
Z A P I S N I K 
13. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 1999/2000. održane 13. lipnja 2000. u 

vijećnici Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 15.30 sati. 
 
* 
 

Prisutni članovi: 

1. rektor prof. dr. sc. Branko Jeren 
2. prorektorica za znanost prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
3. prorektor za nastavu i studente prof. dr. sc. Dragan Milanović 
4. prorektor za poslovanje Sveučilišta prof. dr. sc. Vlado Leko 
5. prorektor za meñunarodnu suradnju prof. dr. sc. Zdenko Kovač 

* 

6. dekan Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Zvonko Mustapić 
7. dekanica Akademije dramske umjetnosti prof. Maja Rodica-Virag 
8. dekan Akademije likovnih umjetnosti prof. Stjepan Gračan 
9. dekanica Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić 
10. dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof. dr. sc. Branko Radovančić 
11. dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Boris Vukonić 
12. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Slavko Krajcar 
13. dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Stanka Zrnčević 
14. dekan Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Miroslav Žugaj 
15. dekan Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc.Vlatko Mileta 
16. dekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Čedomir Ivaković 
17. dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Mladen Franz 
18. dekan Fakulteta za fizičku kulturu prof. dr. sc. Bojan Matković u dijelu sjednice, u drugom dijelu 

zamijenio ga je prodekan prof. dr. sc. Mato Bartoluci 
19. dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Nikola Kujundžić 
20. dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Mirko Gojmerac 
21. dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Bašić 
22. prof. dr. sc. Ivan Gotić s Geotehničkog fakulteta 
23. dekan Grañevinskog fakulteta prof. dr. sc. Željko Korlaet 
24. dekan Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Stanislav Bolanča 
25. dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Ivančić 
26. dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Zvonko Kusić 
27. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Ante Markotić 
28. dekan Muzičke akademije prof. Tonko Ninić 
29. prodekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Frane Delaš (zamjenjuje dekana 

prof. dr. sc. Branka Tripala) 
30. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
31. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Darko Mayer 
32. dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vlado Carek 
33. prodekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Nikola Lukić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Josu 

Vukelića) 
34. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Drago Katović 
35. dekan Učiteljske akademije prof. dr. sc. Ivan De Zan 
36. dekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Zdenko Makek 
37. predsjednik Studentskog zbora Mario Panjičko, student 
38. članica Predsjedništva Studentskog zbora Svjetlana Miletić, studentica 

Odsutni članovi:  

39. dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Mihajlo Dika (ispričao se) 
40. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Saša Žugaj, student 
41. članica Predsjedništva Studentskog zbora Jasminka Cindrić, studentica 
42. član Predsjedništva Studentskog zbora Domagoj Kačan, student 



43. članica Predsjedništva Studentskog zbora Iva Zadro, studentica 

Sjednici još prisustvuju: 

• zamjenik voditelja Hrvatskih studija prof. dr. sc. Ivan Koprek 
• prof. dr. sc. Sonja Andrijašević s Ekonomskog fakulteta 
• iz stručne službe Rektorata: 
o akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak. dipl. iur. 
o voditeljica Ureda rektora Ana Ružička, prof. 
o stručna suradnica Branka Rö mer, prof. 
• predstavnici tiska i drugih medija 

 
 
 
Predsjedava rektor prof. dr. sc. Branko Jeren 
 

*** 
 
Rektor je pozdravio prisutne. Predložio je, a Senat je prihvatio, da se u prvom dijelu sjednice, 
zatvorenom za javnost, razmotri aktualna situacija na Sveučilištu posebice s obzirom na njegove 
odnose s nadležnim državnim tijelima, a da u drugom dijelu sjednice, otvorenom javnosti, Senat radi 
prema dnevnom redu predloženom u pozivu. Senat je takoñer odlučio da se prvi dio sjednice ne 
snima. 
 

*** 
 
U kraćem izlaganju rektor je sažeto prikazao novinske napise o Sveučilištu u Zagrebu u posljednje 
vrijeme te istupe u medijima ministra znanosti i tehnologije i njegova pomoćnika za visoko 
obrazovanje. 
U tim se istupima, a rektor je neke od njih i citirao, na način neprimjeren akademskoj razini 
diskvalificira Senat, dekani i rektor, iznose se neistine, čak i klevete, postupa se protupravno i koristi 
se zamjena teza. Kao primjer neprimjerenog i nepotrebnog oblika komunikacije Ministarstva sa 
Sveučilištem rektor je spomenuo ministrov upitnik kojim od svakog dekana posebno traži da iznese 
svoje mišljenje o sadržajima o kojima je Senat nakon dobro pripremljenih tematskih rasprava utvrdio 
svoja stajališta i o njima odmah obavijestio Ministarstvo znanosti i tehnologije s pozivom na zajedničko 
razmatranje otvorenih pitanja. Predložio je da Senat ponovno izrazi svoje neslaganje s takvim 
odnosima nadležnih državnih tijela prema Sveučilištu, da istakne svoju želju za konstruktivnom 
suradnjom i da konačno i upozori kako je krajnje vrijeme da se i Sveučilište i Ministarstvo zajednički 
posvete svome osnovnom poslu. Pripremio je nacrt deklaracije kojom bi se Senat obratio javnosti, 
pročitao je nacrt i pozvao članove Senata da razmotre njegov prijedlog. 
U raspravi su sudjelovali: A. Bjeliš, Ž. Korlaet, S. Krajcar, V. Mileta, rektor, S. Gračan, S. Bolanča, B. 
Vukonić, T. Ivančić, M. Gojmerac, A. Markotić, Č. Ivaković, T. Bašić, H. Auf-Franić, N. Kujundžić, T. 
Ninić, B. Radovančić, I. De Zan, prorektor Z. Kovač, Z. Makek, M. Panjičko i M. Žugaj. 
Nakon rasprave Senat je povjerio T. Ivančiću i A. Bjelišu da na osnovi rektorova nacrta i mišljenja 
izraženih u raspravi oblikuju konačni tekst deklaracije i ponude ga Senatu na prihvaćanje. 

 
*** 

 
Drugi dio sjednice Senata otpočeo je nakon pauze u 17.50 sati. Rektor je pozdravio prof. dr. sc. Sanju 
Andrijašević s Ekonomskog fakulteta koja će predstaviti novi poslijediplomski studij o čemu će biti riječi 
u 7. točki dnevnog reda, i predstavnike tiska i drugih javnih medija, koje je ukratko obavijestio o 
raspravi na zatvorenom dijelu sjednice i o deklaraciji Senata koja se priprema na osnovi provedene 
rasprave - deklaracija se još oblikuje i čim je Senat prihvati, na kraju sjednice, bit će dostupna 
medijima. Predložio je zatim da Senat dalje radi prema dnevnom redu navedenom u pozivu, s time da 
4. točka: Utvrñivanje predloženika, ima dvije podtočke, što propustom već nije navedeno i u pozivu, i 
to: 4. a) Utvrñivanje predloženika za Upravno vijeće Sveučilišta u Zagrebu, i 4. b) Utvrñivanje 
predloženika za Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu. 
Senat je prijedlog prihvatio i za današnju sjednicu utvrdio ovaj 

 



d n e v n i r e d : 
 
1. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 11. sjednice Senata održane 16. svibnja 2000. i 12. 
    izvanredne sjednice održane 31. svibnja 2000. 
2. Financiranje Sveučilišta 
3. Obavijesti 
4. Utvrñivanje predloženika: 
    a) za Upravno vijeće Sveučilišta u Zagrebu 
    b) za Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu 
5. Izbori: 
    a) Imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 
    b) Suglasnost za izbor umjetnika u znanstveno-nastavno zvanje na vrijeme od pet godina 
    c) Potvrda izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
    d) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet  
        godina 
6. Upisi studenata u I. godinu studija u akad. god. 2000./2001. - natječaj i druge obavijesti 
7. Poslijediplomski studiji i doktorati 
8. Meñunarodna suradnja 
9. Nostrifikacije 
10. Znanstveno-nastavna literatura 
11. Razno 

 
*** 

 
1. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 11. sjednice Senata održane 16. svibnja 2000. i 12. 
izvanredne sjednice održane 31. svibnja 2000. 
 
Odluke i zaključci obiju sjednica administrativno su provedeni. 
Na zapisnike nije bilo primjedaba. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Prihvaćaju se: zapisnik 11. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 1999./2000.održane 16. 
svibnja i zapisnik 12., izvanredne sjednice Senata u toj akademskoj godini održane 31. svibnja 2000.  

