Sukladno dugoročnim planovima razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske i znanosti, a
polazeći od činjenica:
-

da je razvoj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (nastavno: Sveučilište) od
iznimnog značaja za dugoročni akademski i gospodarski razvitak Republike Hrvatske, a
osobito njezinog istočnog dijela, za što je nužno stvoriti prostorne i druge materijalne
pretpostavke koji dugoročno omogućavaju Sveučilištu strukturnu i programsku preobrazbu i
njegovo djelovanje kao znanstveno-istraživačke i nastavne ustanove osposobljene za
znanstvene izazove suvremenog svijeta;

-

da su ratnim razaranjima Osijeka i njegovog okruženja značajno oštećeni i uništeni prostori
Sveučilišta čime je umanjena mogućnost njegovog razvitka ali i redovitog djelovanja;

-

te da daljnji razvoj obrambenog sustava kao i mirnodopski razmještaj postrojbi oružanih snaga
Republike Hrvatske i specijalnih postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova predmnijeva njihov
razmještaj izvan gradova i naselja

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (nastavno: Ministarstvo obrane) predstavljano po ministru
Gojku Šušku,
Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (nastavno: Ministarstvo znanosti)
predstavljano po ministru i potpredsjedniku Vlade prof.dr.sc. Ivici Kostoviću,
Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske (nastavno: Ministarstvo prosvjete) predstavljano
po ministrici Ljilji Vokić,
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (nastavno: Ministarstvo unutarnjih poslova)
predstavljano po ministru Ivanu Peniću,
Osječko-baranjska županija (nastavno: Županija) predstavljana po županu Branimiru Glavašu

potpisali su ovaj

SPORAZUM
o ustupanju prava korištenja i prenamjeni vojarni
za potrebe Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku

Članak 1.
Svrha ovog Sporazuma je prenamjena prostora vojarni oružanih snaga Republike Hrvatske u
Osijeku i njihovo ustupanje na korištenje Sveučilištu za potrebe njegova razvitka.
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Članak 2.
Potpisnici ovog Sporazuma iskazujući svoju dobru volju suglasni su da:
1.

Ministarstvo obrane ustupi na korištenje Sveučilištu nekretnine s opremom i namještajem u
postojećim kuhinjama i restoranima na kojima trenutno boravi III. gardijska brigada Oružanih
snaga Republike Hrvatske:
-

uknjižene u k.o. Osijek kčbr. 6660 površine 232048 m2, opisane kao neplodno, a koje
u naravi čine zgrade i poligon vojarne "Drava" u Osijeku, Cara Hadrijana 1.
uknjižene u k.o. Osijek kčbr. 5543/1 površine 18598 m2, opisane kao četiri zgrade,
šupa i dvorište, a koje u naravi čine zgrade i dvorište vojarne "Gaj" u Osijeku, Trg
Ljudevita Gaja 6;

2.

Ministarstvo znanosti i Ministarstvo prosvjete ustupe Ministarstvu obrane nekretnine
uknjižene u zemljišne knjige k.o. Osijek kčbr. 10596 površine 75290 m2, opisane kao tri
zgrade, dvor i oranica, u naravi zgrade i zemljište u Osijeku, Tenjska cesta 141;

3.

Ministarstvu unutarnjih poslova bude ustupljen jedan dio zemljišta za razvoj specijalnih
postrojbi;

4.

Ministarstvo znanosti i Županija pruže potporu Poljoprivrednom institutu u izradi i provedbi
projekta njegovog trajnog smještaja u Osijeku, Južno predgrañe 16;

5.

Ministarstvo prosvjete i Županija pripreme i provedu projekt trajnog smještaja Poljoprivrednoveterinarske škole;

6.

Ustupljene nekretnine iz točke 1. ovoga članka Sveučilište koristi za svoj smještaj te razvitak
programskih, znanstveno-istraživačkih i nastavnih sadržaja sukladno Dugoročnom programu
razvitka i djelovanja Sveučilišta;

7.

U cilju provedbe ovoga Sporazuma Županija izradi dokumente prostornog ureñenja nekretnina
iz točaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 3.
U cilju provedbe ovoga Sporazuma Vlada Republike Hrvatske donijet će potrebne propise i
osigurati Ministarstvu obrane dodatno potreban prostor sukladno članku 2. točki 2. kao i odgovarajuća
sredstva u Državnom proračunu potrebna za grañevinske radove, kako bi se osigurala potpuna bojna
spremnost III. gardijske brigade na novoj lokaciji.

Članak 4.
Predstavnici potpisnika ovoga Sporazuma u potpunom ga suglasju potpisuju.
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Članak 5.
Ovaj Sporazum treba potvrditi Vlada Republike Hrvatske.

U Osijeku, 25. ožujka 1997.

Za Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Gojko Šušak, ministar, v.r.

Za Ministarstvo znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske
prof.dr.sc. Ivica Kostović,
ministar i potpredsjednik Vlade, v.r.

Za Ministarstvo prosvjete i športa
Republike Hrvatske
Ljilja Vokić, ministrica, v.r.

Za Ministarstvo unutarnjih poslova
Republike Hrvatske
Ivan Penić, ministar, v.r.

Za Osječko-baranjsku županiju
Branimir Glavaš, župan, v.r.
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