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Polazeći od činjenice: 
 
- da iz akademskog sustava u istočnom dijelu Hrvatske dolazi do sustavnog odljeva vrhunskih 

znanstvenika i stručnjaka; 
- da na visokoškolskim ustanovama u tom dijelu Republike Hrvatske postoji nezadovoljavajuća 

kakvoća akademskog kadra; 
- da je kroz program stipendiranja doktorskog studija u inozemstvu moguće riješiti problem na 

način da se uspostavi zajednička potpora za stipendiranje pristupnika doktorskog studija na 
inozemnim sveučilištima; 

- da je ulaganje u akademski i znanstveni potencijal Republike Hrvatske ključno za dugoročni 
akademski i gospodarski napredak zemlje; 

 
Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (dalje u tekstu - Ministarstvo), koga zastupa 
prof.dr.sc. Gvozden Flego, s jedne strane 
i 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (dalje u tekstu - Sveučilište), koga zastupa 
prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik, s druge strane 
i 
Osječko-baranjska županija, Osijek, koju zastupa Zdravko Bosančić, dr.med.vet. 
Vukovarsko-srijemska županija, Vukovar, koju zastupa Nikola Šafer, prof. 
Požeško-slavonska županija, Požega, koju zastupa Anto Bagarić, dipl.inž. 
Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod, koju zastupa Mato Dorić, dr.med.vet. 
(navedene županije dalje u tekstu - Županije), zajedno s treće strane, 
 
sklopili su 15. rujna 2003. godine u Osijeku ovaj 
 
 
 U G O V O R 
 
 o meñusobnim pravima i 
 obvezama u stipendiranju pristupnika 
 doktorskog studija u inozemstvu 
 
 
 Članak 1. 
 

Projekt stipendiranja doktorskog studija u inozemstvu započeo je potpisivanjem Ugovora o 
meñusobnim pravima i obvezama u stipendiranju doktorskog studija u inozemstvu 26. listopada 1995. 
godine. 
 

Projekt doktorskog studija u inozemstvu u proteklih šest godina omogućio je stipendiranje osam 
doktoranata i ovim Ugovorom osigurava se nastavak projekta stipendiranja doktorskog studija radi 
ojačavanja znanstveno-nastavne moći fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 
 
U ovomu Ugovoru u upotrebi su pojmovi sa sljedećim značenjem: 
 
 Članak 2. 
 
(1) Pristupnikom za doktorski studij u inozemstvu (dalje u tekstu pristupnik) u smislu ovog 

Ugovora smatra se osoba koja se javlja na javno oglašeni natječaj za doktorski studij u 
inozemstvu, koja je državljanin Republike Hrvatske, koja nije starija od 27 godina, koja je stekla 
dodiplomsku ili poslijediplomsku sveučilišnu izobrazbu i koja se upućuje na jedno sveučilište iz 
stavka 4. ovoga članka, radi stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti; 
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(2) Studentom u smislu ovoga Ugovora smatra se pristupnik, izabran na temelju javno oglašenog 
natječaja, koji se upućuje na doktorski studij u inozemstvo; 

 
(3) Doktorom znanosti u smislu ovog Ugovora smatra se student koji je uspješno završio doktorski 

studij u inozemstvu i koji je stekao akademski stupanj koji odgovara akademskom stupnju doktora 
znanosti u Republici Hrvatskoj; 

 
(4) Studijem u smislu ovog Ugovora smatra se doktorski studij u inozemstvu u trajanju od četiri (4) 

godine na jednom od svjetski poznatih sveučilišta razvijenih zemalja Zapada, nakon čijeg 
završetka student stječe akademski stupanj koji odgovara akademskom stupnju doktora znanosti 
(dr.sc.) u Republici Hrvatskoj. 

 
 
Predmet Ugovora 
 
 Članak 3. 
 

Ovim Ugovorom ureñuju se meñusobna prava i obveze u utvrñivanju i provoñenju programa 
stipendiranja studija, pitanja zapošljavanja doktora znanosti i rješavanja njihovih stambenih potreba. 
 
 
Način ostvarivanja programa 
 
 Članak 4. 
 

(1) Ugovorne strane suglasne su da program stipendiranja studija, zapošljavanje i rješavanje 
stambenih potreba budućih studenata po ovom Ugovoru provodi Sveučilište, osim ako izvršenje 
pojedinih obveza nije Ugovorom povjereno nekoj drugoj ugovornoj strani. 
 

(2) Pristupnik se bira na temelju javno oglašenog natječaja isključivo za ona znanstvena područja i 
polja za koje Ministarstvo, imajući u vidu razvojne potrebe Sveučilišta i u dogovoru sa Sveučilištem, 
utvrdi da je broj znanstvenika na tom području istočnog dijela Hrvatske nedostatan. 
 
 
Obveze Ministarstva 
 
 Članak 5. 
 