 
*** 

 
2. Financiranje Sveučilišta 
 
Prorektor za poslovanje Sveučilišta V. Leko obavijestio je o godišnjem obračunu Sveučilišta u Zagrebu 
za 1999. godinu koji je razmotrilo i Vijeće za financije i proračun Sveučilišta u Zagrebu 6. lipnja 2000.te 
ga proslijedilo Upravnom vijeću Sveučilišta i Senatu. Poseban pisani materijal za Senat nije 
pripremljen jer su, ponajprije, dobro poznata jednoglasno prihvaćena Načela i smjernice za izradu 
proračuna Sveučilišta u Zagrebu (na Senatu 5. svibnja 1998), jer je Sveučilište upoznalo sva 
relevantna tijela sa svojim prijedlogom da se kvalitativno i korjenito promijeni sustav financiranja 
Sveučilišta, jer su financijska kretanja neizvjesna i jer se očekivao obećani sastanak s Ministarstvom 
znanosti i tehnologije odnosno s ministrom s temom aktualnih problema financiranja Sveučilišta. 
Svoje izlaganje prorektor V. Leko je podijelio u tri dijela. 
U prvom dijelu govorio je o financijskim izvješćima za 1999, uz napomenu da o tome Senat ne 
raspravlja, ali je dobro da se upozna s osnovnim novčanim kretanjima prošle godine. 
Godine 1999. prihodi Sveučilišta porasli su 5,4% - uz inflaciju 4,2 realno su zapravo neznatno porasli. 
Podsjetio je da je porast prihoda 1997. i 1998. u odnosu prema prethodnim godinama bio 21%, dakle 
porast prihoda u 1999.osjetno je manji. U strukturi prihoda to je povećanje ponajprije rezultat porasta 
bruto plaća (20,1%) i troškova poslovanja (10,9%), dok su za sve ostale namjene - za znanstvene 
projekte, investicije, investicijsko održavanje, studentski standard - primici iz proračuna bili manji nego 
prethodne godine. To se posebno primjećuje kod primitaka za investicijsko održavanje (indeks 40,8), 
investicije (56,4) i znanstvene projekte (51,3). Udjel sredstava iz proračuna u ukupnom prihodu visokih 
učilišta iznosi 68,4% , a vlastiti su prihodi 31,6%. I dalje ima fakulteta koji bilježe vrlo visok ili 
natprosječno visok udjel vlastitih prihoda: Ekonomski fakultet (56,3%), Geodetski fakultet (56,2%), 
Fakultet prometnih znanosti (56,2%), Fakultet za fizičku kulturu (49%), Grañevinski (48,6%), 



Arhitektonski (44,8%), Agronomski (43,5%), Pravni (43,1%), Fakultet elektrotehnike i računarstva 
(41,2%) i Šumarski fakultet (41,1%). Iznimno niske udjele vlastitih prihoda ostvarili su Metalurški 
fakultet (2,5%) i Akademija dramske umjetnosti (1%). Rektorat je ostvario u 1999. godini 2% manje 
prihoda nego u 1998, a i prihod u 1998. takoñer je bio 2% manji nego 1997. 
Što se tiče izdataka, čak 81,88% izdataka za plaće dolazi iz državnog proračuna, iz tog se izvora 
financira 56,9% kapitalne izgradnje i samo 33,5% redovitih troškova poslovanja. Osim toga, 
Ministarstvo znanosti i tehnologije sastavnicama Sveučilišta iz 1999. nije doznačilo planiranih 47 
milijuna kuna. Kad se pogledaju izdaci u cjelini, stječe se dojam da je sredstava sve manje te da 
nakon desetak godina ili čak i više dolazi do zaostajanja, posebno u investicijama i investicijskom 
održavanju. Pitanje je kada će se to zaostajanje nadoknaditi i je li ga uopće moguće nadoknaditi, 
odnosno koliki bi to morao biti proračun da bi se u to zaostajanje nadoknadilo. Izgleda da je protekla 
godina još jedna godina za preživaljavanja do boljih vremena. 
Izlažući o o izdacima, prorektor V. Leko još je napomenuo da neke sastavnice Sveučilišta ne izdvajaju 
propisane postotke vlastitih prihoda za unapreñenje djelatnosti prema Pravilniku o mjerilima za 
korištenje prihoda proračunskih korisnika ostvarenih na tržištu od obavljanja osnovne i ostale 
djelatnosti i Pravilniku o osnovama financiranja visoke naobrazbe na javnim učilištima. 
Drugi dio izlaganja prorektor V. Leko posvetio je prijedlogu proračuna za 2001. godinu ili čak i za 
trogodišnje razdoblje, o čemu se govori i o čemu se treba izjasniti Ministarstvo financija. Donošenje 
prijedloga objedinjenog proračuna Sveučilišta i pojedinačnih proračuna njegovih sastavnica zakonska 
je obveza koja se mora izvršiti, to je obveza i Sveučilišta, i sastavnica, i Ministarstva znanosti i 
tehnologije. S obzirom na dosadašnja iskustva s prošlim proračunima, zbog posla koji svima predstoji 
oko pripreme ovoga proračuna, a i radi budućnosti, valja najprije ozbiljno odgovoriti na 
neargumentirane napade na Sveučilište i prigovore koji mu se upućuju oko financiranja i proračuna. 
Brojne ideje o korjenitim promjenama sustava financiranja Sveučilišta jednoglasno su prihvaćene na 
Senatu i javno su obznanjene. Od svibnja 1998. Rektorat je na sve strane pisao i objašnjavao što želi 
Senat sa svojim Načelima financiranja... S time je upoznat Sabor, druga sveučilišta, predsjednik 
Republike, Vlada, a višekratno i sva tri ministra znanosti i tehnologije koji su obnašali tu dužnost za 
mandata ove uprave Sveučilišta. Taj prijedlog korjenitih i kvalitativnih izmjena sustava financiranja 
Sveučilišta dobio je pohvale, i to pismene, Europske rektorske konferencije i Salzburškog seminara. 
Na Sveučilištu su pokrenuti i strategijski projekti : Analiza organizacije Sveučilišta s gledišta 
mogućnosti racionalizacije poslovanja, Financiranje i kreditiranje studenata, Financiranje stambene 
izgradnje, Izračun cijene koštanja studija, Preispitivanje modela odreñivanja materijalnih troškova, i niz 
drugih. Ti prijedlozi nisu naišli na plodno tlo. Izgubljene su tako dvije godine. Sveučilište je uvijek bilo 
svjesno nužnosti promjena i znalo je pomiriti partikularne i raznorodne interese, što potvrñuju 
jednoglasno prihvaćena Načela financiranja... Tvrdnju da Sveučilište primjenjuje (citat iz pisma 
Saboru) "metodu samostalnog odlučivanja o visini državnih dotacija bez ikakvog udjela i kontrole 
države u potrošnji autonomno donesenog Sveučilišnog proračuna"najbolje demantiraju priložena 
pisma (prilog 1 i 2 u materijalu pripremljenom za ovu točku dnevnog reda): jedno je pismo rektora 
ministru znanosti i tehnologije (ožujak 2000.) a drugo je pismo predsjednika Upravnog vijeća 
Sveučilišta Ministarstvu znanosti (rujan 1999.). U oba dopisa izričito stoji da je riječ o prijedlogu 
proračuna, da taj prijedlog objedinjava početne prijedloge sastavnica Sveučilišta - on je zbroj 
pojedinačnih prijedloga koje nitko na Sveučilištu nema pravo mijenjati. Sveučilište je tražilo da se 
provede postupak usklañivanja radi donošenja konačnog prijedloga. Ministarstvo nije provelo 
postupak usklañivanja i donošenja konačnog prijedloga, već je donijelo tzv. administrativni proračun. 
Svi napori Sveučilišta - vidi se iz priloga - doista su bili usmjereni dogovaranju s državom da bi se 
finaciranje provelo u okviru raspoloživih sredstava, ali s većom preglednošću, racionalizacijom, 
odgovornijom upotrebom te boljim nadzorom. 
Prilog 4 u materijalu uz ovu točku dnevnog reda daje odgovor na prilog 3: postoji dakle Vijeće za 
novčanu potporu visokog školstva, imenovano je prije tri godine na razdoblje od pet godina kao 
savjetodavno tijelo Ministarstva znanosti i tehnologije u postupku usklañivanja proračuna visokih 
učilišta i sastavljanja skupnog proračuna te za druga pitanja važna za financiranje visokih učilišta, čini 
ga 11 članova - sveučilišnih profesora svih četiriju sveučilišta, predstavnika Nezavisnog sindikata 
znanosti i visokog obrazovanja, Ministarstva znanosti i tehnologije i Ministarstva financija. To se vijeće 
nije sastalo. Uloga tog vijeća je velika. Ono bi trebalo riješiti eventualne sukobe interesa i uskladiti 
različite prijedloge proračuna, različite interese svih hrvatskih sveučilišta, ustanova i institucija o čijem 
financiranju Ministarstvo skrbi.  
Prilog 5 odgovara na prigovor da prijedlog proračuna Sveučilišta u Zagrebu nije sastavljen prema 
stavkama potrebnim za sastavljanje proračuna - taj prilog jasno pokazuje da je prijedlog proračuna 
Sveučilišta u Zagrebu prireñen prema Računskom planu, s detaljnim razvrstavanjem na skupine, 



