
Polazeći -00 utvrđenja:

-da-Je<.rekretom Kongregacije za katolički 6dgoj-bf.791/98. od 9. srpnja
1999. godine ustanovljen Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, nastao
zaključenjem ugovora između biskupija Splitske metropalije i Franjevačke
provincije Presvetog Otkupitelja o udruživanju Teologije u Splitu i Franjevačke
teologije u Makarskoj i ujedno o osnivanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u
Splitu, potpisanom 30. rujna 1997. godine,

- da su obje prednje Ustanove snagom afilijacije (sklopljene s Franjevačkom
teologijom u Makarskoj 1971., a s Teologijom u Splitu 1972. godine) i
uređenjem statusa visokih vjerskih učilišta u Republici Hrvatskoj (Zakon o
visokim učilištima, Narodne-novine, br. 59/96. - pročišćeni tekst), od--1-995.
godine područni studiji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu u sastavu
Sveučilišta u Zagrebu,

da je odlukama Fakultetskog VIjeca Katoličkog bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu (akt br. 02-194/2-1999, od 10. lipnja 1999.), Upravnog
vijeća Sveučilišta u Zagrebu (akt br. 01-1840/18-1999, od 23. lipnja 1999.),
Upravnog vijeća Sveučilišta u Splitu (akt. br. 05-01124-2-99, od 18. svibnja
1999.) te zaključkom Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu (akt br.: klasa
602-11/99-02/007, ur.br. 533-08-99-008, od 30. lipnja 1999.) iskazano
prihvaćanje izdvajanja Teologije u Splitu i Franjevačke teologije u Makarskoj

područnih studija KBF-a iz sastava Katoličkog bogoslovnog .fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, i __pripajanje istih kao Katoličkog bogoslovnog fakulteta
u Splitu u sastav Sveučilišta u Splitu,

predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, te -nadbiskup-matropolit Splitsko--
makarski, ovlašteni od Svete Stolice, s crkvene strane, a ministar znanosti i
tehnologije Republike Hrvatske i rektor Sveučilišta u Splitu, s državne strane,
sukladno članku 18., stavku 2. Zakona o visokim učilištima i članku 8.
Apostolske konstitucije Sapientia Christiana, sklopili su u Splitu, 9. srpnja
1999. godine, ovaj

Ugovor
o položaju djelovanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu

u' sastavu Sveučilišta u Splitu

I.

1. Sveučilište u Splitu (u nastavku teksta: Sveučilište) prihvaća·
Katolički bogoslovni fakultet u Splitu (u nastavku teksta: KBF), kao
znanstveno-nastavnu i znanstveno-istraživačku ustanovu koja je nastala
udruživanjem Teologije u Splitu _o} Franjevačke Teologije u Makarskoj, u
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njegovu sadašnjem stanju, što uključuje odgovarajuće priznanje
--od njega osnovanih i s njime povezanih znanstveno-nastavnih

istraživačkih ustanova.

prihvaćanje
znanstveno-

2. Nastavnici i studenti KBF izjednačuju se u pravima
ostalim nastavnicima i studentima Sveučilišta.

obvezama s

II.

1. Sveučilište u Splitu pnznaje sve dosadašnje akte dviju visokoškolskih
institucija koje,.. sada sačinjavaju KBF, posebice diplome teologije
(bakalaureata), kao i odluke o izboru i imenovanju, koje su obje prethodne
institucije donosile prema propisima Katoličke crkve o crkvenim sveučilištima
i fakultetima, svojim statutima i odredbama KBF u Zagrebu, kojega su bile
Područni studiji, do trenutka osnivanja KBF u Splitu.

2. Tim se aktima retroaktivno priznaju jednake pravne posljedice kakve
na području Republike Hrvatske proizvode analogni akti Sveučilišta.

III.

