде и науке,  

- остваривања што боље конкурентске позиције чланова, на локалном/региналном/ЕУ 
нивоу 

- усмјеравање друштва ка иновацијама и подизање општег нивоа технологије у привреди,  

- унапређење услова обављања дјелатности истраживања, технолошког развоја,  

- праћење техничко-технолошких достигнућа и усклађивање заједничких интереса. 

 

Ради остваривања својих циљева, пословно удружење или кластер ће: 

- повезивати своје чланове међусобно, успостављати контакте и сарадњу са свим 

заинтересованим организацијама/институцијама и појединцима, те другим привредним 

и непривредним субјектима из земље и иностранства у циљу унапређења пословања 

својих чланова; 

- обављати праћење тендера за додјелу финансијских и материјалних средстава у виду 

кредитних линија, донација и грантова, те иницирати учешће у заједничким пројектима; 

- промовисати и популаризовати науку и технологије; 

- подржавати технолошки развој и инфраструктуру за развој иновативности; 

- организовати неформалне програме едукације и сарађивати са формалним стручним 

школама у сектору; 

- подстицати и промовисати проналазаштво, иновативност и заштиту интелектуалног 

власништва; 

- организовати самостално или заједно са другим организацијама стручне скупове, 

савјетовање, семинаре и друге облике стручног образовања; 

- вршити промоцију својих чланова кроз израду презентација и промотивних материјала; 

- вршити истраживање тржишта, пратити трендове и прибављати информације о новим 

технологијама; 

- предлагати конструктивне мјере и препоруке за измјену регулативе у циљу унапређења 

пословања; 
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- заступати интересе својих чланова у различитим асоцијацима и међународним 

удружењима; 

- периодично објављивати стручне публикације у складу са законском регулативом. 

 

 

Члан 2. 

Принципи сарадње 

 

Потписници овог  Споразума о разумијевању су сагласни да међусобну сарадњу заснивају на 

следећим принципима: 

1. Партнерство – стране потписнице ће сарађивати у добром духу и у складу са законском 

регулативом своје државе и својим правним актима. 

2. Транспарентност – стране потписнице ће међу собом учинити доступним све неопходне 

информације, у циљу оснивања пословног удружења или кластера. 

3. Одговорност – стране потписнице преузимају пуну одговорност за реализацију 

заједничких активности оснивања пословног удружења или кластера. 

4. Независност и самосталност страна потписница Споразума је кључни услов за несметано 

и квалитетно остваривање њихових улога у примјени овог Споразума. 

5. Јединство у доношењу приједлога за остваривање циљева Споразума о разумијевању. 

 

Сарадња између потписница ће се одвијати у складу са општим актима потписница овог 

Споразума о разумијевању. 

 

 

Члан 3. 

Права и обавезе потписника Споразума о разумијевању 

 

Потписник има право да: 

- равноправно са другим потписницима учествује у формирању пословног удружења или 

кластера; 

- непосредно учествује у одлучивању на оснивачкој скупштини пословног удружења или 

кластера; 

- буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима на формалном 

оснивању пословног удружења или кластера. 

 

Потписник је обавезан да: 

- активно доприноси активностима које се односе на формално оснивање пословног 

удружења или кластера. 

 

 

Члан 4. 

Завршне одредбе 

 

Споразум је закључен у добром духу и међусобном повјерењу. 

 

Стране потписинице Споразума су сагласне да сарадњу проводе у обостраном разумијевању, 

уважавању и договарању. 
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Споразум ступа на снагу даном потписивања. 

 

 

У Приједору, ____.____.2019. године 

 

 

Потписници Споразума о разумијевању: 

 

Р.бр. Назив Потпис и печат 
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