podskupine, odjeljke. Osim toga, i na Senatu, i u Upravnom vijeću i u Vijeću za financije i proračun ima 
dovoljno eksperata kojima nešto takvo ne bi promaklo.  
Prijedlog proračuna nije ispostavljanje računa državi u cjelini, nego u 68%-tnom iznosu, jer fakulteti 
ostvaruju i vlastite prihode. Prema tome nije Sveučilište u Zagrebu tražilo samo za sebe milijardu 
šesto sedamdeset pet milijuna, već milijardu i tristo osam milijuna. Drugo, od tih milijardu tristo osam 
milijuna kuna bilo je 340 milijuna kuna za kapitalnu izgradnju. Tehnološki jaz kojem je izloženo 
Sveučilište i njegove sastavnice sve je veći. I Sveučilište i svaka njegova sastavnica pojedinačno 
kandidirali su svoje potrebe, to je i u skladu sa Zakonom i u skladu s pravilima o planiranju 
investicijske izgradnje. U prijedlogu proračuna jasno je izraženo koliko toga treba nadoknaditi na 
Sveučilištu u kapitalnoj izgradnji, još više u opremi, itd. Fakulteti su znali da sve to neće moći dobiti u 
2000, ali su željeli da se napokon sustavno počne o tome razgovarati, da se utvrdi redoslijed i da se 
zna kada će doći na red. Ostaje milijarda i trideset pet milijuna ako se izdvoji kapitalna izgradnja. 
Studentski centri u Zagrebu i Varaždinu i SRCe tražili su 202 milijuna - ta se sredstva odnose na 
studentski standard i to nisu sredstva za visoka učilišta. Ostaje dakle 833 milijuna za tekuće 
poslovanje što su visoka učilišta tražila za 2000. godinu. U usporedbi sa 711 milijuna koje su dobili za 
1999. predloženi iznos jest povećanje od 17, 2%, dakle to je tek prijedlog. Dvije prethodne godine 
povećanja su bila 21%. 
Stručne službe na čelu s dekanima zadani su okvir u prijedlozima svojih proračuna vrlo poštovali. S 
obzirom na veliko zaostajanje, s obzirom na to da se svake godine očekuje da će zaostaci biti 
nadoknañeni - i za plaće, i za kapitalnu izgradnju, i za sve druge potrebe - predloženi proračun jest 
realan s aspekta potreba Sveučilišta i njegovih sastavnica, ali se može dopustiti da je nerealan s 
aspekta sadašnjih mogućnosti. Zbog toga je još više potrebno usuglašavanje, na koje je Sveučilište 
spremno, koje je tražilo - što je argumentirano izloženo u rektorovom pismu ministru iz ožujka ove 
godine. Rezultat svega konačno je nepostojanje proračuna fakulteta, akademija i ostalih ustanova na 
Sveučilištu. Čak se stječe dojam da je općenito proračun za visoko školstvo netransparentniji nego 
prije desetak godina. Potpuna je neizvjesnost primitaka od Ministarstva znanosti i tehnologije i u 
takvim uvjetima Sveučilište ne može voditi nikakvu financijsku, kadrovsku, razvojnu, investicijsku niti 
ikakvu zajedničku politiku bez suglasnosti i dobre volje onoga koji Sveučilište financira. A autonomija 
Sveučilišta prije svega počiva na financijskoj autonomiji, i danas je to više puta istaknuto. 
Aktualne probleme financiranja Sveučilišta trebalo je razmotriti na sastanku s Ministarstvom znanosti i 
tehnologije početkom travnja, prema obećanju ministra. Na tom je sastanku trebalo razmotriti ne samo 
aktualne probleme nego i strategijski problematiku. Dug Ministarstva iz 1999. godine odnosi se 
ponajprije na materijalne troškove i na sredstva za znanstvene projekte - taj se dug počinje polako 
vraćati, premda Sveučilište o tome nema nikakvu konkretnu informaciju. Za zajedničke funkcije 
Rektorata iz 1999. godine još uvijek sredstva nisu doznačena za troškove Rektorskog zbora, za 
matična povjerenstva, za sveučilišne odbore i povjerenstva, za ECTS sustav koji je već i objavljen, za 
investicije, za meñunarodna suradnja, a u 2000. Smotru je Sveučilište financiralo u cijelosti iz vlastitih 
sredstava i taj mu izdatak još nije nadoknañen. 
U raspravi su sudjelovali: A. Markotić, T. Ninić, M. Gojmerac, prorektor V. Leko, rektor i V. Mileta. 
Nakon rasprave Senat je prihvatio prijedlog Vijeća za financije i proračun i jednoglasno donio ove 
 
z a k l j u č k e : 
 
1. Probleme financiranja Sveučilišta moguće je razriješiti samo u sklopu cjelovitog rješavanja 
organizacije i funkcioniranja Sveučilišta. Zbog toga je nužan sporazum i suradnja s državnim dijelima o 
financiranju u prijlaznom radoblju do oblikovanja novog i cjelovitog sustava financiranja u budućnosti. 
2. Sveučilište će prirediti prijedlog objedinjenog proračuna u skladu sa zakonskim i statutarnim 
obvezama, prema Načelima i smjernicama za izradu proračuna Sveučilišta u Zagrebu prihvaćenim na 
Senatu 5. svibnja 1998. Od Ministarstva znanosti i tehnologije zahtijeva da uz suradnju Vijeća za 
novčanu potporu visokog školstva provede postupak usklañivanja prijedloga s mogućnostima 
financiranja iz proračuna i utvrñivanje konačnog proračuna Sveučilišta. 
3. Sveučilište pokreće inicijativu izrade novog modela financiranja Sveučilišta zasnovanog na 
primjenjivim najboljim europskim uzorima. 
4. Sveučilište zahtijeva od ministra znanosti da u najkraćem roku, a prije početka postupka 
predlaganja proračuna, održi sastanak s čelnicima fakulteta, akademija i ustanova u sastavu 
Sveučilišta na kojem će biti razmotrena strategijska i aktualna pitanja financiranja Sveučilišta u 
Zagrebu. Taj će skup pripremiti Vijeće za financije i računovodstvo Sveučilišta u Zagrebu i posebno 
povjerenstvo Senata u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Franz, prorektor prof. dr. sc. Vlado Leko, prof. dr. 
sc. Ante Markotić, prof. dr. sc. Joso Vukelić i prof. dr. sc. Boris Vukonić  

 



