PRIJEDLOG

SENAT
Klasa:
Urbroj:
Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na __
sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj _________________ godine donio
je

Odluku vezanu uz doznačavanje i trošenje
sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova
u ak. god. 2018./2019.

I.
Prihodi iz državnog proračuna za subvencije participacija školarina u ak. god. 2018./2019.,
2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. naplaćivat će se u skladu s Odlukom Vlade o
programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim
godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (NN 87/2018) (dalje u tekstu
Odluka Vlade)
II.
Sveučilište u Zagrebu rasporedit će uprihođena sredstva sastavnicama prema istom kriteriju
po kojem se sredstva povlače iz državnog proračuna pri čemu je svaka sastavnica obvezna
izdvojiti jednaki postotni dio svojeg iznosa za potrebe poslovanja Rektorata i ostalih
sveučilišnih potreba. Iz ukupnog iznosa izdvajaju se sredstva za stipendiranje studenata u
nominalnom iznosu 6.000.000,00 kn i sredstva za troškove energenata Muzičke akademije u
nominalnom iznosu 1.000.000,00 kn. Nakon konačnog obračuna subvencija participacija
školarina nominalni iznosi izdvojenih sredstava preračunat će se u postotni kako bi se
mogao obračunati ravnomjerno svakoj sastavnici. Slijedećih 20,5% izdvaja se kako slijedi:
-

10,00% za troškove poslovanja Rektorata,
5,00% za rezervna interventna sredstva i rezerva tekućeg i investicijskog
održavanja
1,50% za posebnu međunarodnu suradnju,

Zagreb, 8. travnja 2019.

PRIJEDLOG
-

4,00% za profesore emerituse.

Sredstva za troškove poslovanja Rektorata namijenjena su materijalne i financijske rashode
poslovanja Sveučilišta u Zagrebu. Preostala sredstva jesu zajednička sveučilišna sredstva i
trošit će se prema postojećim pravilnicima, preuzetim obvezama, iskazanim potrebama i
Odlukama Senata.
Rezervna interventna sredstva i rezerva tekućeg i investicijskog održavanja trošit će se
prema odlukama Senata. Zahtjev s detaljnim obrazloženjem potrebe za doznakom iz
rezervnih sredstava sastavnice upućuju Rektoru, a Rektor uz suglasnost Rektorskog kolegija
u užem sastavu i Rektorskog kolegija u širem sastavu upućuje prijedlog Senatu.
III.
Sastavnice su dužne sredstva participacija školarina uprihođena iz državnog proračuna
utrošiti za pokriće troškova koji se odnose na izvođenje studijskih programa
IV.
Od redovitih studenata preddiplomskih, diplomskih, integriranih i stručnih studija koji
nemaju pravo na subvenciju participacije školarina iz državnog proračuna, sastavnica
naplaćuje participaciju školarina prema modelu koji je donijelo fakultetsko vijeće. Ukoliko
neka od sastavnica tijekom primjene Odluke Vlade donese odluku o promjeni modela
naplate participacije školarina od studenata potrebno je pridržavati se sljedećih zajedničkih
kriterija:
-

maksimalna visina participacije školarina definirana je na slijedeći način:
područje

visina maksimalne participacije u KN

STEM (biomedicinsko, biotehničko,
prirodno, tehničko i STEM interdisciplinarno)
Umjetničko
Interdisciplinarno
Društveno i humanističko

10.200,00
10.200,00
9.600,00
8.400,00

-

prag za naplatu punog iznosa školarina može biti maksimalno 30 ECTS bodova;

-

cijena ECTS boda računa se tako da se cijena maksimalne participacije iz alineje 1.
ovog članka podijeli s 60.

Preporuka je sastavnicama da modeli naplate obuhvaćaju kriterije koji će prepoznati i
poticati izvrsnost, odnosno da se prilikom izračuna visine participacije školarina u obzir
uzme i prosječni uspjeh studenta.
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Sastavnica sama donosi odluku o modelu naplate školarina i početku njegove primjene, a
istu je obavezna dostaviti Senatu na potvrdu.
V.
Odluka Vlade o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u
akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. nalazi se u
privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio.
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za ak. god. 2018. / 2019.
VII.
Ukoliko dođe do izmjena i dopuna Odluke Vlade i / ili potpisivanja programskog ugovora s
Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a što bi za posljedicu imalo promjenu modela
financiranja, ova Odluka će se uskladiti s novim važećim aktima.

rektor
prof. dr. sc. Damir Boras
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