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ZAPISNIK 
13., izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 339.akademskoj godini (2007./2008.) 
održane u utorak 24. lipnja 2008. s početkom u 9. 30 sati u Velikoj vijećnici Pravnog 
fakulteta, Zagreb, Trg maršala Tita 14 
 
Prisutni: 
1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor 
-Prof dr.sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje 
-Prof.dr.sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje 
-Prof.dr.sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju 
-Prof.dr.sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju 
 
Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2. Izv.prof. Marcel Bačić, Akademija likovnih umjetnosti- predsjednik Vijeća umjetničkog područja 
3. Prof.dr.sc. Dragan Badanjak, Fakultet prometnih znanosti 
5. Prof.dr.sc. Mladen Radujković, Građevinski fakultet 
6 . Prof.dr.sc. Diana Milčić, Grafički Fakultet 
7. Prof. Dr.sc. Nreven Budak Filozofski fakultet 
8. Prof.dr.sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matamatički fakultet- predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja 
9. Prof.dr.sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet 
10. Prof.dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 
11. Prof.dr.sc. Dorijan Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
12. Prof.dr.sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
13. Prof.dr.sc. Ivan Habdija, Prirodoslovno-matematički fakultet     
14. Prof.dr.sc. Ružica Beljo Lučić, zamjenica, Šumarski fakultet  
17. Prof.dr.sc. Juraj Geber, Medicinski fakultet 
18. Prof.dr.sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
19. Prof. dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje- predsjednik Vijeća tehničkog 
područja 
20. Prof.dr.sc. Milan Mesić,zamjenik, Agronomski fakultet 
21. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike 
22.Prof.dr.sc. Nikola Kujunđić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
22. Prof.dr.sc. Željko Jerenić, Filozofski fakultet 
23. Prof.dr.sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 
24. Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet 
25. Doc. Dalibor Jelavić, zamjenik, Akademija likovnih umjetnosti 
26. Prof.dr.sc. Dragutin Komar, Stomatološki fakultet 
27. Prof.dr.sc. Vedran Mornar , Fakultet elektrotehnike i računarstva 
28. Prof.dr.sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički Fakultet 
29. Prof.dr.sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 
30. Prof.dr. sc. Draženka Blaži , zamjenica, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
31. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno- matematički fakultet 
32. Prof.dr.sc. Mladen Janjanin, Muzička akademija 
33. Prof.dr.sc. Mihaela  Britvec,  Agronomski fakultet 
34. Prof.dr.sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 
35.Prof.dr.sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji 
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36. Prof.dr.sc. Maja Andrassy, zamjenica, Tekstilno-tehnološki fakultet 
37.  Prof.dr.sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet  
38. Prof.dr.sc. Vladimir Šimović, Učiteljska akademija 
39. Prof.dr.sc. Branko Smerdel, Pravni fakultet 
40. Prof.dr.sc. Josip Baloban, Katolički -bogoslovni fakultet  
41. Prof.dr.sc. Katarina Žeger, zamjenica, Ekonomski fakultet 
42. Prof.dr.sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet- predsjednik Vijeća biotehničkog 
područja 
43. Prof.dr.sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 
44. Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet 
 
Studenti poslijediplomskog studija: 
45. Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija 
Studenti dodiplomskog studija 
46. Krešimir Bašić,  Stomatološki fakultet 
47. Martina Laković, Katolički- bogoslovni fakultet 
48. Admir Šišić, Kineziološki fakultet 
Ostali prisutni 
49.  Đakonić Nikola Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 
50. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
- dr. sc. Radovan Fuchs, državni tajnik 
- Vito Turšić, dipl.iur, Ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje 
51. Iz stručne službe Rektorata 
 
-stručna suradnica za studije i studente Lucija Barjašić, prof. 
-stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar 
-stručna suradnica za pravne poslove Ivana Kriletić, dipl.iur. 
- Ured za međunarodnu suradnju Ana Ružička, prof 
-Olga Šarlog Bavoljak, dipl.iur. akademska tajnica 
 
Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš. 
 
Rektor prof.dr.sc. Aleksa  Bjeliš otvorio je 13., izvanrednu sjednicu Senata u 339. akademskoj 
godini (2007./2008.) pozdravio predstavnike MZOŠ-a i sve prisutne, te predložiio skidanje točke 2. 
Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu zbog 
nedovoljnog broja prisutnih članova Senata i odgađanje te točke za 14. redovitu sjednicu Senata. 