*** 
 
3. Obavijesti 
 
Rektor je iznio ove obavijesti: 
3. 1. Prof. dr. sc. Slavko Matić sa Šumarskog fakulteta proglašen je počasnim doktorom Sveučilišta u 
Brnu, a prorektor prof. dr. sc. Dragan Milanović proglašen je počasnim doktorom Nacionalnog 
sveučilišta za fizičku kulturu i šport Ukrajine. 
A. Markotić dopunio je tu obavijest obaviješću da je prof. dr. sc. Ilija Mamuzić proglašen počasnim 
doktorom Sveučilišta u Košicama. 
Senat je priznanja profesorima Sveučilišta pozdravio pljeskom. 
3. 2. U organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i suorganizaciji Podunavske rektorske konferencije i 
CARNeta te sa sponzorstvom Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, CRE-e i 
UNESCO-CEPES-a održana je u Dubrovniku od 18. do 20. svibnja 2000. druga radionica (Workshop) 
pod naslovom: Increasing Efficiency of University International Offices by Using Information 
Technology. Sudjelovao je 41 predstavnik meñunarodnih ureda sa 27 sveučilišta iz 11 zemalja regije.  
3. 3. Potpisan je bilateralni sporazum o suradnji izmeñu Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Skopju. 
Individualna suradnja izmeñu pojedinih profesora ostvaruje se stalno, a sada je ta suradnja 
institucionalizirana i na razini dvaju sveučilišta. Sredstva za tu suradnju očekuju se preko projekata 
Pakta o stabilnosti. 
3. 4. Obilježena je 25. obljetnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
3. 5. Održano je nekoliko sjednica Odbora za znanost, prosvjetu i kulturu Hrvatskog državnog sabora 
o odnosu sveučilišta i veleučilišta. U Odboru je niz istaknutih sveučilišnih profesora. Sjednicama je 
prisustvovao rektor. 
3. 6. Održane su dvije promocije doktora znanosti na kojima su promovirana 32 nova doktora 
znanosti. 
3. 7. Na Sveučilištu je boravio tim za evaluaciju Europskog udruženja sveučilišta. Sveučilištu su 
dostavili svoje prethodno izvješće znanja radi, ali kako to još nije i konačno izvješće, zamolili su da se 
u takvom obliku još ne objavljuje. To je izvješće vrlo poticajno za Sveučilište, kao i izvješće 
Salzburškog seminara. Dakako, prepoznaju mnoge naše probleme. Sasvim jasno iskazuju da 
Sveučilište nije preveliko da nema potrebe dijeliti ga na više sveučilišta, ali izražavaju i svoje mišljenje 
da bi valjalo promijeniti politiku nadležnih državnih tijela u voñenju visokoga školstva. 
3. 8. U vezi s izvješćima navedenih dviju evaluacijskih skupina i prema obavijesti na prošloj sjednici 
rektor je sazvao prvi sastanak inicijative nazvan Iskorak 2001. S obzirom na to da se kroz tematske 
točke Senata nastoji profilirati buduća politika Sveučilišta, s obzirom na aktivnosti HAZU i Sindikata, s 
obzirom na izniman doprinos studenata razgovorima s evaluacijskim timovima, s obzirom na veći broj 
nevladinih inicijativa kojima su na čelu neki istaknuti profesori Sveučilišta u Zagrebu, dogovoreno je da 
sve te skupine nastave svojim radom ali da djeluju koordinirano na razini Sveučilišta kako bi se 
objedinilo sve ono ih njihovih pojedinačnih djelatnosti što bi se odnosilo na strategiju razvitka 
Sveučilišta. 
3. 9. U posjeti Sveučilištu bili su i predstavnici Europske akademije znanosti. Posjetili su i neke 
fakultete. Oni evaluiraju ukupnu hrvatsku znanost. Bili su gosti i HAZU. Posjetili su i Hrvatski državni 
sabor, njegov Odbor za znanost, prosvjetu i kulturu.  
3. 10. Sveučilište je posjetilo više delegacija stranih sveučilišta i veleposlanstava (delegacija čileanskih 
sveučilišta, turski veleposlanik radi razgovora o suradnji sveučilišta dviju zemalja - prenesena mu je 
spremnost naših fakulteta za upis njihovih studenata, francuski ataše radi informacija o pripremi 
suradnje sa sveučilištem Pariz II oko zajedničkog organiziranja stručnog poslijediplomskog europskog 
studija) 
3. 11. Održana je sveučilišna trka osmeraca. 
3. 12. U okviru Podunavske rektorske konferencije u Mariboru će se druge godine održati godišnji 
susret Konferencije. Glavna tema susreta bit će Relatioship between the university, government and 
media in Danube region from the European perspective. Istovremeno će se održati i konferencija pod 
naslovom Ethical considerations in research and teaching. 
3. 13. Te Deum će ove godine biti u četvrtak, 15. lipnja 2000, u 19 sati. 
3. 14. Sveučilište je dosta ofenzivno krenulo u ECTS, što je posebno pozitivno ocijenjeno od stranih 
timova koji su proveli evaluaciju Sveučilišta. Valja sada saznati kakva je situacija u pripremi provedbe 
te utvrditi na koliko će se fakulteta iduće akademske godine početi s primjenom sustava.  
Prorektorica H. J. Mencer nadovezala se na rektorovo izlaganje obaviješću da će drugi tjedan 
sazvati sve povjerenike s fakulteta jer je informirana da su ECTS i sami povjerenici shvatili kao 



rekalkuliranje sati u bodove (credits), a ne kao ozbiljan pristup vezan uz ono što donosi Bolonjska 
deklaracija (promjene kurikuluma studija i prihvaćanje studenata s europskih sveučilišta). 
S. Krajcar je obavijestio da je osmerac Sveučilišta u Zagrebu, u ovom slučaju ekipa Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva, u natjecanju u Mariboru osvojio 1. mjesto. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijesti rektora, prorektorice H. J. Mencer i S. Krajcara primaju se na znanje. 

 
4. Utvrñivanje predloženika: 
 
a) za Upravno vijeće Sveučilišta u Zagrebu 
Rektor je obavijestio Senat da je zbog skorog istjeka mandata članovima upravnih vijeća svih 
sveučilišta u Republici Hrvatskoj ministar znanosti i tehnologije, respektirajući odluku Ustavnog suda 
Republike Hrvatske o ukidanju pojedinih odredbi Zakona o visokim učilištima i anticipirajući budući 
zakon, zamolio senate sveučilišta da dostave listu predloženika za ukupan broj članova upravnih 
vijeća koji je odreñen statutom svakog sveučilišta. Taj će prijedlog biti upućen Hrvatskom državnom 
Saboru na usvajanje. Ministar je u svom dopisu tražio da barem polovica predloženika bude iz reda 
znanstveno-nastavnih zaposlenika sveučilišta. 
Imajući na umu posebnu ulogu i odgovornost Sveučilišta u Zagrebu u budućem gospodarskom i 
sveukupnom razvitku Republike Hrvatske, imajući na umu sve zadaće koje s time u vezi neposredno 
stoje pred Sveučilištem, Senat je za nove članove Upravnog vijeća jednoglasno predložio 
respektabilan sastav najuglednijih gospodarstvenika i profesora i ministru znanosti i Hrvatskom 
državnom Saboru uputio ovaj svoj prijedlog članova Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu: 
1. dr.sc. Zdenko Biñin, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta  
2. mr.sc. Željko Čović, predsjednik Uprave PLIVE d.d. 
3. dr.sc. Nikola Gavella, redoviti profesor Pravnog fakulteta 
4. dr.sc. Alojzije Hoblaj, docent Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
5. dr.sc. Ljiljana Igrić, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 
6. akademik Boris Kamenar, HAZU, prof. emer. Sveučilišta u Zagrebu 
7. red.prof. Zlatko Kauzlarić-Atač, Akademija likovnih umjetnosti 
8. Darko Marinac, predsjednik Uprave PODRAVKE d.d. 
9. dr.sc. Antun Szavits-Nossan, redoviti profesor Grañevinskog fakulteta 
10.dr.sc. Ivo Spremić, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta 
11.Ivica Vidović, general manager McCANN-ERICSON CROATIA 
12. Predrag Vranić, stariji izvršni podpredsjednik Agrokor grupe - Strategija 

 
* 

 
b) za Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu 
Rektor je izvijestio o prijedlozima sastavnica upućenim Senatu za utvrñivanje predloženika za 
Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu. 
Senat je jednoglasno zaključio da se utvrdi lista predloženika prema svim pristiglim prijedlozima kako 
bi se ministru znanosti i tehnologije olakšala izrada završnog prijedloga kojim treba uskladiti 
zastupljenost svih područja znanosti na sveučilištima, razinu razvijenosti pojedinih područja i 
sveučilišta, tradiciju i drugo. Stoga je Senat, sukladno članku 130. Zakona o visokim učilištima i članku 
15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, posebno poštujući podjelu na znanstvena i umjetnička područja, 
jednoglasno utvrdio ovu listu predloženika za Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu: 
1. prof.dr.sc. Ivo Alfirević, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
2. prof.dr.sc. Tomislav Balenović, Veterinarski fakultet 
3. akademik Slaven Barišić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
4. prof.dr.sc. Josipa Bašić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
5. prof.dr.sc. Vladimir Bedenko, Arhitektonski fakultet 
6. prof.dr.sc. Vitomir Belaj, Filozofski fakultet 
7. prof.dr.sc. Leo Budin, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
8. prof.dr.sc. Filip Čulo, Medicinski fakultet 
9. prof.dr.sc. Stjepan Damjanović, Filozofski fakultet 
10. dr.sc. Ivan Devčić, Katolički bogoslovni fakultet 
11. dr.sc. Ivan Dugančić, Katolički bogoslovni fakultet 
12. akademik Nedjeljko Fabrio, Akademija dramske umjetnosti 



