
NACRT 
 
 
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 29 (u daljnjem 
tekstu: Sveučilište), zastupano po rektoru prof. dr. sc. Mateu Milkoviću 
 

i 
 
INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 (u 
daljnjem tekstu: Institut), zastupan po ravnatelju prof. dr. sc. Vladi Šakiću 
 
sklopili su 
 
 

 
SPORAZUM O SURADNJI 

 
 
 

Članak 1. 
 Ovim Sporazumom utvrđuje se suradnja između Sveučilišta u Dubrovniku i Instituta u 
području visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačke djelatnosti u okviru zajedničkih 
interesa potpisnica Sporazuma. 
 
 

Članak 2. 
 Sveučilište i Institut surađivat će u sljedećim područjima: 
 

1. razmjeni iskustava uspostavom i održavanjem znanstveno-nastavnih i znanstvenih 
djelatnika institucija potpisnica, koji se bave istim ili srodnim područjima rada i 
djelovanja, 

2. uzajamnom povezivanju znanstveno-nastavnih i znanstvenih djelatnika radi izvođenja 
nastave na sveučilišnim studijskim programima, 

3. provedbi zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata, 
4. organizaciji mogućih zajedničkih interdisciplinarnih poslijediplomskih (doktorskih i 

specijalističkih) studija, 
5. omogućavanju izrade doktorskih radova, 
6. sudjelovanju na konferencijama, simpozijima i seminarima te drugim znanstvenim 

skupovima, 
7. izdavanju i razmjeni znanstvenih publikacija, 
8. podupiranju kontakata u okviru akademske i znanstvene zajednice, kulturne i 

znanstvene razmjene, 
9. zajedničkoj suradnji s institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u području 

znanosti i visokog obrazovanja, 
10. provedbi postupaka znanstvenog i znanstveno-nastavnog napredovanja, 
11. ostalim oblicima suradnje od zajedničkog interesa 

 
 
 
 



Članak 3. 
 Znanstveno-nastavna suradnja podrazumijeva organiziranje i koordiniranje 
sudjelovanja zaposlenika Instituta izabranih u znanstvena odnosno znanstveno-nastavna i 
suradnička zvanja za izvođenje nastave na sveučilišnim studijskim programima, kao i 
mogućim poslijediplomskim (doktorskim i specijalističkim) studijima. 
 
 

Članak 4. 
 Oblik i način organiziranja i koordiniranja rada u izvođenju nastave zaposlenika 
Instituta te izdavanja suglasnosti uredit će se posebnim ugovorom između Sveučilišta i 
Instituta. 
 
 

Članak 5. 
 Potpisnice su suglasne da će aktivnosti vezane za nastup na tržištu prema trećim 
naručiteljima a radi provedbe znanstvenih i stručnih projekata, urediti zasebnim ugovorom za 
svaki pojedini projekt. 
 
 

Članak 6. 
 Ovim Sporazumom potpisnice ne preuzimaju nikakve financijske obveze, te će se 
svaka financijska obveza koja bi proizašla iz suradnje utvrditi posebnim ugovorom. 
 
 

Članak 7. 
 Ovaj Sporazum zaključuje se na neodređeno vrijeme, s time da ga svaka sporazumna 
stranka može otkazati u pismenom obliku najmanje tri mjeseca unaprijed. 
 U slučaju otkaza Sporazuma, svaka potpisnica preuzima obvezu dovršetka započetih 
projekata odnosno izvršenja obveza preuzetih po posebnim ugovorima. U protivnom, 
sporazumna stranka koja ne ispuni preuzete obveze, odgovorna je za štetu koju ostale stranke 
pretrpe zbog neispunjenja obveze. 
 
 

Članak 8. 
 Sporazumne stranke suglasno utvrđuju da će sve eventualne izmjene i dopune ovog 
Sporazuma sklopiti u pismenom obliku. 
 
 

Članak 9. 
 Sporazumne stranke suglasne su da će sve eventualne nesporazume rješavati mirnim 
putem. 
 
 

Članak 10. 
 Ovaj Sporazum sastavljen je u četiri istovjetnih primjeraka, po dva za svaku 
potpisnicu Sporazuma. 
 
 
 
 



Članak 11. 
 Ovaj Sporazum o suradnji stupa na snagu i primjenjuje se danom potpisa ovlaštenih 
zastupnika sporazumnih stranaka. 
 
 
 
Zagreb, 
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Urbroj: 
 
 
 
 
 
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU   INSTITUT DRUŠTVENIH 
        ZNANOSTI IVO PILAR 
Rektor       Ravnatelj 
 
prof. dr. sc. Mateo Milković     prof. dr. sc. Vlado Šakić 


