
 

 
 

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ  
 
 
Овим Протоколом се утврђују услови сарадње између: 
 
1. k-education пројектне канцеларије Београд кога заступа мр Кристијан 

Елензон (Christian Ellensohn), Аустријски координатор за образовну сарадњу у 
вези са пројектом ЕКО НЕТ са седиштем у Београду, ул. Авалска 8, 11111 
Београд (www.k-education.at) (у даљем тексту: Пројекат) и 

 
2. Заједнице економских, правно-биротехничких, трговинских и туристичко – 

угоститељских школа Србије (Заједница) коју заступа Милибор Саковић, 
председник УО Заједнице са седиштем у Првој економској школи у Београду, 
ул. Цетињска 5-7, 11000 Београд (www.zajednica.edu.rs) (у даљем тексту: 
ЗАЈЕДНИЦА)  

 
 

Члан 1. 
Стране потписнице су сагласне да ће остварити сарадњу у оквиру развоја и 
модернизације средњег стручног образовног система Србије и то у подручјима рада 
економија, право и администрација и трговина, туризам и угоститељство, ради 
остваривања заједничких циљева. 
 

Члан 2. 
Заједнички циљеви на реализацији Пројекта су: 

• Развијање и унапређивање квалитета средњег стручног образовања 
промовисањем методе "виртуелно предузеће" која је уведена у оквиру 
Пројекта 

• Развијање и унапређивањае рада Сервисног центра виртуелних предузећа и 
виртуелне банке у току и након завршетка Пројекта 

• Организација и реализација националних и међународних сајмова 
виртуелних предузећа 

• Промоција савременог начина едукације и размена информација и искустава 
кроз организовање заједничких састанака, предавања, праксе и едукативних 
посета.  

 
Члан 3. 

ЗАЈЕДНИЦА ће спроводити следеће активности:  
• Организовање националног сајма виртуелних предузећа у договору са 

Сервисним центром виртуелних предузећа и виртуелном банком, основаним 
у оквиру Пројекта; 

• Извештавање Пројекта о актуелним темама за средње школе за подручје 
рада, економија, право и администрација, трговина, туризам и 
угоститељство; 

• Обавештавање Пројекта о потребама за стручним усавршавањем наставника 
школа чланица Заједнице; 

• Подршка раду Сервисног центра виртуелних предузећа и виртуелне банке у 
току и након завршетка Пројекта 

• Делегирање контакт особа за сарадњу са Пројектом 

http://www.k-education.at/
http://www.zajednica.edu.rs/


 

• Преузимање пројектних активности k-education пројектне канцеларије 
Београд 

 
Члан 4. 

Пројекат ће спроводити следеће активности:  
• Организација и финансирање семинара и усавршавања запослених у 

образовном систему Србије на тему "виртуелно предузеће" у складу са 
циљевима Пројекта за наставнике школа чланица Заједнице; 

• Организовање састанака и радионица са пројектним партнерима 
(Министарство просвете и науке РС, Заједница, GIZ итд.); 

• Организовање састанака и радионица у оквиру других активности које 
реализује k-education пројектна канцеларија Београд 

• Обезбеђивање несметане комуникације и координације активности 
усмерених према ЗАЈЕДНИЦИ, као и активности које спроводи заједнички 
са ЗАЈЕДНИЦОМ; 

• Делегирање контакт особа за сарадњу са ЗАЈЕДНИЦОМ; 
• Преношење пројектних активности на Заједницу. 

 
Члан 5. 

У међусобним односима обе стране ће поштовати договорене рокове, благовремено 
реаговати на евентуалне захтеве за изменама и упутити повратне информације 
свим интересним групама. 
 

Члан 6. 
Стране потписнице су сагласне да, у складу са интересима и потребама реализације 
пројекта сарадње, резултате и остварене исходе по одредбама овог Протокола 
презентују свим домаћим и међународним зантересованим странама из области 
образовања. 

 
Члан 7. 

Овај Протокол ступа на снагу даном потписивања и неограниченог је трајања. 
Уколико нека од потписница Протокола не жели даљњу сарадњу, исту може 
отказати једностраном изјавом воље у писаном облику. 
 

Члан 8. 
Стране потписнице ће евентуалне спорове решавати у међусобној комуникацији, у 
духу позитивних пословних и међуљудских односа. 
 

Члан 9. 
Протокол је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свакој страни 
припада по 2 (два). 
 
 
У Шапцу, дана 22.05.2012. 
 
Аустријски координатор за образовну сарадњу                                                        Председник                      
k-education пројектна канцеларија Београд   УО ЗАЈЕДНИЦЕ 

                                                               
_____________________________    ________________________ 
Мр Кристијан Елензон                                   Милибор Саковић 

 