13. prof.dr.sc. Igor Fisković, Filozofski fakultet 
14. prof.dr.sc. Janko Herak, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
15. prof.dr.sc. Marin Hraste, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
16. prof.dr.sc. Vjekoslav Jerolimov, Stomatološki fakultet 
17. akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 
18. prof.dr.sc. Berislav Jukić, Veterinarski fakultet 
19. prof.dr.sc. Damir Karlović, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
20. prof.dr.sc. Vjera Krstelj, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
21. akademik Željko Kućan, Prirodoslovno-matematički fakultet 
22. prof.dr.sc. Rudolf Lončarić, Geotehnički fakultet u Varaždinu 
23. prof.dr.sc. Ante Markotić, Metalurški fakultet u Sisku 
24. prof.dr.sc. Slavko Matić, Šumarski fakultet 
25. prof.dr.sc. Milan Matijević, Učiteljska akademija 
26. prof.dr.sc. Bojan Matković, Fakultet za fizičku kulturu 
27. prof.dr.sc. Petar Novoselec, Pravni fakultet 
28. red.prof. Frano Parać, Muzička akademija 
29. red.prof. Frane Paro, Akademija likovnih umjetnosti 
30. prof.dr.sc. Franko Rotim, Fakultet prometnih znanosti 
31. prof.dr.sc. Pere Sikavica, Ekonomski fakultet 
32. prof.dr.sc. Ivo Soljačić, Tekstilno-tehnološki fakultet 
33. prof.dr.sc. Franjo Tomić, Agronomski fakultet 
34. prof.dr.sc. Stanko Tonković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
35. prof.dr.sc. Radovan Vukadinović, Fakultet političkih znanosti 
36. prof.dr.sc. Joso Vukelić, Šumarski fakultet 
37. prof.dr.sc. Boris Vukonić, Ekonomski fakultet 
38. prof.dr.sc. Miroslav Žugaj, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 

 
*** 

 
5.Izbori 
 
a) Imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je donio ove 

O D L U K E 

I. Imenuje se povjerenstvo za izbor predloženika u počasno zvanja professor emeritus dr. sc. 
Ljudevita Ilijanića, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, u miru, u ovom sastavu: 
- dr. sc. Sibila Jelaska, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i redoviti član HAZU, 
predsjednica, i članovi: 
- dr. sc. Ernest Mayer, znanstveni savjetnik, Biološki institut, Ljubljana  
- dr. sc.Mirko Vidaković, red. član HAZU 
- dr. sc. Vjekoslav Glavač, red. prof. Sveučilišta u Kasselu 
- dr. sc. Ljerka Marković, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

 
* 

 
II. Imenuje se povjerenstvo za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus dr. sc. Ivana 
Crkvenčića, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, u miru, u ovom sastavu: 
- dr. sc. Andrija Bognar, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i redoviti član HAZU, 
predsjednik, i članovi: 
- dr. sc. Dragutin Feletar, red prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
- dr. sc. Adolf Malić, red. prof. Fakulteta prometnih znanosti 
- dr. sc. Antun-Marinović-Uzelac, red. prof. Arhitektonskog fakulteta 
- dr. sc. Vladimir Klemenčić, red. prof. Filozofskog fakulteta, Ljubljana 

 
* 

 
III. Imenuje se povjerenstvo za izbor predloženika u počasno zvanja professor emeritus dr. sc. 
Velimira Rogića, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, u miru, u ovom sastavu: 



- dr. sc. Dragutin Feletar, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, predsjednik, i članovi: 
- dr. sc. Nikola Strižičić, prof. emer., Pomorski fakultet Rijeka,  
- dr. sc. Adolf Malić, red. prof. Fakulteta prometnih znanosti 
- dr. sc. Ante Kalogjera, red. prof. Šibenik 
- dr. sc. Andrija Bognar, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i redoviti član HAZU 

 
* 
 

IV. Imenuje se povjerenstvo za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus dr. sc. 
Svetozara Kurepu, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, u miru, u ovom sastavu: 
- dr. sc. Sibe Mardešić, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, u miru, prof. emerit. i redoviti 
član HAZU, predsjednik, i članovi: 
- dr. sc. Mladen Alić, red prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
- dr. sc. Ivan Ivanšić, red. prof. Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
- dr. sc. Zvonimir Šikić, red. prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
- dr. sc. Luka Neralić, red. prof. Ekonomskog fakulteta 

 
*** 

 
b) Suglasnost na izbor umjetnika u znanstveno-nastavno zvanje na vrijeme od pet godina 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Daje se suglasnost na izbor umjetnika u znanstveno-nastavno zvanje na vrijeme od pet godina 
1. Georga Draušnika, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - komorna glazba, izbor u zvanje 
izvanrednog profesora 
2. Antuna Petrušića, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - operne uloge, izbor u zvanje 
redovitog profesora. 

 
* 

 
c) Potvrda izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora  
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Potvrñuje se izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora: 
1. dr. sc. Ferde Bašića, Agronomski fakultet, područje biotehničkih znanosti, polje agronomije 
2. dr. sc. Pere Jurkovića, Ekonomski fakultet, područje društvenih znanosti, polje ekonomije 
3. dr. sc. Aleksandra Lutkića, Veterinarski fakultet, područje prirodnih znanosti, polje biologije 

 
* 

 
d) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Potvrñuje se izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet godina: 
1. dr. sc. Nataše Renko, Ekonomski fakultet, područje društvenih znanosti, polje ekonomije 
2. dr. sc. Planka Rožića, Grañevinski fakultet, područje tehničkih znanosti, polje grañevinarstva 
3. Antuna Petrušića, Muzička akademija, područje umjetnosti, polje glazbene umjetnosti - operne 
uloge 
4. dr. sc. Antu Nagla, Tekstilno-tehnološki fakultet, područje prirodnih znanosti, polje kemije 

 
*** 

 
6. Upisi studenata u I. godinu studija u akad. god. 2000./2001. - natječaj i druge obavijesti 



 
Rektor je obavijestio o dopisu koji je uputio rektorima svih sveučilišta i veleučilišta te dekanima visokih 
samostalnih škola u povodu dogañaja oko objavljivanja natječaja za upis studenata u I. godinu studija 
u ak. god. 2000./2001. Pismo je pripremljeno i kao materijal za raspravu uz ovu točku dnevnog reda. 
Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za upis na visoka učilišta svoje sastavnice u Vjesniku 12. 
lipnja 2000. Sadržaj natječaja dostupan je zainteresiranima i na web stranicama Sveučilišta u 
Zagrebu. Prema tome, budući studenti imaju punu i točnu informaciju o broju upisnih mjesta (kvote) i o 
uvjetima upisa. Taj je natječaj valjan za Sveučilište u Zagrebu i ono će po njemu postupiti.  
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Rektorova obavijest o natječaju za upis studenata u I. godinu studija u akad. god. 2000./2001. prima 
se na znanje. 

 
*** 

 
7. Poslijediplomski studiji i doktorati 
 
a) Poslijediplomski studiji 
Na prijedlog Centra za poslijediplomske studije, o kojem je izvijestila prorektorica H.J. Mencer, nakon 
obrazloženja prijedloga Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Sanje Andrijašević i dodatnih informacija 
dekana B. Vukonića, Senat je, na temelju članka 112. Zakona o visokim učilištima i članka 33. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu, nakon rasprave u kojoj je utvrdio da predloženi program poslijediplomskog 
znanstvenog studija odgovara uvjetima iz članaka 36.-39. Zakona o visokim učilištima i članka 145. 
Statuta Sveučilišta,jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Pokreće se postupak odobravanja novog nastavnog programa poslijediplomskog znanstvenog studija 
Aktuarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

 
* 

 
U kraćoj raspravi treba li programe novih poslijediplomskih studija i dalje upućivati na suglasnost 
Nacionalnom vijeću za visoku naobrazbu s obzirom na to da je Ustavni sud ukinuo neke odredbe 
Zakona o visokim učilištima, pročitana je odredba stavka 4. članka 132. - koja ostaje na snazi - da 
Nacionalno vijeće daje Ministarstvu "mišljenje i poticaj za uvoñenje novih ili ukidanje postojećih 
programa studija ili visokih učilišta". Prema tome uvoñenje novog programa poslijediplomskog 
znanstvenog studija trebalo bi i dalje prolaziti dosadašnju uobičajenu proceduru. 