Ministarstvo se obvezuje: 
 
 1. utvrditi mjerila za izbor pristupnika za studij; 
 2. izabrati studente, na temelju javno oglašenog natječaja, izmeñu pristupnika; 
 3. izabrati svjetski poznata sveučilišta u razvijenim zemljama Zapada i uputiti studente na studij; 
 4. tijekom četverogodišnjeg (4) razdoblja, računajući od dana potpisivanja ovog Ugovora, osigurati 

(8) stipendija za studente izabrane za studij; 
 5. osigurati novčana sredstva za plaćanje školarine i boravka studenata u inozemstvu, uzimajući u 

obzir uvjete studiranja na sveučilištu na kojem se provodi studij u trajanju do najviše četiri (4) 
godine; 

6. snositi putne troškove studentova odlaska na studij i povratka sa studija; 
 7. ako studij traje duže od dvije (2) godine, snositi putne troškove jednog posjeta studenta Republici 

Hrvatskoj za vrijeme trajanja studija i 
 8. na meñudržavnoj razini stvoriti preduvjete da se doktori znanosti po završenom studiju vrate u 

Republiku Hrvatsku i zaposle na Sveučilištu, sukladno odredbama Ugovora o stipendiranju, koje 
sklapaju Sveučilište i studenti. 
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Obveze Sveučilišta 
 
 Članak 6. 
 

Sveučilište se obvezuje provesti program stipendiranja studija, riješiti zapošljavanje i stambene 
potrebe studenata tako što će: 
 
1. sa svakim studentom sklopiti ugovor o stipendiranju doktorskog studija u inozemstvu i jedan 

primjerak potpisanog ugovora dostaviti Ministarstvu kao osnovu za plaćanje po članku 5. točke 5. 
- 7. ovog Ugovora. 

 
2. ugovorom iz točke 1. ovog članka: 

a) urediti financiranje studija i uvjete pod kojima će se to činiti; 
b) preuzeti obvezu da će, na temelju javno oglašenog natječaja i izbora za studij, primiti studenta u 

radni odnos na odreñeno vrijeme u trajanju od četiri (4) godine, u statusu znanstvenog novaka 
(mlañi asistent); 

c) javno oglasiti natječaj za izbor doktora znanosti u znanstveno-nastavno zvanje na Sveučilištu; 
d) ako doktor znanosti ne bude izabran na javno oglašenom natječaju iz prethodne točke c) primiti 

ga u radni odnos na odreñeno vrijeme u trajanju od tri (3) godine u status višeg asistenta; 
e) preuzeti obvezu da doktoru znanosti izabranom u znanstveno-nastavno zvanje na Sveučilištu 

proda kuću iz članka 7. točke 3., članka 8. točke 3. i 7. ovog Ugovora, pod uvjetima koji su 
tamo navedeni. 

 
3. riješiti zapošljavanje doktora znanosti na Sveučilištu i njihovo stambeno pitanje na način utvrñen u 

točki 2. ovog članka. 
 
 
Obveze Županija 
 
 Članak 7. 
 

Županije se obvezuju: 
 
1. izgraditi osam (8) kuća za potrebe rješavanja stambenog pitanja doktora znanosti na području 

grada Osijeka, u roku od tri (3) godine od dana potpisivanja ovog Ugovora, na način da će: 
- Osječko-baranjska županija osigurati novčana sredstva za izgradnju četiri (4) kuće; 
- Vukovarsko-srijemska županija osigurati novčana sredstva za izgradnju dvije (2) kuće; 
- Požeško-slavonska županija osigurati novčana sredstva za izgradnju jedne (1) kuće; 
- Brodsko-posavska županija osigurati novčana sredstva za izgradnju jedne (1) kuće. 
 

Poslovi investitora povjerit će se županiji na čijem području se kuće grade. 
 
2. da će za dio svake kuće iz točke 1. ovoga članka, u trenutku predaje doktoru znanosti biti izdana 

dozvola za njezinu uporabu, što znači da će biti uvedeni struja, voda, plin, telefonski priključak, 
sustav grijanja, te da će ona: 
a) biti izgrañena na području grada Osijeka; 
b) imati stambenu površinu od najmanje 100 m2 i garažu; 
c) imati dovršene dvije sobe, kuhinju i sanitarni čvor prema uobičajenim standardima; 
d) imati dovršen preostali dio kuće do stanja "roh-bau". 

 
3. da će raspolaganje kućama, izgrañenim na temelju ovog Ugovora, povjeriti Sveučilištu koje će ih 

imati u ime i na račun Županija i Ministarstva prodavati doktorima znanosti izabranim u 
znanstveno-nastavno zvanje na Sveučilištu. 
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 Članak 8. 
 

