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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 

150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj  _______ 2015. godine donijela 
 

 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Prihvaća se Aneks Sporazuma o ustrojavanju posebnih studijskih programa za potrebe 
Oružanih snaga Republike Hrvatske zaključenog 10. siječnja 2014. između Vlade Republike 
Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo 
Ministarstvo obrane aktom, klase: 644-01/15-01/1, urbroja: 512-01-15-49, od 4. prosinca 2015. 
godine. 

 
2. Ovlašćuje se ministar obrane da u ime Vlade Republike Hrvatske potpiše  Aneks Sporazuma 

iz točke 1. ovoga Zaključka. 
 
 

 
 

 
 

PREDSJEDNIK  
 

Zoran Milanović 
KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnih 

studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 91/139)  
od 11. srpnja 2013. Klasa: 023-03/13-04/315, Urbroj: 50301-09/06-13-2, pokenut je postupak za 
ustrojavanje i akreditiranje posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike 
Hrvatske (u daljnjem tekstu Odluka). 

Točkom III. Odluke ministar obrane ovlašten je u ime Vlade Republike Hrvatske potpisati 
Sporazum o ustrojavanju posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike 
Hrvatske u okviru Sveučilišta u Zagrebu koji je i zaključen 10. siječnja 2014. (u daljnjem tekstu 
Sporazum). 

Ovim se Zaključkom prihvaća Aneks Sporazuma o ustrojavanju posebnih studijskih 
programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske zaključenog 10. siječnja 2014. između 
Vlade Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu i ovlašćuje se  ministar obrane da u ime Vlade 
Republike Hrvatske potpiše  Aneks Sporazuma. 
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Vlada Republike Hrvatske, Trg. Sv. Marka 2, 10000 Zagreb, koju zastupa ministar obrane 
Ante Kotromanović

1

Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Trg maršala Tita 14, kojeg zastupa rektor prof. dr. sc. Damir 
Boras,

zaključili su dana

ANEKS

SPORAZUMU
O USTROJAVANJU POSEBNIH STUDIJSKIH PROGRAMA ZA POTREBE 

ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Sporazumne strane utvrđuju daje dana 10. siječnja 2014. između Vlade Republike 
Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu zaključen Sporazum o ustrojavanju posebnih studijskih 
programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (daije u tekstu Sporazum).

Na temelju Odluke ministra obrane o donošenju knjige ustroja Oružanih snaga 
Republike Hrvatske od 18. rujna 2015. promijenjen je naziv Hrvatskog vojnog učilišta "Petar 
Zrinski" u naziv: Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman".

Članak 2.

Članak 9. Sporazuma mijenja se i glasi:

„Za svaki studijski program osnovat će se tijela upravljanja:
- voditelj studija
- zamjenik voditelja studija.
Za oba studijska programa osnovat će se zajedničko stručno tijelo upravljanja:
- Vijeće studija.“

Članak 3.

Članak 10. Sporazuma mijenja se i glasi:

„Voditelje studija kao i njihove zamjenike imenovat će rektor Sveučilišta u Zagrebu na 
prijedlog Vijeća studija.

Voditelj studija mora biti nastavnik na studiju, koji je izabran u znanstveno-nastavno
zvanje.



Zamjenik voditelja studija je nastavnik na studiju, koji je izabran u znanstveno- 
nastavno zvanje, a Vijeću studija predlaže ga zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. 
Franjo Tudman“.

Vijećem studija predsjeda prorektor Sveučilišta u Zagrebu za studente, studije i 
upravljanje kvalitetom.“

Članak 4.

Članak 11. Sporazuma mijenja se i glasi:

„Vijeće studija čini:

- prorektor Sveučilišta u Zagrebu za studente, studije i upravljanje kvalitetom
- jedan predstavnik Ministarstva obrane

zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“
- voditelj svakog studija 

zamjenik voditelja svakog studija
- jedan predstavnik (prorektor) Sveučilišta u Zagrebu kojeg imenuje rektor Sveučilišta 

u Zagrebu
- jedan predstavnik Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ kojeg imenuje 

zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tudman“
- po jedan predstavnik svake sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koja sudjeluje u 

izvođenju studija, koje imenuje dekan sastavnice
predstavnici studenata koji čine najmanje 15% ukupnog broja članova Vijeća studija.

Na prvoj sjednici Vijeća studija, koja će se konstituirati bez voditelja studija i zamjenika 
voditelja studija, predložit će se imenovanja voditelja studija i zamjenika voditelja studija.“

Članak 5.

Iza članka 11. Sporazuma dodaje se članak 11 .a koji glasi:

„Vijeće studija:

donosi odluke o akademskim, znanstvenim i stručnim pitanjima
predlaže Senatu Sveučilišta u Zagrebu donošenje odluka o akademskim, znanstvenim i
stručnim pitanjima u skladu s člankom 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu
donosi Poslovnik o radu i druge opće akte na koje suglasnost daju rektor Sveučilišta u
Zagrebu i ministar obrane odnosno osoba koju on ovlasti
obavlja druge poslove u skladu sa zakonom. Statutom Sveučilišta u Zagrebu i drugim 
općim aktima.

Vijeće studija sastaje se redovito jednom mjesečno te po potrebi.

Administrativne poslove za potrebe Vijeća studija obavljat će osoba iz stručnih službi 
Rektorata Sveučilišta u Zagrebu koju će odrediti rektor Sveučilišta u Zagrebu.



članak 6.

Ostale odredbe Sporazuma ostaju neizmijenjene.

Članak 7.

Ovaj Aneks Sporazuma sastavljen je i potpisan u četiri (4) istovjetna primjerka, od 
kojih svaka strana potpisnica Aneksa Sporazuma zadržava po dva (2) primjerka.

Članak 8.

Ovaj Aneks Sporazuma stupa na snagu danom potpisivanja sporazumnih strana, a 
zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Sveučilište u ZagrebuVlada Republike Hrvatske

Ante Kotromanović, ministar obrane 
rektor

Prof. dr. sc. Damir Boras,

Klasa: 
Urbroj:

Klasa: 
Urbroj:

Zagreb, Zagreb,
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