 
* 

 
b) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija 
Na prijedlog stalnog Povjerenstva Senata za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan 
doktorskog studija, o kojem je izvijestila prorektorica H.J. Mencer, Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Odobrava se pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija ovim 
predloženicima:  
1. mr. sc. Sonji Marić, Agronomski fakultet, 
tema: Usporedba genetski divergentnih genotipova pšenice na osnovi porijekla i RAPD markera 
2. mr. sc. Ivanki Žutić, Agronomski fakultet, 
tema: Biološke i gospodarske značajke novoindroduciranog povrća kineska raštika (Brassica rapa 
L.ssp. chinensis (L.) Hanelt) 
3. mr. sc. Nini Toth, Agronomski fakultet, 
tema: Rast i razvoj kultivara tikvice (Cucurbita pepo L. convar. giromontiina –Gerb) iz presadnica 
različite starosti 
4. mr. sc. Ivanu Novaku, Ekonomski fakultet, 
tema: Koncepcija sportskog marketinga u valorizaciji ekonomskih učinaka sporta kao integralnog dijela 



gospodarstva 
5. mr. sc. Davoru Mikuliću, Ekonomski fakultet, 
tema: Mjerenje neslužbenog gospodarstva sustavom nacionalnih računa 
6. mr. sc. Igoru Matutinoviću, Ekonomski fakultet, 
tema: Utjecaj raznolikosti društveno-ekonomskih sustava na održivi prihvatni kapacitet zemlje 
7. mr. sc. Igoru Jemriću, Ekonomski fakultet, 
tema: Model stabilnog planiranja monetarne politike 
8. mr. sc. Krešimiru Jurlini, Ekonomski fakultet, 
tema: Faktorska intenzivnost europske vanjske trgovine i utjecaj na hrvatski izvoz 
9. mr. sc. Mihovilu Račiću, Ekonomski fakultet, 
tema: Izbor optimalne strategije investiranja u morskom brodarstvu primjenom dinamičkog 
programiranja 
10. mr. sc. Marku Kolakoviću, Ekonomski fakultet, 
tema: Oblikovanje modela mjerenja uspješnosti virtualnog poduzeća 
11. mr. sc. Marini Dabić, Ekonomski fakultet, 
tema: Meñunarodni transfer tehnologije i položaj Republike Hrvatske u meñunarodnoj razmjeni 
12. mr. sc. Anti Ramljaku, Ekonomski fakultet, 
tema: Uspon i pad države blagostanja na zapadu-nove alternative-pozicioniranje Republike Hrvatske 
kao socijalne države 
13. mr. sc. Alenu Stojanoviću, Ekonomski fakultet, 
tema: Uloga i značenje banaka u suvremenim financijskim sustavima 
14. mr. sc. Borisu Tušeku, Ekonomski fakultet, 
tema: Revizija u funkciji poslovnog odlučivanja i upravljanja 
15. mr. sc. Hrvoju Vojvodi, Ekonomski fakultet, 
tema: Funkcija prodaje kao odrednica novim pravcima razvoja suvremenog marketinga 
16. mr. sc. Andrei Tomas, Ekonomski fakultet, 
tema: Upravljanje aktivom i pasivom banaka 
17. mr. sc. Anti Škemberu, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Kriza i reforme javnog mirovinskog sustava u odabranim zemljama i Hrvatskoj 
18. mr. sc. Zdravki Aljinović, Ekonomski fakultet, 
tema: Difuzijski modeli u analizi hrvatskog tržišta državnih vrijednosnica 
19. mr. sc. Vesni Andrijević Matovac, Ekonomski fakultet, 
tema: Model izvoza znanja i tehnologije 
20. mr. sc. Ivanu-Damiru Aniću, Ekonomski fakultet, 
tema: Maloprodajna politika i razvoj maloprodaje u Republici Hrvatskoj  
21. mr. sc. Jadranu Antoloviću, Ekonomski fakultet, 
tema: Spomenička renta u funkciji gospodarenja graditeljskom baštinom 
22. mr. sc. Amini Ahec Šonje, Ekonomski fakultet, 
tema: Pokazatelji valutnih i bankarskih kriza-Hrvatska i svijet 
23. mr. sc. Nadi Antić, Ekonomski fakultet, 
tema: Migracija kao faktor demografskih i društveno-gospodarskih promjena Zagreba i zagrebačke 
regije u razdoblju 1971-2001. 
24. mr. sc. Mirjani Čižmešija, Ekonomski fakultet, 
tema: Statističko-metodološka podloga konjukturnih testova 
25. mr. sc. Aniti Družić, Ekonomski fakultet, 
tema: Utjecaj rizika na modeliranje poslovnih strategija s osvrtom na hrvatska poduzeća 
26. mr. sc. Marli Gonan Božac, Ekonomski fakultet, 
tema: Meñuovisnost strategije i organizacijske strukture 
27. mr. sc. Dubravku Hoiću, Ekonomski fakultet, 
tema: Upravljanje markom u sustavu mode  
28. mr. sc. Zlatku Hinštu, Ekonomski fakultet, 
tema: Cijene i eksterni efekti kao odrednice ekonomskog položaja željezničkog sustava 
29. mr. sc. Davorinu Janjičeku, Ekonomski fakultet, 
tema: Utjecaj inozemnih investicija na kanadsko gospodarstvo 
30. mr. sc. Zvjezdani Hendija, Ekonomski fakultet, 
tema: Komparativna analiza hrvatskog turizma u konkurentskom okruženju europskog Sredozemlja 
31. mr. sc. Marinku Jurčeviću, Ekonomski fakultet, 
tema: Strateški ciljevi i usklañivanje razvitka prometa Republike Hrvatske s gledišta tržišnih uvjeta 
32. mr. sc. Živani Lambaša Belak, Fakultet kemijskog inženjerstva,  
tema: Učinak emisije florida na okoliš pri proizvodnji aluminija  



33. mr. sc. Kolji Ivaniševiću, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,  
tema: Analiza i optimiranje procesa oksidacije 5-metoksi-2-[ [ (3,5-dimetil-4-metoksi-2-piridinil) metil] 
tio] -1 H benzimidazola 
34. mr. sc. Vlatku Mačeku, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 
tema: Razvoj metodike za strateško planiranje državnih i upravnih informacijskih sustava 
35. mr. sc. Jasmini Lukić, Filozofski fakultet, 
tema: Teorijske osnove feminističke kritike i suvremena hrvatska ženska proza 
36. mr. sc. Marijanu Bolariću, Fakultet prometnih znanosti, 
tema: Učinkovitost i racionalnost Hrvatske pošte primjenom suvremene informatičke podrške 
37. mr. sc. Marinku Jakovljeviću, Fakultet prometnih znanosti, 
tema: Razvoj homologacije u funkciji zagañenja okoliša motornim vozilima 
38. mr. sc. Zdenku Kolačeku, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Istraživanje opteretivosti zupčanika s tankim vijencem 
39. mr. sc. Jadranku Caparinu, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Doprinos inkrementalnom oblikovanju metalnih ploča 
40. mr. sc. Zoranu Mravaku, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Nelinearno opterećenje broda na visokim valovima 
41. mr. sc. Nastiji Degiuli, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Eksperimentalno odreñivanje otpora valova serije Wigleyevih trimarana 
42. mr. sc. Dragoljubu Svilaru, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Ultrazvučna metoda odreñivanja mehaničkih konstanti brodskog vratila 
43. mr. sc. Tomislavu Suligoju, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Optimiranje strukture bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje 
44. mr. sc. Draženu Kovačeviću, Fakultet prometnih znanosti, 
tema: Razvoj hrvatskih jadranskih luka u sustavu europskih prometnih koridora 
45. mr. sc. Vedranu Jelaviću, Fakultet prometnih znanosti, 
tema: Metoda procjene ekoloških rizika broda 
46. mr. sc. Krešimiru Toru, Grañevinski fakultet, 
tema: Mehaničke karakteristike betona armiranog polipropilenskim vlaknima za podgrade tunela 
47. mr. sc. Ernstu Irhi, Medicinski fakultet, 
tema: Vrednovanje terapeutskog postupka s primjenom botulinom, toksina TIP-a A u liječenju djece s 
cerebralnom paralizom 
48. mr. sc. Nikoli Karapandži, Medicinski fakultet, 
tema: Kliničke i molekulsko-genetičke osobitosti feokromocitoma 
49. mr. sc. Anti Kuzmaniću, Medicinski fakultet, 
tema: Učinak liječenja anemije na brzinu promjene lijeve klijetke u bolesnika na hemodijalizi 
50. mr. sc. Dušanki Martinović, Medicinski fakultet, 
tema: Utjecaj estrogena na razinu antikardiolipinskih protutijela u bolesnica sa sistemnim eritemskim 
lupusom 
51. mr. sc. Draženu Švagelju, Medicinski fakultet, 
tema: Značenje metastaza u regionalnim limfnim čvorovima za moguću promjenu figo stadija 
novotvorina vrata maternice 
55. mr. sc. Hrvoju Pintariću, Medicinski fakultet, 
tema: Elektrofiziološki predskazatelji učinkovitosti propafenona u prevenciji kružne atrioventikularne 
nodusne i ortodromne artioventrikularne tahikardije 
56. mr. sc. Branki Marinović, Medicinski fakultet, 
tema: Odreñivanje prisutnosti bakterije Treponema pallidum u bolesnika s primarnim stadijem ranog 
sifilisa i u kasnom latentnom sifilisu 
57. mr. sc. Josipu Šipalu Žuljeviću, Metalurški fakultet, 
tema: Hidrometalurške značajke Fe(III)-OH sistema 
58. mr. sc. Tomislavu Šikiću, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Z-gradacije afinih Liejevih algebri i Kacovi parametri 
59. mr. sc. Ruži Horvat-Bokor, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Convergence and stability properties for numerical approximations of stochastic differential 
equations 
60. mr. sc. Danieli Novoselić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Trofički položaj faune Rotatoria u planktonu poplavnih biotopa Kopačkog rita 
61. mr. sc. Dunji Leljak –Levanić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Metilacija DNA, izvanstanični glikoproteini i sinteza kaloze tijekom somatske embriogeneze 
bundeve 