D n e v n i   r e d : 
   
 

1. Donošenje odluke o upisu studenata u I. godinu studija na diplomskim studijima u 
akademskoj godini 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu  

 
2. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim  i diplomskim studijima Sveučilišta u 

Zagtrebu 
 

3. Utvrđivanje zbirnog koeficijenta zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu  
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4. Pokretanje javne rasprave o prijedlogu Pravilnika Fonda za razvoj Sveučilišta u 

Zagrebu 
 

5. Prijedlog javnih isprava Sveučilišta u Zagrebu 
 

6. Ostalo 
 

*** 
1. Donošenje odluke o upisu studenata u I. godinu studija na diplomskim studijima u 
akademskoj godini 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu 
Radna skupina Sveučilišta u sastavu: prorektor za poslovanje, prof.dr.sc. Tonko Ćurko, dekan 
pravnog fakulteta prof.dr.sc. Josip Kregar, i akademska tajnica Olga Šarlog- Bavoljak je s 
predstavnicima MZOŠ-a pripremila prijedlog ugovora koji se temelji na odluci MZOŠ-a o 
osnovama financiranja visokog obrazovanja  u akademskoj godini 2008./2009. od 10. lipnja 2008. 
Prorektor za poslovanje prof.dr.sc. Tonko Ćurko izvijestio je Senat o sadržaju prijedloga ugovora. 
Ugovorom o financiranju visokog obrazovanja MZOŠ je preuzelo obavezu financiranja troškova 
studiranja redovitih studenata koji upišu prvu godinu diplomskog studija u ak. god. 2008./20009. na 
nekoj od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Kada se govori o integriranim studijima biti će sklopljen 
zaseban ugovor do najkasnije 8. srpnja, a pregovori u vezi financiranja integriranih studija bit će 
nastavljeni 26. lipnja 2008. 
Ovim se ugovorom Sveučilište obavezuje da će 8 dana nakon sklapanja ugovora MZOŠ-u dostaviti  
procijenu participacija za sastavnice Sveučilišta, a prema odluci Senata o upisu studenata u   
preddiplomski i diplomski studij u ak. god. 2008/2009., donesenoj 25. ožujka 2008., nakon čega će 
MZOŠ, najkasnije do 15. kolovoza 2008. Sveučilištu uplatiti 30 % od procijenjenog iznosa. 
Sveučilište će MZOŠ-u dostaviti konačni izračun participacije školarina  za ak.god. 2008./2009.,  
dana nakon završetka upisa. U njemu će biti sadržan ukupan broj studnata na koje se Ugovor 
odnosi, a MZOŠ će u daljnjem roku od 15. dana izvršiti konačni obračun i uplatu. 
Nakon iznesenog prijedloga usljedila je rasprava u kojoj su sudjelovali  prof.dr.sc.: M. Kranjčec, 
T. Hunjak,  J. Geber,  N.Sarapa,  J. Baloban,  V. Mornar , B. Smerdel, Ž. Jerneić  i  A.Glasnović. 
Postavljeno je pitanje iznosa koji bi svaka sastavnica dobila s obzirom na Ugovor da li se radi o 
kvoti koja se množi sa školarinom? ( prof.dr.sc. M. Kranjčec). Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš 
odgovorio da će se iznos određivati prema odluci Senata od 25. ožujka 2008. o upisu studenata u 
prvu godinu u preddiplomskim i diplomskim studijima u ak.god. 2008./2009. Predloženo je 
također  u članku 1. stavku 4. brisanje teksta u zagradi, jer se smatra nepotrebnim.Najviše je 
primjedbi bilo vezeno za članak 7. stavak 2.,  dana su tri prijedloga za izmjenu tog stavka: 
- da  se  briše članak 7.  ( prof.dr.sc. V. Mornar) 
prijedlog je odbijen sa 3 glasa za i 2 suzdržana. 
- da se briše stavak 2. članka 7. (prof.dr.sc. J. Baloban) 
prijedlog je odbijen sa 5 glasova za 
-nova formulacija stavka 2. članka 7. ( prof. dr.sc. B. Smerdel)   
U slučaju neispunjenja obveze MZOŠ-a sastavnice će naplatiti iznose od studenata, a studenti 
imaju pravo regresa od MZOŠ-a. 
Prijedlog je prihvaćen sa 2 glasa protiv i 4 suzdržana. 
Postavljeno je i pitanje rokova u kojem u kojem će se vršiti uplate, rokovi su navedeni su u 
članku 6. Ugovora. Naglašeno je da Ugovor nije usklađen s ugovorima koje će MZOŠ sklopiti s 
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ostalim Sveučilištima, jer ostala Sveučilišta nisu inzistiralana da prijedlog bude dan do 24. 
lipnja., ugovori s drugim Sveučilištima biti će prezentirani na Rektorskom zboru, tako da će 
rektor moći reagirati ako druga Sveučilišta budu potraživala više nego Sveučilište u Zagrebu. 
Naglašena je također razlika između pojedinih sastavnicaovisno o tome da li je studij organiziran 
prema modelu 3 + 2 ili  4+1.  
Ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje Vito Turšić najavio je dasu sredstva osiguranau okviru 
rebalansa Proračuna RH, te da prema stavu MZOŠ-a 7. članak uopće nijepotreban , jer postoje i 
drugi mehanizmi zaštite u slučaju neispunjenja Ugovora. 
 

