
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, sa sjedištem u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 

OIB 61989185242, koju zastupa predsjednik Akademije akademik Zvonko Kusić, 

s jedne strane te 

 

Osječko-baranjska županija, sa sjedištem u Osijeku, Trg Ante Starčevića 2, OIB 10383308860, koju 

zastupa župan prof. dr. sc. Vladimir Šišljagić 

i 

Grad Osijek, sa sjedištem u Osijeku, F. Kuhača 9, OIB: 30050049642, kojeg zastupa gradonačelnik 

Ivan Vrkić, dipl.iur.,  

s druge strane 

 

zaključuju ovaj 
 

 

 

U G O V O R 

o međusobnim odnosima u svezi djelovanja 

Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
 

 

Članak 1. 

 

Polazeći od svrhe utanačenja 4. ožujka 1972. temeljem kojih je osnovana znanstvenoistraživačka 

jedinica JAZU u Osijeku, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu (nastavno: Akademija), 

Osječko-baranjska županija (nastavno: Županija) i Grad Osijek (nastavno: Grad) kao Ugovorne strane, 

ovim Ugovorom potvrđuju potrebu nastavka djelovanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku 

kao znanstvenoistraživačke i umjetničke jedinice HAZU (nastavno: Zavod) i svoju spremnost da mu u 

tome pruže potrebnu potporu. 

 

 

Članak 2. 

 

 Ugovorne strane izražavaju spremnost poduprijeti nastavak djelovanja Zavoda koje obuhvaća 

osobito: 

- znanstvena i stručna istraživanja na području humanističkih, društvenih, prirodnih, 

biomedicinskih, biotehničkih i tehničkih znanosti u suradnji s vanjskim znanstvenim i 

stručnim suradnicima; 

- pokretanje i organizaciju znanstvenih skupova i savjetovanja uz objavljivanje znanstvenih i 

stručnih rezultata u redovitim i posebnim izdanjima sukladno kriterijima Akademije na 

području izdavačke djelatnosti; 

- nakladništvo ANALI Zavoda i edicije znanstvenoistraživačkog projekta Osječka Tvrđa. 

 

 

Članak 3. 

 

U stvaranju potrebnih materijalnih uvjeta djelovanja Zavoda, Ugovorne strane će osigurati, 

kako slijedi: 
 

1. Akademija će osigurati financijska sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih primanja 

zaposlenika i upravitelja Zavoda, te naknadu za rad voditelju Zavoda koji ne zasniva radni 

odnos. 

 Na rad svih zaposlenika Zavoda primjenjuju se kolektivni ugovori važeći za Akademiju i 

njezini opći akti. 
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2. Županija i Grad temeljem financijskog plana Zavoda pokrivaju njegove materijalne troškove, 

troškove opreme i uređenja Zavoda u iznosu od po 100.000,00 kn godišnje. 

 

Ukoliko bi se na zahtjev Županije ili Grada povećao obujam poslova koji zahtijeva povećanje 

broja zaposlenika, troškove takvog povećanja snosit će Ugovorna strana na čiji je zahtjev došlo do 

povećanja. 

 

 

Članak 4. 

 

 Ugovorne strane sudjeluju u financiranju znanstvenih i stručnih projekata Zavoda sukladno 

svom interesu. 

 

 Projekti iz stavka 1. obuhvaćaju se planovima Zavoda koje na prijedlog voditelja Zavoda 

donosi Vijeće Zavoda, a potvrđuje Predsjedništvo Akademije. 

 

 

Članak 5. 

 

 Ugovorne strane su suglasne da Zavodom upravljaju putem Vijeća Zavoda koje će imenovati 

Predsjedništvo Akademije i to: voditelja Zavoda i jednog člana iz reda članova Akademije i po jednog 

člana na prijedlog Županije odnosno Grada. Upravitelj Zavoda član je Vijeća po položaju. 

 

 Županija i Grad se obvezuju predložiti kandidate za članove Vijeća iz reda znanstvenika. 

 

 Vijećem predsjedava i usmjerava njegov rad voditelj Zavoda kojeg imenuje Predsjedništvo 

Akademije iz reda članova Akademije. 

 

 

Članak 6. 

 

U okviru ustrojstva, Zavoda koje svojim Pravilnikom uredi Predsjedništvo Akademije, 

poslovanje Zavoda vodi Upravitelj Zavoda. 

 

 Upravitelja Zavoda imenuje na prijedlog Vijeća i odgovarajućeg Akademijinog razreda 

nadležno tijelo Akademije na vrijeme od četiri godine iz reda znanstvenika ili istraživača s doktoratom 

ili magisterijem znanosti. 

 

 

Članak 7. 

 

 O radu i rezultatima svoga rada Zavod izvješćuje potpisnike ovog Ugovora najmanje jednom 

godišnje. 

 

 Prijedlog financijskog plana i plana znanstvenoistraživačkog rada za sljedeću godinu Zavod 

dostavlja potpisnicima ovog Ugovora u rokovima prilagođenim potrebama pripreme njihovih godišnjih 

proračuna. 

 

 

Članak 8. 

 

 Ovaj Ugovor, nastavno na Ugovor od 8. prosinca 2006., Ugovorne strane zaključuju na vrijeme 

od deset (10) godina. 
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Članak 9. 

 

Ugovor je sastavljen u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava 

po dva (2) primjerka. 

 

U slučaju spora, koji bi proistekao iz odredbi ovog Ugovora, a da ga ugovorne strane 

prethodno nisu mogle sporazumno riješiti, nadležan je sud u Osijeku. 

 

 

 

U Osijeku, 11. svibnja 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 Za Osječko-baranjsku županiju  Za Grad Osijek  Za Hrvatsku akademiju 

   znanosti i umjetnosti 

 

 Župan Gradonačelnik  Predsjednik 

 

 Prof. dr. sc. Vladimir Šišljagić, v.r. Ivan Vrkić, dipl.iur., v.r. Akademik Zvonko Kusić, v.r. 

 

 

 
 