62. mr. sc. Jasminki Buljan, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Primjena koštanog morfogenetskog proteina (BMP) i mehanizam djelovanja u suzbijanju 
osteoporoze 
63. Ivani Furač, dipl. ing., Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Analiza kontrolne regije mitohondrijske DNA u hrvatskoj populaciji 
64. mr. sc. Maji Roščić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Izolacija i karakterizacija produkata glikacije leucin-enkefalina, endogenog opioidnog peptida 
65. mr. sc. Nenadu Lederu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Unutarnji valovi u području Palagruškog praga 
66. mr. sc. Vesni Borjanović, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Interakcija laganih i nedopirajućih primjesa sa strukturnim defektima u siliciju 
67. mr. sc. Sandi Šturlan, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Nadzor kahezije u miša genom za interleukin-4 
68. mr. sc. Lidiji Vuković, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Apoptoza i otprnost tumorskih stanica na citostatike  
69. mr. sc. Augustinu Meštroviću, Šumarski fakultet, 
Tema. Pokazatelji proizvodnosti šuma munike (Pinus Heldreichi Christ) na planini Čvrsnici u 
Hercegovini 

 
*** 

 
8. Meñunarodna suradnja 
 
Prorektor Z. Kovač iznio je ove obavijesti: 
- Krajem svibnja u prigodi proslave 30. obljetnice Sveučilišta u Prištini potpisano je pismo namjere o 
suradnji izmeñu tog sveučilišta i Sveučilišta u Zagrebu. Za tu je suradnju iskazan poseban interes jer 
je velik broj tamošnjih nastavnika obrazovan na Sveučilištu u Zagrebu. 
- Izmeñu Sveučilišta u Skoplju i Sveučilišta u Zagrebu potpisan je okvirni ugovor o suradnji, na 
inicijativu skopske strane. 
- Što se tiče ugovora izmeñu Sveučilišta Pariz II i Sveučilišta u Zagrebu, dana 6. lipnja sastale su se 
francuska i zagrebačka strana radi dogovora o izvedbi zajedničkog stručnog poslijediplomskog studija 
kojeg su sadržaj europski studiji. Francuska je strana ponudila svoje kolegije, svoje predmete i svoje 
nastavnike, i uvjete pod kojima bi izvodila taj studij, a s druge su strane predstavnici Ekonomskog, 
Pravnog i Filozofskog fakulteta te Fakulteta političkih znanosti iznijeli svoga viñenja. tog zajedničkog 
studija. 
A. Markotić je podsjetio na dugogodišnju prijašnju suradnju Metalurškog fakulteta i Sveučilišta u 
Prištini i izrazio nadu da će se u budućoj suradnji s tim sveučilištem računati i s Metalurškim 
fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. 
T. Ninić je obavijestio da se nastavlja suradnja - razmjenom studenata i nastavnika - umjetničkih 
akademija Sveučilišta u Zagrebu s Indiana University iz Pennsylvanije. Nastoji se ostvariti i jedan novi 
projekt suradnje: zajednički orkestar mladih koji bi se okupili s glazbenih odjela odnosno akademija 
obaju sveučilišta te održali desetak koncerata iduće godine, što u Americi, što u Hrvatskoj. 
M. Gojmerac je zamolio da se Filozofskom fakultetu dostavi okvirni ugovor o suradnji sa Sveučilištem 
u Skoplju. Jučer su naime Fakultet posjetili makedonski veleposlanik u Zagrebu i dvoje profesora 
Skopskog sveučilišta te željeli konkretnije razgovarati o toj suradnji, a sam je za tu suradnju tada prvi 
put čuo. Što se tiče izvedbenog programa za Sorbonu II, taj je program napravljen i za koji će dan biti 
upućen Sveučilištu.  
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijesti prorektora Z. Kovača, A. Markotića, T. Ninića i M. Gojmerca primaju se na znanje. 

 
*** 

 
9. Nostrifikacije 
 
Na prijedlog svoga Stalnoga povjerenstva za priznavanje diploma i na prijedlog posebnih stručnih 
povjerenstava Senat je jednoglasno donio ova 

 
R J E Š E N J A 



 
a) Iva Dvorski 
Diplomi o završenom studiju ekonomije i upravljanja industrijom, koju je Iva Dvorski stekla 1995. na 
Sveučilištu za nacionalnu i svjetsku ekonomiju, Sofija, Republika Bugarska, priznaje se potpuna 
istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju i stečenoj 
visokoj stručnoj spremi iz područja društvenih znanosti - ekonomija i upravljanje industrijom. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Miljenko Bilen i prof. dr. sc. Ivan Škoro - obojica s Ekonomskog 
fakulteta.) 

 
* 

 
b) Sanela Janković 
Diplomi Bachelor of Arts in Contemporary Dance, koju je Sanela Janković stekla 1998. na London 
Contemporary Dance School, University of Kent, Canterbury, Velika Britanija, priznaje se potpuna 
istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju iz područja 
umjetnosti - suvremeni ples i o stečenoj visokoj stručnoj spremi iz područja umjetnosti - suvremeni 
ples. 
(Stručno povjerenstvo: prof. Ivica Boban i predavač Bojan Šinkovec - s Akademije dramske umjetnosti 
te prof. dr. sc. Goran Oreb s Fakulteta za fizičku kulturu.) 

 
* 

 
c) Maja Ružić 
Diplomi Disegnatore di Arredamento koju je Maja Ružić stekla 1999. na Istituto di Cultura Pantheon, 
Rim, Republika Italija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom stručnom 
dodiplomskom studiju - smjer dizajna, o stečenoj višoj stručnoj spremi i stručnom nazivu dizajner 
(unutarnje ureñenje). 
(Stručno povjerenstvo: prof. Ante Vulin i doc. dr. sc. Mario Beusan - obojica s Arhitektonskog 
fakulteta.) 

 
* 

 
d) Mary Carmela Savron  
Diplomi Dottore in Scienze Politiche-Politico Amministrativo, koju je stekla 1984. na Universita degli 
studi di Catania, Republika Italija, i diplomi Bachelor of Education, koju je stekla 1986. na University of 
Toronto, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom 
dodiplomskom studiju iz područja društvenih znanosti i visoku stručnu spremu u području društvenih 
znanosti (uprava i obrazovanje). 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivan de Zan s Učiteljske akademije, prof. dr. sc. Zvonko Posavec s 
Fakulteta političkih znanosti i prof. dr. sc. Damir Kalogjera s Filozofskog fakulteta.) 

 
* 

 
e) Marija Šćekić 
Diplomi drugo stupnja lijepih umjetnosti koju je Marija Šćekić stekla 1999. na concordia University 
Canada, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom stručnom 
dodiplomskom studiju iz područja umjetnosti i o stečenoj višoj stručnoj spremi iz umjetnosti - 
suvremeni ples. 
(Stručno povjerenstvo: prof. Ivica Boban i predavač Bojan Šinkovec s Akademije dramske umjetnosti i 
prof. dr. sc. Goran Oreb s Fakulteta za fizičku kulturu.) 