 
UGOVOR O FINANCIRANJU VISOKOG OBRAZOVANJA 

NA DIPLOMSKIM STUDIJIMA 
 
 

Članak 1. 
 
Ugovorne strane suglasno konstatiraju da je Odlukom Ministarstva o osnovama financiranja 
visokog obrazovanja u akademskoj godini 2008./2009., KLASA: 602-04/08-09/00011, URBROJ: 
533-07-08-0001, od 10. lipnja 2008. godine, Ministarstvo preuzelo obvezu financiranja visokog 
obrazovanja za: 

- redovite studente koji u akademskoj godini 2008./2009. upišu diplomski studij na 
javnom sveučilištu, 

- redovite studente koji u akademskoj godini 2008./2009. upišu specijalistički diplomski 
stručni studij na javnom sveučilištu, javnom veleučilištu ili javnoj visokoj školi, 

- odgovarajuće redovite studente integriranih studija. 
 
Ovaj ugovor sklapa se u svrhu provedbe navedene odluke radi financiranja visokog obrazovanja na 
diplomskim studijima iz stavka 1. ovog članka, s time da će se za financiranje visokog obrazovanja 
na višim godinama integriranih studija sklopiti poseban ugovor najkasnije do 8. srpnja 2008. 
godine. 
 
Ovaj ugovor ne odnosi se, i ni jednom njegovom odredbom ne utječe se,  na iznos i raspodjelu 
sredstava za rad Sveučilišta koja se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 
provedbu programa osnovne djelatnosti visokih učilišta.   
 
Prihod temeljem ovog ugovora vlastiti je prihod Visokog učilišta. 
 
 
 
 

 
 

Članak 2. 
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Ministarstvo se obvezuje financirati troškove studija redovitih studenata koji studiraju uz plaćanje 
participacije školarine, a koji upisuju sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni 
studij koji se izvodi na visokom učilištu u sastavu Sveučilišta (dalje u tekstu: sastavnica).   
 
 

 
Članak 3. 

 
Troškovi studija iz prethodnog članka ovog ugovora obuhvaćaju puni iznos participacije školarine 
za kategoriju studenata na koje se ovaj ugovor odnosi, a koja je utvrđena od strane Visokog učilišta 
na kojem se nastava izvodi. 
 
Puni iznos participacije školarine iz stavka 1. ovog članka je iznos koji je potvrđen Odlukom Senata 
Sveučilišta o upisu studenata u prvu godinu preddiplomskog i diplomskog studija u akademskoj 
godini 2008./2009., od 25. ožujka 2008. godine. 
 
 

 
Članak 4. 

 
Ukupan iznos participacija školarina koje prema ovom ugovoru financira Ministarstvo izračunat će 
se na temelju:  

- broja redovitih studenata na koje se ovaj ugovor odnosi, utvrđenog upisnom kvotom 
Visokog učilišta,  

- participacije školarine za redovite studente na koje se ovaj ugovor odnosi, utvrđene 
odlukom Visokog učilišta i potvrđene Odlukom Senata Sveučilišta o upisu studenata u 
prvu godinu preddiplomskog i diplomskog studija u akademskoj godini 2008./2009., od 
25. ožujka 2008. godine.  

