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UGOVOR O ZNANSTVENOJ I KULTURNOJ SURADNJI IZMEĐU

SVEUČILIŠTA U RIJECI
I

UNIVERZITETA U NOVOM SADU

U skladu s obostranom željom za promicanjem međunarodne suradnje, Sveučilište u
Rijeci, zastupano po rektoru, prof.dr.sc. Peru Lučinu i Univerzitet u Novom Sadu,
zastupan po rektoru, prof.dr. Miroslavu Veskoviću, zaključuju sljedeći ugovor o
znanstvenoj, obrazovnoj i kulturnoj suradnji.

ČLANAK 1.

U područjima od zajedničkog interesa Sveučilište u Rijeci i Univerzitet u Novom Sadu
poticat će sljedeće oblike suradnje:

- razmjenu znanstveno-nastavnog, stručnog i administrativno-tehničkog osoblja;
- razmjenu studenata;
- ostvarivanje združenih istraživačkih projekata;
- organizaciju studijskih programa i međunarodnih skupova;
- razmjenu znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija;
- druge oblike sveučilišne suradnje od obostranog interesa.

Suradnja između Sveučilišta u Rijeci i Univerziteta u Novom Sadu odvijat će se na
načelima reciprociteta u svim područjima gdje je to moguće.

ČLA AK2.

Na Sveučilištu u Rijeci osoba odgovorna za koordinaciju suradnje je prorektor za
međunarodnu suradnju.
Na Univerzitetu u Novom Sadu osoba odgovorna za koordinaciju suradnje je prorektor za
znanost i međunarodnu suradnju.
Sveučilište u Rijeci i Univerzitet u Novom Sadu će imenovati kontakt osobe odgovorne
za aktivnosti dogovorene na temelju ovoga sporazuma.



ČLANAK 3.

Razmjena znanstveno-nastavnog, stručnog i administrativno-tehničkog osoblja temelji se
na posebnom godišnjem programu razmjene.
Broj osoba i dužina boravka osoba u okviru razmjene utvrđuje se najkasnije do 15.
prosinca svake godine za iduću kalendarsku godinu.

ČLANAK 4.

Uvjeti provođenja zajedničkih aktivnosti i primjene postignutih rezultata te organizacije
posebnih posjeta, razmjene i ostalih oblika suradnje dogovarat će se za svaku aktivnost
posebno.
Dogovorom i u pisanom obliku utvrđivat će se i financijske obveze svake strane te za
svaku pojedinu aktivnosti.

ČLANAK 5.

Putne troškove znanstveno-nastavnog, stručnog i administrativno-tehničkog osoblja u
razmjeni snosi sveučilište koje ih šalje.
Sveučilište koje prima znanstveno-nastavno, stručno i administrativno-tehničko osoblje
nastojat će osigurati što povoljnije uvjete smještaja za gostujuće osoblje.

ČLANAK 6.

Sveučilišta su utvrdila da troškove zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezgode
tijekom boravka na sveučilištu domaćinu, snose znanstveno-nastavno, stručno i
administrativno-tehničko osoblje te studenti koji sudjeluju u razmjeni.

ČLANAK 7.

Ovaj ugovor je otvoren za sva područja od zajedničkoga interesa i može se nadopuniti na
temelju obostrane suglasnosti s predloženim dopunama.

ČLANAK 8.

Ovaj ugovor je sastavljen u dva (2) primjerka na hrvatskom i dva (2) primjerka na
srpskom jeziku, od kojih svaka strana zadržava po jedan (l) primjerak od svake jezične
verzije.



ČLA AK9.

Ovaj ugovor zaključuje se za razdoblje od pet (5) godina.
Ovaj ugovor se prešutno produžuje osim u slučaju da jedna strana ugovornica iskaže
protivno mišljenje u pisanom obliku najmanje tri mjeseca prije njegova isteka.
Prekid ugovora neće utjecati na prava osoba koje su sudjelovale u razmjeni prije objave
prekida.

ČLANAK 10.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga odobre akademska tijela i potpišu predstavnici obaju
sveuči Iišta.
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