
 

 

    
   

СПОРАЗУМ 

О УСПОСТАВЉАЊУ ЈЕДИНСТВЕНЕ ВИРТУЕЛНЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА САРАДЊУ У ОБЛАСТИ 

БУКЕ И ВИБРАЦИЈА 

 

 

 
Закључен дана ____xx.yy.zzzz________ године у Новом Саду између: 

 

1. Универзитета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад, ПИБ: 101636534, 

кога заступа проф. др Дејан Јакшић, ректор Универзитета  

 и 

2. Назив правног лица, адреса, ПИБ, кога заступа име и презиме, функција 

у даљем тексту: Субјекти споразума. 

 

УВОД 

 
Споразум о образовању виртуелне платформе за сарадњу у области заштите 
животне средине и здравља људи од штетног дејства буке и вибрација (у даљем 
тексту: Споразум) један је од инструмената успостављања јединствене виртуелне 

платформе за сарадњу (у даљем тексту „No&Vib Hub“) између академских и 
неакадемских институција из Државног сектора, Обрaзовно-научног сектора, 
Привредног сектора, Стручно-професионалног сектора и Невладиног сектора 
ради унапређења образовних капацитета и подизања свести шире заједнице по 
питању буке и вибрација у животној и радној средини. 
 

„No&Vib Hub“ се иницира у оквиру Еразмус+ пројекта „Senvibe“, што је акроним 
назива пројекта „Strengthening Educational Capacities by Building Competences 
and Cooperation in the Field of Noise and Vibration Engineering“ („Јачање 
образовних капацитета изградњом компетенција и сарадње у области 
инжењерства буке и вибрација“), у оквиру Еразмус+ програма (референтни број 
пројекта: 598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP). У основи овог пројекта јесте 
стратешко унапређење образовних капацитета и сарадње у области буке и 
вибрација, у којем је  Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 

средине водећи партнер у реализацији радног пакета „WP 6“: Оснивање „No&Vib 

Hub“.  Овај радни пакет има за циљ успостављање јединствене виртуелне 
платформе за сарадњу у области буке и вибрација, а овај Споразум представља 
први корак који води ка том циљу.  
 
Радни пакет „WP 6“ ће се у двогодишњем периоду реализовати кроз следеће 
активности: дефинисање оквира сарадње између заинтересованих страна, 
спецификацију активности програма и услуга намењеним студентима и ширем 

друштву, дефинисање „No&Vib Hub“-а и формирање „No&Vib Hub“-а. 



 

 

Учешће Субјеката у овом Споразуму њих не спречава и не ограничава да 

склапају међусобне споразуме, уговоре или било какве друге правне акте у 

области буке и вибрација.  

 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ СПОРАЗУМА 

 
Предмет овог Споразума је успостављање јединствене виртуелне платформе за 
сарадњу у области буке и вибрација, која за циљ има да унапреди и подстакне 
размену стручног и практичног знања и искустава, као и да унапреди пословање 
и повезивање привреде и високог образовања у области заштите животне 
средине и заштите на раду од штетног дејства буке и вибрација кроз повезивање 
академског и неакадемског сектора, као и креирање и подизање свести шире 
јавности о штетном утицају буке и вибрација у животној и радној средини кроз 
синергију расположивих капацитета. 

 
Предуслов за остварење циља је упознавање шире јавности о предмету овог 
Споразума кроз активности путем циљаних кампања и израде 
промотивних/едукативних материјала. Начелно, неопходан је савестан, 
одговоран и посвећен приступ Субјеката споразума ради стварања услова за 
испуњење циља Споразума. 
 

Мисија „No&Vib Hub“-а укључује и развој делотворних механизама за сарадњу 
кроз реализацију програма студентске праксе, програма студентских стипендија 
од стране индустријских предузећа, реализацију заједничких пројеката 
(укључујући и дефинисање практичних тема за реализацију мастер теза), 
праћење и реформу законских регулатива, развој и имплементацију 
професионалних обука, брзо ширење активности и размену 
информација/знања о релевантној законској регулативи, резултатима 
мониторинга, итд. 
 

„No&Vib Hub“ ће наставити да постоји и да окупља све заинтересоване субјекте у 

обављању заједничких задатка утврђених овим Споразумом и након завршетка 

Еразмус+ пројекта „Senvibe“, са циљем унапређења постојећег стања у области 

буке и вибрација у Србији.  

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СУБЈЕКАТА СПОРАЗУМА 

 
Члан 1. 

 
Сваки Субјект споразума има обавезу да именује стручно и квалификовано лице 
које ће се регистровати на „Senvibe“ порталу, на линку 
https://senvibe.uns.ac.rs/registracija-kontakt-osobe-subjekta-sporazuma-
zapridruzivanje-novib-hub-u/. 
 
 
 

https://senvibe.uns.ac.rs/registracija-kontakt-osobe-subjekta-sporazuma-zapridruzivanje-novib-hub-u/
https://senvibe.uns.ac.rs/registracija-kontakt-osobe-subjekta-sporazuma-zapridruzivanje-novib-hub-u/


 

 

Лице из става 1. присуствоваће састанцима „No&Vib Hub-а“, учествоваће у раду 
као представник Субјекта споразума који га је именовао и учествоваће у размени 
информација и искустава од значаја за остварење циља Споразума.  
 
