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ZAPISNIK 

 

5. izvanredne elektroničke sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini 

(2018./2019.) održane od 17. prosinca 2018. do 19. prosinca 2018. 

 

 

 

 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras sazvao je 5. izvanrednu elektroničku sjednicu 

Senata u 350. akademskoj godini (2018./2019.), održanu od 17. prosinca 2018. do 19. prosinca 2018. s 

jednom točkom dnevnog reda: 

 

1. Prijedlog akontacijske doznake participacija školarina za akademsku godinu 2018./2019. 

 

*** 

U obrazloženju članovima Senata rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras je naveo da 

je Sveučilište u Zagrebu iz državnog proračuna zaprimilo dvije akontacijske doznake za participacije 

školarina za akademsku godinu 2018./2019. ukupnog iznosa 36.380.779 kn (24.772.401 kn i 

11.608.378 kn) što iznosi 22,96% procijenjenog iznosa za akademsku godinu 2018./2019. 

Programski ugovor između Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja koji bi 

regulirao financiranje u ak. god. 2018./2019. još uvijek nije potpisan pa nije niti pripremljena odluka 

koja bi definirala raspodjelu sredstava participacija školarina. Zbog toga je akontacijska doznaka 

prema sastavnicama pripremljena prema dosadašnjoj odluci Senata prema kojoj se na sastavnice 

doznačava 83 % iznosa po studentu, a 17% se zadržava na Sveučilištu za poslovanje Sveučilišta i 

financiranje zajedničkih aktivnosti (stipendije, emeritusi, tekuće i investicijsko održavanje, rezervna 

interventna sredstva i posebna međunarodna suradnja). 

Kako sastavnice ne bi čekale isplatu svojih sredstava do 22. siječnja 2019. nakon redovne sjednice 

Senata, rektor je sazvao izvanrednu elektroničku sjednicu te zatražio od članova Senata da se do 

srijede, 19. prosinca 2018. do kraja radnog dana elektroničkim putem na e-adresu 

ljurdana@unizg.hr izjasne o prijedlogu isplate akontacijske doznake participacija školarina za 

akademsku godinu 2018./2019. u skladu sa tablicom koja je prilog točki dnevnog reda i to na način da 

navedu jesu li „ZA ili „PROTIV“ prijedloga, odnosno jesu li „SUZDRŽANI“. 

 Od 70 članova Senata, elektroničkom glasanju je pristupilo njih 65 te je svih 65 članova 

glasalo ZA prijedlog o prihvaćanju isplate akontacijske doznake participacija školarina 

za akademsku godinu 2018./2019, a u skladu s tablicom koja je prilog točki dnevnog 

reda. 

 

 

*** 
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Rektor                                                                  

        Prof. dr. sc. Damir Boras, v.r. 

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/18-04/02 

Urbroj: 380-020/173-18-14 

21. prosinca 2018. 