 
Ukupan iznos participacija školarina koje snosi Ministarstvo izračunat će se na način da se utvrđeni 
broj redovitih studenata na koje se ovaj ugovor odnosi pomnoži s utvrđenom visinom participacije 
školarine. 
 
 

 
Članak 5. 

 
Sveučilište se obvezuje u roku od 8 dana od sklapanja ovog ugovora dostaviti procjenu iznosa 
participacija školarina za svoje sastavnice, u skladu s člankom 4. ovog ugovora.  
 
Sveučilište će dostaviti Ministarstvu konačni izračun participacije školarina za akademsku godinu 
2008./2009. za svoje sastavnice, u roku od 8 dana od završetka upisa. 
 
Konačni izračun participacija školarina iz stavka 2. ovog članka sadrži popis studenata na koje se 
ovaj ugovor odnosi. 
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Članak 6. 
 
Ministarstvo se obvezuje da će 30% iznosa iskazanog u procjeni iznosa participacija školarina iz 
stavka 1. prethodnog članka ovog ugovora, platiti za račun studenata na koje se ovaj ugovor odnosi 
najkasnije do 15. kolovoza 2008. godine.  
 
Ministarstvo se obvezuje da će iznos troškova iz konačnog obračuna iz stavka 2. prethodnog članka 
ovog ugovora, platiti za račun studenata na koje se ovaj ugovor odnosi, u roku od 15 dana od 
dostave konačnog izračuna. 
 
Ministarstvo će sredstva doznačiti na žiro račun Sveučilišta br. _______________ koji se vodi kod 
______________, a Sveučilište će obračunati iznos sredstava odmah doznačiti svojim 
sastavnicama. 
 
U slučaju da Ministarstvo, na temelju procjene iz članka 5. stavka 1. ovog ugovora, isplati na žiro 
račun Sveučilišta veći iznos sredstava od iznosa iz konačnog izračuna, Sveučilište će izvršiti povrat 
više uplaćenih sredstava. 
 
 

 
Članak 7. 

 
Sveučilište i njegove sastavnice se obvezuju da neće naplatiti iznos participacije školarine iz članka 
3. stavka 2. ovog ugovora od studenata na koje se ovaj ugovor odnosi ako Ministarstvo izvrši svoju 
obvezu financiranja troškova studija iz ovog ugovora. 
 
U slučaju neispunjenja obveze od strane Ministarstva do roka iz članka 6. ovog Ugovora, 
Sveučilište će iznos participacije školarine iz članka 3. stavka 2. ovog ugovora naplatiti od 
studenata na koje se ovaj ugovor odnosi, a kojima se priznaje pravo na regres tog iznosa od 
Ministarstva. 
 
 

 
Članak 8. 

 
Ugovorne strane suglasne su da će sve sporove koji mogu nastati iz ovog ugovora rješavati 
dogovorno. 
 
U slučaju spora ugovorne strane utvrđuju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. 
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Članak 9. 
 

Ovaj ugovor sklapa se u 2 (dva) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan.  
 
 
 
Klasa:                                                                                   Klasa: 
Urbroj:                                                                                  Urbroj: 
 
2. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim  i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagtrebu 
Usvajanje Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima odgođeno je za 14. 
redovitu sjednicu Senata  8. srpnja 2008. zbog nedovoljnog broja članova Senata. 
Rektor prof.dr. sc. Aleksa Bjeliš najavio je da će nakon usvajanja Pravilnika o studiranju na 
preddiplomskim i diplomskim studijimana Sveučilištu biti organiziran još jedan sastanak, 
najvjerojatnije sredinom srpnja, sa dekanima svih sastavnica kako bi se pokrenula rasprava o 
stanju sa studenskim programima i njihovom izvođenju. 
   