Ugovorne strane su sporazumne: 
 
1. da su kuće izgrañene po ovom Ugovoru u suvlasništvu Županija, ali da s njima raspolaže 

Sveučilište; 
2. da je Sveučilište, kuće iz točke 1. ovoga članka ovlašteno prodavati u ime i za račun Županija 

doktorima znanosti koji uspješno završe studij i koji nakon toga budu izabrani u znanstveno-
nastavno zvanje na Sveučilištu; 

3. da se kuće iz točke 1. ovoga članka prodaju na kredit s otplatnim rokom od trideset (30) godina, uz 
1% kamata godišnje, po cijeni koja izražava stvarne troškove nastale prilikom grañenja objekta, uz 
dvogodišnji poček plaćanja prvog obroka ugovorene cijene, računajući od dana sklapanja ugovora 
o prodaji, u kojem će se potraživanja prodavatelja osigurati hipotekom na prodanoj kući; 

4. da je Sveučilište ovlašteno, u ime i za račun Županija prodavati kuće koje su mu ovim Ugovorom 
dane na raspolaganje a koje ne uspije prodati doktorima znanosti, osobama koje imaju završen 
doktorski studij u inozemstvu po nekoj drugoj osnovi, koje nisu starije od 35 godina i koje u 
svojstvu sveučilišnih nastavnika dolaze s drugih sveučilišta i zapošljavaju se na Sveučilištu; 

5. da će Županije potpisnice ovog Ugovora i Sveučilište izraditi zajednički program privremenog i 
trajnog korištenja kuća koje se ne prodaju na način odreñen prethodnim točkama ovog članka; 

6. da Sveučilište prikuplja u ime Županija sredstva od prodaje kuća i da ih koristi isključivo za 
izgradnju novih stambenih objekata za rješavanje stambenih potreba nastavnika na Sveučilištu. 
Sveučilište će na temelju prethodnog dogovora sa Županijama i Ministarstvom izraditi Pravilnik o 
načinu korištenja sredstava pribavljenih prodajom kuća doktorima znanosti, kojima će se utvrditi 
uvjeti i dinamika korištenja ovako prikupljenih sredstava; 

7. da će Sveučilište, u ugovorima o prodaji kuća doktorima znanosti odnosno drugim osobama 
kojima ih je temeljem ovoga Ugovora ovlašteno prodavati, predvidjeti svoje jednokratno pravo da 
od kupaca otkupi kuću te da mu se ugovorom o prodaji daje za to ponuda u trajanju od 11 godina 
od sklapanja tog ugovora. Kuća se otkupljuje po cijeni po kojoj je bila prodana, uvećanoj za iznos 
godišnje kamate obračunate na cijenu iz ugovora o prodaji, za vrijeme od prodaje do takve kupnje, 
a po stopi iz tog ugovora, s time da će se u to obračunati već otplaćeni iznosi. Sveučilište ima 
pravo otkupiti kuću samo ako kupcu prestane radni odnos na Sveučilištu prije isteka roka od deset 
(10) godina od dana izbora u znanstveno-nastavno zvanje na Sveučilištu, odnosno od dana 
zasnivanja radnog odnosa na odreñeno vrijeme u trajanju od tri (3) godine u statusu višeg 
asistenta. 

 
 
Praćenje provedbe Ugovora 
 
 Članak 9. 
 

Provedbu ovog Ugovora pratit će poseban odbor, sastavljen od po jednog predstavnika svake 
ugovorne strane. 
 Odbor će podnositi godišnje izvješće o provoñenju ovog Ugovora potpisnicima ovog Ugovora. 
 
 
Trajanje Ugovora 
 
 Članak 10. 
 

Ovaj Ugovor sklapa se na neodreñeno vrijeme do ispunjenja obveza iz Ugovora. 
 

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor uz otkazni rok od šest (6) mjeseci. Ugovor 
prestaje protekom šest (6) mjeseci od dana kada posljednja od dvije ugovorne strane primi pismenu 
obavijest o njegovu otkazu. 
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Rješavanje sporova 
 
 Članak 11. 
 

Ugovorne strane suglasne su s time da je za rješavanje sporova o njegovoj valjanosti stvarno 
nadležan sud u Osijeku. 
 
 
Prijelazne i završne odredbe 
 
 Članak 12. 
 

Ovim Ugovorom prestaju obveze ugovornih strana Ugovora o meñusobnim pravima i obvezama u 
stipendiranju doktorskog studija u inozemstvu od 26. listopada 1995. godine. 
 

Pristupnici doktorskog studija s kojima je zaključen Ugovor o stipendiranju doktorskog studija u 
inozemstvu na temelju Ugovora iz 1995. godine zadržavaju sva time stečena prava. 
 
 
 Članak 13. 
 

Ovaj Ugovor sklopljen je u dvanaest (12) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana 
zadržava po dva. 
 
 
 Članak 14. 
 

Zastupnici ugovornih strana pročitali su ovaj Ugovor i u znak prihvata vlastoručno ga potpisuju. 
 
 
 
 
     Za Ministarstvo Za Sveučilištre        
znanosti i tehnologije Josipa Jurja Strossmayera 
 u Osijeku            
 
Prof.dr.sc. Gvozden Flego, Prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana 
          ministar Kralik, rektorica     
 
 
   Za Osječko-baranjsku Za Vukovarsko-srijemsku 
               županiju županiju             
 
Zdravko Bosančić, dr.med.vet. Nikola Šafer, prof .    
                 župan župan               
Za Požeško-slavonsku Za Brodsko-posavsku    
           županiju županiju              
 
Anto Bagarić, dipl.inž. Mato Dorić, dr.med.vet.  
               župan župan              
 
 