1. Ugovorne strane su suglasne da KBF, kao javno __visoko crkveno
učilište koje nastaje udruživanjem dviju dosadašnjih ustanova, -",Teologije u
Splitu i Franjevačke Teologije li Makarskoj, kanonski priznato od Svete
Stolice, koje podjeljuje kanonske i građanske akademske stupnjeve, nastavi u -
sastavu Sveučilišta obavljati svoje djelatnosti u skladu sa zakonom, Statutom
Sveučilišta, svojim Statutom odobrenim od Kongregacije za katolički odgoj, te
s crkvenim akademskim zakonom, Ugovorom između biskupija Splitske
metropolije i Franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja (od 30. rujna
1997.), te Ugovorom; između Svete Stolice i Republike Hrvatske+o- suradnji

na području odgoja i kulture., _ ,
,
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2. Sveučilište, Splitska metropolija i Franjevačka Provincija Presvetog

Otkupitelja, koje zastupaju __rektor Sveučilišta, Veliki kancelar i vicekancel-ar
KBF, prema nadležnostima preuzimaju osnivačkr i vlasnička prava nad KBF
te na KBF prenose vlasništvo nad pokretnom imovinom koja služi za njegovo
djelovanje. - ---

-----3. U ostvarivanju svojih prava
metropolija, Franjevačka Provincija
dogovorno će surađivati.

i obveza pro-pisanih zakonom, Splitska
Presvetog Otkupitelja Sveučilište

4. U slučaju raskida ovog.Dgovora ili pokušaja ukinuća KBF u sastavu-----

~

Sveučilišta, Splitska metropolija 'i Franjevačka Provincija Presvetog Otkupitelja
ko ' imaju pravo preuzeti: sveukupno vlasništvo i osnivačka 'prava nad KBF.
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IV.

1. Sveučilište i KBF su suglasni da se Statut i drug.i opći akti KBF
donose i izvršavaju na temelju zakonskih propisa Republike Hrvatske, Statuta
Sveučilišta i ovog .Ugovora.

2. Suglasni su također da KBF u svojem osobitom svojstvu znanstveno-
nastavne ustanove Katoličke crkve u svoj Statut i u svoje opće akte ugradi
odgovarajuće propise Katoličke crkve o crkvenim sveučilištima i fakultetima,
poštujući znanstveno-nastavne kriterije Katoličke crkve i Sveučilišta.

. 3. Ustroj i djelovanje KBF i od njega. .osnovanih i s njime povezanih
znanstveno-nastavnih i znanstveno-istraživačkih ustanova iz točke r. ovog
Ugovora, Statutom KBF, koji će se donijeti u roku od mjesec dana od
stupanja nasnagu ovog Ugovora, bit će usklađeni sa zakonom, Statutom
Sveučilišta i ovim Ugovorom.

4. S obzirom na značaj KBF kao crkvenog i građanskog visokog
učilišta, postupak odobravanja i potvrđivanja Statuta provodit će se na dvije
razine, crkvenoj i građanskoj.

5. Sveučilište će potvrditi Statut KBF donesen sukladno propisima, ako
ga prije toga odobri Kongregacija za katolički odgoj.

6. Budući da nadzor nad zakonitošču rada i' općih akata KBF, kao
građanske ustanove, obavlja mjerodavno ministarstvo, dekan KBF' dužan je u
roku od osam dana od donošenja Statuta jedan primjerak dostaviti
mjerodavnom ministarstvu.

v.
1. Veliki kancelar KBF, u skladu s crkvenirri· propisima, tražit će od

Kongregacije za katolički odgoj "nihil obstat" Svete Stolice prije imenovanja
redovitih profesora i kandidata za doktorat "honoris causa", odobrenje
Statuta i nastavnog programa, te potvrdu izbora dekana.

2. Svaki nastavnik KBF mora imati pristanak 1 pismeno odobrenje svojeg
ordinarija. ....._- . -----

3. Nastavnici za predmete koji' se-tiču vjere i morala moraju od Velikog
kancelara dobiti "kanonsko poslanje" ili " venia docendi", prema
odredbama crkvenih zakona .
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4. Ako Veliki kancelar, zbog razloga koji se tiču vjere i morala ili
crkvene discipline--nekern nastavniku uskrati ili opozove " kanonsko poslanje"
ili" venia docendi" , taj nastavnik više neće moći pripadati KBF.

