Ugovor
između Vlade Republike Hrvatske i
Austrijske Savezne Vlade
o znanstveno-tehničkoj suradnji

-

-

Vlada Republike Hrvatske i Austrijska Savezna Vlada, u nastavku "ugovorne
stranke",
polazeći od toga da znanstvena i tehnička suradnja predstavlja jedan od važnih
čimbenika stabilnosti Europe,
s obzirom na dosadašnje pozitivno iskustvo u području znanstveno-tehničke
suradnje između ugovornih stranaka kao i nužnost i važnost daljnjeg razvoja i
produbljivanja postojeće suradnje,
s obzirom na ubrzani razvitak i širenje znanstveno-tehničkih spoznaja i
internacionalizaciju znanosti i tehnologije a sa željom provedbe zajedničke
suradnje između ugovornih stranaka primjerene novim političkim,
gospodarstvenim i društvenim odnosima u Europi,
priznavajući važnost poboljšane koordinacije hrvatsko-austrijskih odnosa u
području znanosti i tehnologije,

sporazumjele su se kako slijedi:
Članak 1.
Ugovorne stranke podupiru u okviru svojih važećih pravnih propisa i na temelju
uzajamnosti razvoj znanstveno-tehničke suradnje, uzimajući u obzir utvrđene
nacionalne prioritete u znanosti i istraživanju.
Članak 2.
(1) Ugovorne stranke podupiru razvoj izravnih znanstveno-tehničkih veza između
svojih državnih ustanova, akademija znanosti, visokoškolskih ustanova i
znanstvenoistraživačkih centara, tehnoloških instituta kao i između tvrtki i drugih
ustanova obiju strana.
(2) Ugovorne stranke podupiru u skladu sa svojim nacionalnim zakonima rad na
zajedničkim projektima, koji mogu biti uključeni u postojeće i buduće europske i
međunarodne programe.
Članak 3.
Zajednička suradnja predviđena u člancima 1. i 2. ovog Ugovora podupirat će se
posebice u sljedećim područjima:
1. Razmjena znanstveno-tehničkih informacija, dokumentacije i objavljenih radova.
2. Razmjena znanstvenika i stručnjaka u okviru bilateralnih od ugovornih stranaka
prihvaćenih projekata radi provedbe zajedničke znanstveno-tehničke suradnje.

1

3. Uzajamno upućivanje znanstvenika i stručnjaka u svrhu provedbe znanstvenih
skupova
4. Provedba i potpora zajedničkih znanstveno-tehničkih skupova i drugih
znanstvenih programa u svezi s inicijativama multilateralnog karaktera s
mogućnošću uzajamne razmjene istraživačkog materijala, znanstvenog pribora i
opreme.
Članak 4.
(1) Svaka ugovorna stranka kod zajedničkih projekata preuzima sukladno članku 3.
nastale putne troškove za osobe koje šalje kao i troškove boravka osoba koje prima.
(2) Za vrijeme provedbe svih aktivnosti koje proizlaze iz ovog Ugovora sudionici u
provedbi ostvaruju prava na zdravstvenu zaštitu u drugoj državi sukladno Ugovoru o
socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Austrije, koji je stupio
na snagu 1. listopada 1998. godine.
Članak 5.
Za provedbu ovog Ugovora ugovorne stranke osnivaju Mješovito povjerenstvo
za znanstvenu i tehničku suradnju (dalje u tekstu: Mješovito povjerenstvo) koje se
sastoji od članova koje imenuje svaka ugovorna stranka.
Zadaće Mješovitoga povjerenstva iz stavka 1. ovog članka jesu:
- planiranje i koordiniranje zajedničke suradnje sukladno ovom Ugovoru,
- dogovaranje i utvrđivanje novih područja zajedničke suradnje sukladno ovom
Ugovoru,
- izrada radnog programa sukladno ovom Ugovoru,
- razmatranje ostalih obveza koje proizlaze iz ovoga Ugovora.
Mješovito povjerenstvo može po potrebi imenovati privremene radne skupine
za konkretna područja suradnje te pri zasjedanju povjerenstva uključiti stručnjake.
Mješovito povjerenstvo sastaje se naizmjence u jednoj od dviju država
ugovornih stranaka; ono se može sastati na zahtjev svake ugovorne stranke: zasjedanje
se mora održati najmanje jednom u dvije godine.
Članak 6.
(1) Svaka će ugovorna stranka obavijestiti drugu ugovornu stranku o tijelu koje je
nadležno za provedbu mjera temeljem ovog Ugovora.
(2) Za provedbu odluka Mješovitog povjerenstva sukladno članku 5. ovog Ugovora
posebice je potrebno provesti sljedeće:
1. Raspisivanje natječaja prema čl. 3. stavak 2. i 3.;
2. Prikupljanje i procjena prijavljenih prijedloga;
3. Prihvaćanje projekata;
4. Obavijest podnositeljima prijedloga o Odluci Mješovitog povjerenstva;
5. Preuzimanje izvješća o provedbi projekata.
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Članak 7.
Ugovorne stranke konzultiraju se diplomatskim putem ukoliko pri suradnji
dođe do neslaganja glede tumačenja i provedbe ovog Ugovora.
Članak 8.
Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi mjesecu u
kojem su ugovorne stranke obavijestile jedna drugu pisano diplomatskim putem da su
ispunjeni svi njihovi unutarnji zakonski uvjeti za njegovo stupanje na snagu.
Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može u
svako doba otkazati Ugovor pisano, diplomatskim putem uz otkazni rok od šest
mjeseci.
Prestanak ovog Ugovora ne povlači za sobom završetak zajedničkih aktivnosti
koje se provode na njegovoj osnovi i koje u vrijeme njegovog prestanka još nisu
završene.
POTPISANO u Zagrebu, dne 12. 03. 2003. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i
njemačkom jeziku, pri čemu se oba teksta smatraju jednako vjerodostojna.
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