 
*** 

 
10. Znanstveno-nastavna literatura 
 
Na prijedlog Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Odobrava se izdavanje ovih naslova kao sveučilišnih izdanja 



Higijena i tehnologija mesa, I. dio, sveučilišni udžbenik, autora pokojnog dr. sc. Josipa Živkovića 
(urednik je dr. sc. Mirza Hadžiosmanović), predlagač je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Recenzenti: dr. sc. Marijan Milohnoja, redoviti profesor Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani u 
mirovini, dr. sc. Ante Milanović, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. 
sc. Tomo Naglić, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
Drveni mostovi, sveučilišni udžbenik, autora prof. dr. sc. Zvonimira Žagara, predlagač je Grañevinski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Stjepan Takač, izvanredni profesor Grañevinskog 
fakulteta Sveučilišta u Osijeku, akademik. Stanko Šram, redoviti profesor Grañevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, dr. sc. Salah-Eldien Omer, redoviti profesor Tehničkog fakulteta 
Univerziteta u Bihaču; 
Jezični procesori I : uvod u teoriju formalnih jezika, automata i gramatika, sveučilišni udžbenik, 
autora dr. sc. Siniše Srbljića, predlagač je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 
Recenzenti: dr. sc. Leo Budin, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu, dr. sc. Ignac Lovrek, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu, dr. sc. Damir Kalpić, izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu, dr. sc. Nikola Rožić, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Splitu; 
Elektrane i okoliš, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Danila Feretića i suradnika, predlagač je 
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: akadamik Božo Udovičić, 
redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Rajka Budin, 
redoviti profesor Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Vladimir 
Mikuličić, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Paula 
Durbešić, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
Kombinatorika i diskretna matematika, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Darka Veljana, predlagač 
je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Marko Petkovšek, 
izvanredni profesor Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, dr. sc. Tomaž Pisanski, 
redoviti profesor Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, dr. sc. Dragutin Svrtan, redoviti 
profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Andrej Dujella, docent 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
*** 

 
11. Razno 
 
Rektor je podsjetio da je nakon odluka Senata od 13. travnja 2000. o Hrvatskim studijima imenovao 
17. travnja 2000. nove obnašatelje dužnosti Hrvatskih studija sa zadaćom da organiziraju izvoñenje 
nastave, poduzmu potrebne radnje za ustrojavanje Hrvatskih studija prema odlukama Senata, usklade 
Pravilnik i ostale normativne akte te nastavni plan i program prema navedenim odlukama te pokrenu 
postupak za izbor i imenovanje dužnosnika. Kako je dosadašnje rukovodstvo Hrvatskih studija na sve 
pravne i ostale načine odbijalo obaviti primopredaju dužnosti, a kako se približava kraj nastave u ovoj 
akademskoj godini i početak nove, predložio je da Senat od novoimenovanih obnašatelja dužnosti 
zatraži da obave sve kako bi iduća akademska godina počela redovito. 
Senat je prijedlog jednoglasno prihvatio i donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Od Hrvatskih studija Senat zahtijeva:  
1. da obnašatelji dužnosti imenovani 17. travnja 2000. pripreme nastavu u novoj akad. god. 
2000./2001. sukladno odluci Senata od 13. travnja 2000. 
2. da se nastavnim planom precizno definiraju nastavnici i suradnici koji će izvoditi nastavu prema 
nastavnom programu 
3. da se pokrene i obavi postupak izbora u nastavna odnosno znanstveno-nastavna zvanja za one 
nastavnike i suradnike za koje to nije učinjeno; 
4. da se utvrdi način promjere znanja studenata; 
5. da se utvrdi početak i završetak te satnica izvoñenja nastave; 
6. da se utvrde ispitni rokovi (redoviti i izvanredni) 

 
* 



 
Rektor je zahvalio dekanu Akademije likovnih umjetnosti S. Gračanu što je omogućio da radovi 
profesora Akademije ukrase prostorije Rektorata. 

 
* 

 
S. Gračan je obavijestio da je na Meñunarodnom likovnom bienalu u Skoplju, na kojem je sudjelovalo 
26 likovnih akademija, selekcija Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu sa svoja četiri 
studenta proglašena najboljom. 
Senat je čestitao studentima Akademije. 

 
* 

 
H. Auf-Franić postavila je pitanje pozivaju li se na sjednice Senata redovito ministar znanosti i 
tehnologijei doministar za visoko obrazovanje. 
Odgovorio je rektor: Uobičajilo se posljednjih godina pozivati na sjednice Senata pomoćnika ministra 
znanosti i tehnologije za visoko školstvo, a prema važnosti dnevnog reda i ministra. Na današnju 
sjednicu pozivi im nisu upućeni, a ubuduće će se redovito dostavljati obavijest o održavanju sjednice 
pomoćniku ministra znanosti. 

 
*** 

 
Senat je, nakon što je razmotrio prijedlog deklaracije koju su na osnovi rektorova izlaganja o 
aktualnom stanju na Sveučilištu u Zagrebu te o odnosima s nadležnim državnim tijelima i rasprave na 
zatvorenom dijelu sjednice Senata pripremili T. Ivančić i A. Bjeliš, jednoglasno utvrdio ovu 

 
D E K L A R A C I J U 

 
I. Senat Sveučilišta u Zagrebu, imajući na umu 
- trenutak u kojem se nalazi hrvatsko društvo i država; 
- važnost objedinjavanja svih konstruktivnih društvenih snaga u projektu izlaska Republike Hrvatske iz 
kriznog stanja i njezinog uključivanja u institucionalni sustav zapadnog svijeta; 
- posebnu ulogu i odgovornost koju u postizanju tih strategijskih ciljeva imaju sveučilišne i znanstvene 
institucije, izražava punu spremnost da se intelektualni, umjetnički i znanstveni potencijali Sveučilišta u 
Zagrebu uključe u ostvarivanje toga općeg nacionalnog projekta. 
II. Senat ističe činjenicu da u tom sklopu Sveučilište u Zagrebu u skladu sa svojim zadaćama uspješno 
pokreće najvažnije procese unutarnjeg integriranja Sveučilišta u Zagrebu i njegova harmoniziranja s 
europskim sustavom visokog školstva. 
III. Kao uvaženi član Europskog udruženja sveučilišta (CRE) Sveučilište u Zagrebu, pronoseći duh 
"Magnae Chartae Universitatum" te "Bolonjske deklaracije", ima punu potporu meñunarodne 
akademske zajednice u procesima europskog integriranja i promicanju znanosti, kulture i nacionalnog 
identiteta. 
Senat je svjestan da je za ostvarenje tih ciljeva nužna skladna suradnja Ministarstva znanosti i 
tehnologije i Sveučilišta u Zagrebu. 
IV. Senat meñutim sa žaljenjem mora konstatirati da je u posljednje vrijeme došlo do drastičnog 
pogoršanja odnosa, sve do faktičnog prekida komunikacije izmeñu tijela Sveučilišta u Zagrebu i 
resornog ministarstva. 
Senat je upozorio na neprimjerene postupke Ministarstva znanosti i tehnologije prema Sveučilištu u 
Zagrebu "Izjavom za javnost", pismom predsjedniku Republike Hrvatske gospodinu Stjepanu Mesiću, 
predsjedniku Hrvatskog državnog sabora gospodinu Zlatku Tomčiću te predsjedniku Vlade Republike 
Hrvatske gospodinu Ivici Račanu. Rektor Sveučilišta u Zagrebu o istom problemu obratio se hrvatskoj 
javnosti u tri navrata svojim priopćenjima. 
V. Posljedica te krize u odnosima s nadležnim ministarstvom jest da su zakočeni pozitivni procesi i 
projekti na Sveučilištu u Zagrebu te da su goleme energije preusmjerene na slijepi kolosijek. 
Cjelokupna akademska zajednica nalazi se pred nekoliko sustavnih zadaća, posebice onih vezanih uz 
donošenje novog Zakona o visokim učilištima, moguće promjene ustroja Sveučilišta u Zagrebu te nove 
oblike financiranja Sveučilišta u Zagrebu. Senat naglašava da je u izvršenju tih zadaća prijeko 
potrebno jače sudjelovanje svih relevantnih struktura Sveučilišta u Zagrebu. 



VI. Senat Sveučilišta u Zagrebu poziva sva državna tijela, posebice Vladu Republike Hrvatske, da u 
okviru svojih nadležnosti osigura dosljedno provoñenje ustavnih načela sveučilišne autonomije te 
očekuje ispravak štetnih poteza učinjenih prema Sveučilištu u Zagrebu. 

 
* 

 
Ova se deklaracija upućuje Predsjedniku Republike, predsjedniku Vlade i predsjedniku Hrvatskog 
državnog sabora te svekolikoj javnosti posredstvom medija. 

 
*** 

 
Sjednica je završila u 20.50 sati. 
  
Rektor 
Prof. dr. sc. Branko Jeren 
  
Zapisnik sastavila 
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Uz poziv broj 01-2/9-2000. 
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