3. Utvrđivanje zbirnog koeficijenta zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu 
Prorektor za poslovanje prof.dr.sc. Tonko Ćurko izvijestio je Senat da je Odbor za proračun 
prihvatio prijedlog privremenog koeficjenta zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu. Prorektor je najavio 
da ovaj prijedlog neće biti upućen na usvajanje Senatu, jer će odluka o ovom pitanju biti sastavni 
dio cjelovite politike Sveučilišta o zapošljavanju, razvojnim radnim mjestima i nerealiziranim 
suglasnostima. 
Prorektor prof.dr.sc. Tonko Ćurko podsjetio je da svi elementi moraju biti u skladu sa Pravilnikom 
o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu.      
Zbirni koeficjent predstavlja broj svih zaposlenih na Sveučilištu na dan 31. 12. 2007. , dodane su 
nerealizirane suglasnosti i 124 razvojna radna mjesta po sastavnicama. 
Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš istaknuo je činjenicu da se da se zbirni koeficjent zaposlenika ne 
usvaja na Senatu, već je  polazište za prijedlog proračuna i za neke druge elemente. 
 
4. Pokretanje javne rasprave o prijedlogu Pravilnika Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu 
 Prorektor za poslovanje prof.dr.sc.Tonko Ćurko predočio je članovima Senata prijedlog 
Pravilnika Fonda za Razvoj Sveučilišta. Izvijestio je da je radna skupina u sastavu: prof.dr.sc. 
Čavrak., Račak,  H. Markovinović i predsjednik A. Szavits- Nossan, predočila Pravilnik Fonda 
Rektorskom  kolegiju u užem sastavu koji nije imao primjedbi, te je Prijedlog Pravilnika stavljen 
na raspravu Senatu. Predsjednik radne skupine prof.dr.sc. A. Szavits- Nossan ukratko je izvjestio 
o funkciji Fonda i tijelima. Odbor Fonda za razvoj Sveučilišta izrađuje Plan Fonda, koji usvaja 
Senat. Fond za razvoj Sveučilišta nema neovisnu politiku, dva člana Odbora imenuju se na 
prijedlog rektora, kako bi s posigla integracija na Sveučilištu. Nakon ovog izlaganja usljedila je 
rasprava u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc. M. Orlić, V. Mornar,  M. Jurković i P. Matković.  
Postavljeno je pitanje očekivanih sredstava Fonda te način raspodjele tih sredstava. Prorektor 
prof.dr.sc. Tonko Ćurko najavio je da su očekivana sredstva 12,3 milijuna kuna. 
Također je postavljeno pitanje dodjeljivanja sredstva manjim sastavnicama, te određivanja 
kriterija za raspodjelu sredstava. 
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Prorektor za poslovanje prof.dr.sc.Tonko Ćurko, zamolio je sastavnice da svoje prijedloge i 
primjedbe dostave Sveučilištu, koje će zatim razmotriti Odbor za statutarna pitanja, tijekom 
slijedeća dva tijedna, a konačna verzija Pravilnika fonda za razvoj biti će upućena Senatu na 
usvajanje. Nakon usvajanja Pravilnika Fonda za razvoj Sveučilišta slijedi formiranje Odbora 
fonda koji će izraditi Plan raspodjele sredstava za 2008. godinu.    
              
5. Prijedlog javnih isprava Sveučilišta u Zagrebu 
Prorektor za razvoj i prostorno planiranje prof.dr.sc. Bojan Baletić izvijestio je Senat  da 
Povjerenstvo zaduženo za javne isprave Sveučilišta u Zagrebu mora prirediti oko 10 isprava  
( svjedodžbi i diploma). Pred Povjerenstvom  su se našla pitanja sadržaja isprava , njihov izgled i 
način tiskanja. Izgled svjedodžbi razradio je studij dizajna Arhitektonskog fakulteta na čelu s 
profesorom Stipom Brčićem. Povjerenstvo zaduženo za javne isprave odredilo je sadržaj  osnovne 
isprave ( svjedodžbe), dok kada se govori o dopunskoj ispravi o studiju (supplementu), zbog 
nedorečenosti uputa MZOŠ-a, Sveučilište je izradilo vlastitu verziju sadržaja dopunske isprave o 
studiju. Inzistiralo se na digitalnom tisku svjedodžbe i dopunske isprave ostudiju, podaci za isprave 
će se koristiti iz ISVU-a, pa je u tu svrhu dekan Fakulteta Elektrotehnike i računarstva prof.dr.sc. 
Vedran Mornar pokrenuo pilot- projekt koji će koordinirati cjelim sistemom. Usljedila je kratka 
rasprava u kojoj su sudjelovali: prof.dr.sc. P. Matković, N. Čikeš. B. Smerdel. Postavljeno je pitanje 
kvalitete tiska svjedodžbe i njene zaštite, te također tiska na stranom jeziku, gdje je zaključeno da 
će to za sada biti engleski jezik. Na kraju rasprave najavljeno je članovima Senata da će biti posdlan 
službeni upit od strane Sveučilišta o potrebnom broju svjedodžbi.   
       