Првобитно именовано лице може бити замењено другим лицем предложеним од 
стране истог Субјекта споразума, уз обавезу ажурирања података на „Senvibe“ 
порталу. 
 

Члан 2. 
 

Субјекти споразума дужни су да: 
1. остваре реализацију практичног рада студената инжењерства различитих 

усмерења на решавању проблема у привредним друштвима у области 

буке и вибрација (студентска пракса и мастер радови из области вибро-
акустике), 

2. дају свој допринос у јачању капацитета у области буке и вибрација путем 
едукације/обуке стручног особља, 

3. дефинишу, анализирају, дају предлоге и учествују у решавању локалних 
проблема у области буке и вибрација, 

4. размењују информације, знања и практична искуства у области буке и 
вибрација,  

5. подстакну институционално повезивање и јачање сарадње између сектора 
који се баве буком и вибрацијама (животна средина, здравље људи, 
индустрија, саобраћај…) 

6. подигну јавну свест и боље информишу грађане о штетном дејству буке и 
вибрација у животној и радној средини, 

7. реализују заједничке пројекте у области буке и вибрација уз сагледавање 
могућности коришћења различитих извора финансирања тих пројеката и 

8. успоставе вишеструкe контакте са широм јавношћу кроз саветодавне и 
експертске услуге. 

 
 
Сви Субјекти споразума дужни су да обезбеде несметану сарадњу и након 

завршетка Еразмус+ пројекта „Senvibe“ у сврху реализације одрживости његових 

циљева.  

 

УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СПОРАЗУМА 

 
Члан 3. 

 

„No&Vib Hub“ успоставља се на Универзитету у Новом Саду, а активности ће бити 
реализоване на територији Републике Србије и биће праћене промотивним 
активностима и кампањама. У оквиру предметних активности развиће се 

заједнички механизми за обезбеђивање дугорочне одрживости „No&Vib Hub“ 
платформе. 
 
Ради ефикаснијег обављања активности на остварењу циља Споразума, 
координације рада и праћења реализације овог Споразума, Универзитет у Новом 



 

 

Саду образује Координационо тело, које се састоји од по једног представника 
сваког партнера Еразмус+ „Senvibe“ пројекта из Србије. 
Партнери наведеног пројекта из Србије су: Универзитет у Новом Саду, Универзитет 
у Нишу, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет Едуконс, Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту животне средине, Унија послодаваца Војводине и Завод 
за здравствену заштиту радника.  
 
Радом Координационог тела координира проф. др Ивана Ковачић, руководилац 
Еразмус+ пројекта „Senvibe“ (у даљем тексту: Руководилац Координационог тела). 
 
Координационо тело ће се састајати редовно, а минимум једном годишње, као 
и по потреби, с циљем правовремене размене информација о свим 
планираним и спроведеним активностима. 
 

Сваки нови субјекат који жели да се придружи „No&Vib Hub“ платформи, 
потребно је да попуни оn-line формулар о жељи за придруживањем на сајту 
Еразмус+ пројекта „Senvibe“. Захтев за придруживање новог субјекта разматра 
Координационо тело. Уколико Координационо тело одобри придруживање новог 
субјекта, субјекат потписује посебан Споразум са Универзитетом у Новом Саду 
са истим правима и обавезама дефинисаним овим Споразумом. 
 

Члан 4. 
 

Координационо тело обавља следеће послове: 

- дефинише активности и улоге свих учесника „No&Vib Hub“ платформе и 
одобрава приступ нових Субјеката за потписивање Споразума, 

- прати реализацију заједничких пројеката у области буке и вибрација, 
- расправља о проблемима и утврђује предлоге и решења за отклањање 

проблема учесника „No&Vib Hub“ платформе, 
- дефинише предлоге за евентуалне измене законске регулативе из области 

буке и вибрација и 
обавља остале послове ради испуњења циљева овог Споразума.  

 

ПОСЕБНИ СПОРАЗУМИ 

 
Члан 5. 

 
Сва питања која нису уређена овим Споразумом, а Субјекти споразума 
сматрају да су за њих битна и специфична, могу их међусобно уредити 
посебним споразумом, који за циљ има уређивање сложенијих односа између 
Субјеката споразума. 
 

Члан 6. 
 

Одредбе посебних споразума морају бити у складу са начелима и циљем овог 

Споразума.  

 



 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 7. 

 
Споразум ступа на снагу даном потписивања и важи до 31.12.2026. што је пет 
година од планираног завршетка пројекта, уз могућност обнављања.  
 
Сваки од Субјеката споразума може раскинути Споразум, уз дужност да 
испуњава обавезе преузете потписивањем овог Споразума у периоду од 30 дана 
од дана достављања обавештења о раскидању Споразума Координационом 
телу. 
  

Члан 8. 

 
Сва спорна питања у вези са тумачењем и спровођењем Споразума решаваће 
се компромисом Субјеката споразума. 
 

Члан 9. 
 

Споразум се сматра закљученим када га потпишу Субјекти споразума. 
 

  Члан 10. 
 

Овај Споразум сачињен је у четири (4) истоветна примерка, по два (2) примерка 
за сваког Субјекта споразума. 
 
 
 
Универзитет у Новом Саду                                   Назив правног лица 
 
________________________________      __________________________________________ 
Проф. др Дејан Јакшић, ректор                                 Име и презиме, функција 