5. Sveučilište će odluke koje se tiču KBF donositi poštujući prava
Velikoga kancelara.

VI.

1. U postupku prihvaćanja nastavnih programa Sveučilište će
organizirati njihovo donošenje u dogovoru s Kongregacijom za katolički odgoj
ili s papinskim sveučilištima.

2. Spomenuti programi bit će zatim podneseni na odobrenje Velikom
kancelaru, koji treba ishoditi odobrenje Kongregacije za katolički odgoj, i
Nacionalnom vijeću za visoku naobrazbu Republike Hrvatske.

VII.

1. Sveučilište i KBF su suglasni da je KBF punopravni vlasnik imovine
kojom raspolaže u vrijeme potpisivanja ovog Ugovora (biblioteke?
dokumentacije, arhiva, računala, instrumenata i drugih sredstava potrebnih za
rad i nastavu).

2. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske svake će
godine u proračunu predvidjeti i osigurati novčani iznos za uredno 1

normalno funkcioniranje djelatnosti KBF i za promicanje određenih programa
i projekata KBF (rektorat, tajništvo, biblioteka, stručna literatura).

3. U slučaju stjecanja veće imovine.uli nekretnina, ili otuđenja, dijela
imovine, KBF se obvezuje za svaku investiciju ili otuđenje u vrijednosti većoj
od 200.000,00 kuna (50.000 njemačkih maraka) zatražiti dopuštenje Velikog
kancelara, vicekancelara i Upravnog vijeća Sveučilišta.

VITI.

1: Za ostala pitanja koja nisu obuhvaćena ioviiii Ugovorom, a tiču se
položaja i djelovanjaKBF-kao građanskog i crkvenoga visokog učilišt-a-u
sastavu Sveučilišta, vrijede odredbe Zakona o ustanovama (Narodne novine,
br. 76/93.), Zakona o visokim učilištima i Zakona o znanstvenoistraživačkoj
djelatnosti (Narodne novine, br. 59/96. - pročiščeni tekst), Statuta Sveučilišta
u ~I?litu i Statuta KBF, poštujući odredbe crkvenih __propisa o crkvenim
-sveučilištima i fakultetima Katoličke crkve, -osobito Apostolske konstitucije

-----dSapientia. Christiana, Zakonika kanonskog prava i Ugovora između Svete
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Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na podru-čju odgoja 1 kulture
(N-arodne- novine - dodatak - Međunarodni ugOVtlr-i-;-br-.2, od 11. veljače
1997.).

2. Razrješenje eventualnih nesporazuma ili poteškoća u provođenju i
tumačenju odredaba ovog Ugovora ugovorne strane povjerit će posebnom
povjerenstvu sastavljenom od: predsjednika Upravnog vijeća Sveučilišta u ime
Državnog Sabora Republike Hrvatske, Velikog kancelara ivicekancelara KBF
u ime biskupija Splitske metropolije i Franjevačke Provincije Presvetog
Otkupitelja i Hrvatske biskupske konferencije, rektora Sveučilišta u ime
Sveučilišta i dekana KBF u ime KBF, odnosno njihovih opunomoćenika.

IX.

Ovaj je Ugovor sastavljen u šesnaest primjeraka - po osam za svaku
stranu - a stupa na snagu kad ga, dobivši pristanak Svete Stolice, potpiše
predsjednik Hrvatske biskupske konferencije nadbiskup mons. Josip Bozanić,
nadbiskup-metropolit Splitsko-makarski mons. Ante Jurić, te ministar znanosti
i tehnologije Republike Hrvatske prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs i rektor
Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Ivo Babić.

U Splitu, 9. srpnja 1999.

Za Hrvatsku biskupsku konferenciju:
Predsjednik:

Za Ministarstvo znanosti 1 tehnologije:
Ministar:

Nadbiskup mons. Josip Bozanić Prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs

Za Katolički bogoslovni fakultet:
Veliki kancelar - nadbiskup
Splitsko-makarski:

Za Sveučilište u Splitu:
-- ---Rektor: .

Nadbiskup mons. Ante Jurić Prof. dr. sc. Ivo Babić
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