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Sutra svečano potpisivanje Sutra svečano potpisivanje Sutra svečano potpisivanje Sutra svečano potpisivanje SporazumSporazumSporazumSporazumaaaa    o suradnjio suradnjio suradnjio suradnji    izmeđuizmeđuizmeđuizmeđu    Sveučilišta u Sveučilišta u Sveučilišta u Sveučilišta u 
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Sutra, uSutra, uSutra, uSutra, u    petakpetakpetakpetak    28282828. prosinca. prosinca. prosinca. prosinca    2018201820182018. . . . u 11 sati, u maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu svečano će biti u 11 sati, u maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu svečano će biti u 11 sati, u maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu svečano će biti u 11 sati, u maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu svečano će biti 
potpisan potpisan potpisan potpisan Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, SveučilištaSporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, SveučilištaSporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, SveučilištaSporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta    u Mostaru i tvrtke u Mostaru i tvrtke u Mostaru i tvrtke u Mostaru i tvrtke 
KONČARKONČARKONČARKONČAR----ELEKTROINDUSTRIJA d.d.ELEKTROINDUSTRIJA d.d.ELEKTROINDUSTRIJA d.d.ELEKTROINDUSTRIJA d.d.        

Na temelju zajedničkoga interesa za međusobnim povezivanjem, ovaj će tripartitni Sporazum o suradnji 
omogućiti sudjelovanje doktora znanosti, zaposlenika tvrtke KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., u 
izvođenju nastave na studijima Sveučilišta u Mostaru. 

Sporazum će u ime svojih institucija potpisati rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Boras, rektor 
Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomićprof. dr. sc. Zoran Tomićprof. dr. sc. Zoran Tomićprof. dr. sc. Zoran Tomić i predsjednik Uprave tvrtke KONČAR-
ELEKTROINDUSTRIJA d.d. Darinko Bago.Darinko Bago.Darinko Bago.Darinko Bago.     

Cilj je ovoga Sporazuma ojačati suradnju između akademske zajednice i gospodarstva budući da su znanost, 

tehnologija i inovacije pokretači gospodarskoga razvoja zemlje. Također, aktivnim uključivanjem 

gospodarstva u rad akademske zajednice doprinijet će se osiguranju uvjeta za kvalitetno obrazovanje u 

skladu s potrebama tržišta rada. 

Sporazum se sklapa na temelju Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim 

visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske, koju je Senat Sveučilišta u Zagrebu 

donio 2009., te njezinih kasnijih dopuna (2012., 2013., 2015., 2018.), kao i Sporazuma o suradnji sklopljenoga 

između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Mostaru 2009. 

 
Unaprijed zahvaljujemo na Vašem dolasku. 
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