6. Ostalo 
Prorektor za međunarodnu suradnju prof.dr.sc. Ivan Šimonović obavijestio je prisutne da je MZOŠ  
izdalo priopćenje na zaključke  Senata od 10. lipnja o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu 
Erasmus, te je isto priopćenje poslano i Rektorskom zboru. Prorektor prof.dr.sc Ivan Šimonović 
naglasio je da se MZOŠ očitovalo na napise u medijima , a ne na pisane zaključke Senata , zaključci 
Senata se smatraju ispravnim i na njima će se i dalje inzistirati. 
Senatu je izložen prijedlog da se sa svim partnerskim Sveučilištima s kojima je potpisan sporazum 
za odlazak studenata u okviru pilot projekta Erasmus, dogovori izmjena aranžmana kako bi se ova 
suradnja mogla nastaviti. Najavljeno je da će Svučilište podržati će odlazak 80 studenata,  15 
nastavnika i 7 administrativnih djelatnika, te će od MZOŠ-a zatražiti hitno očitovanje koliko će 
sredstava dobiti za tu svrhu. Najavljeno je da će to biti najvjerojatnije  300 eura po studentu, prema 
najavi MZOŠ-a da će sredstva za mobilnost iznositi 1,5 milijuna kuna. 
 Prorektor prof.dr.sc. Ivan Šimonović istakao je da je Sveučilište potpisalo određeni broj 
bilateralnih ugovora o razmjeni studenata sa stranim sveučilištima, a boravak je financiran 
sredstvima predviđenim za međunarodnu razmjenu Sveučilišta, ppa je predložio da se ti aranžmani 
uključe u kvotu koju će prema najavi financirati MZOŠ. Sredstva predviđena za međunarodnu 
razmjenu Sveučilišta  dodati će se svoti od 300 eura po studentu, koje će financirati MZOŠ, a 
studenti bi time bili u boljem materijalnom položaju. Studenti bi trebali potpisati suglasnost da 
jednosemestralni boravak u inozemstvu provedu na teret MZOŠ-a. Prorektor prof.dr.sc. Ivan 
Šimonović izrazio je optimizam da će studenti pristati na promjenu angažmana, jer im je na 
raspolaganju veći novčani iznos.  
Senat je jednoglasno prihvatio prijedlog prorektora prof.dr.sc. Ivana Šimonovića. 
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Na kraju sjednice prorektor za poslovanje prof.dr.sc. Tonko Ćurko izvijestio je članove Senata o  
onajavi MZOŠ-a da se u okviru rebalansa proračuna MZOŠ pronađu sredstva za rješavanje pitanja  
ovrha vezanih uz isplatu božičnica. Prorektor prof.dr.sc. Tonko Ćurko naglasio je da se najava 
MZOŠ-a odnosi na one sastavnice nad kojima je provedena ovrha. Usljedila je kratka  rasprava u 
kojoj su sudjelovali prof.dr.sc. T. Hunjak, J. Geber, postavljeno je pitanje sastavnica koje su 
poštovale odluku suda. Prorektor prof.dr.sc. Tonko Ćurko je odgovorio da se najava MZOŠ-a 
odnosi sastavnice nad kojima  je provedena ovrha, a da će se daljnjim pregovorima s MZOŠ 
pokušati naći sredstva da se refundiraju sastavnice koje su poštivale sudsku odluku. 
Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš zahvalio je svima na sudjelovanju i sjednicu Senata zaključio u   
12,15.           
        

  
 
 
 
 
 
 
Rektor: 

Zapisnik sastavila  
 
 
Ivana Kriletić, dipl.iur. 

prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš 
 


