
Z A P I S N I K  
4. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2000/2001. održane 

14. i 20. studenoga 2000. s početkom u 16 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 (u dijelu sjednice zamijenio ga je 
prodekan prof. dr. sc. Tomislav Treer)  

7. dekan Akademije dramske umjetnosti prof. Vjeran Zuppa (u dijelu sjednice zamijenio ga je 
prodekan doc. Davor Žmegač)  

8. dekan Akademije likovnih umjetnosti prof. Stjepan Gračan  
9. dekanica Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić (u dijelu sjednice zamijenio ju 

je  
10. dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof. dr. sc. Branko Radovančić  
11. dekan prof. dr. sc. Soumitra Sharma (u dijelu sjednice zamijenili su ga prof. dr. sc. Boris Vukonić i 

prodekanica prof. dr. sc. Lovorka Galetić)  
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 (u dijelu sjednice zamijenio 

ga je prodekan doc. dr. sc. Milivoj Reñep)  
15. dekan Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc. Branko Caratan (u dijelu sjednice zamijenio ga je 

prof. dr. sc. Zvonko Posavec)  
16. prodekan Fakulteta prometnih znanosti doc. dr. sc. Dragan Badanjak (zamjenjuje dekana prof. dr. 

sc. Alojza Brkića)  
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 zamijenio ga je 

prof. dr. sc. Vladimir Medved)  
19. dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Nikola Kujundžić  
20. dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Neven Budak (u dijelu sjednice zamijenila ga je 

prodekanica prof. dr. sc. Dubravka Sesar)  
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 Korleat  
24. dekan Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Stanislav Bolanča  
25. v. d. dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Ivančić  
26. prodekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Marko Mesarić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Borisa 

Labara)  
27. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Ante Markotić  
28. dekan Muzičke akademije prof. Haris Nonveiller (u dijelu sjednice zamijenio ga je prof. dr. sc. 

Pavel Rojko)  
29. dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Mihajlo Dika (u dijelu sjednice zamijenio ga je prodekan doc. 

dr. sc. Siniša Petrović)  
30. dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Branko Tripalo  
31. dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš (u dijelu sjednice zamijenio 

ga je prodekan prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš  
32. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Darko Mayer  
33. dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vlado Carek  
34. dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Ivica Grbac  
35. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Drago Katović  



36. dekan Učiteljske akademije prof. dr. sc. Ivan De Zan  
37. dekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Zdenko Makek  
 

* 
 

38. predsjednik Studentskog zbora Mario Panjičko, student  
39. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Saša Žugaj, student  
40. članica Predsjedništva Studentskog zbora Jasminka Cindrić, studentica  
41. članica Predsjedništva Studentskog zbora Svjetlana Miletić, studentica  
42. članica Predsjedništva Studentskog zbora Iva Zadro, studentica 

Odsutni članovi:  

43. član Predsjedništva Studentskog zbora Domagoj Kačan, student 

Sjednici još prisustvuju: 

- akademkinja Sibila Jelaska, predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja 
- iz stručne službe Rektorata 
- akademska tajnica Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur 
- voditeljica Ureda rektora Ana Ružička, prof. (u dijelu sjednice) 
- stručna suradnica Branka Römer, prof. 
 
 

Predsjedava rektor prof. dr. sc. Branko Jeren. 
 
* 

 
Rektor je pozdravio prisutne, zahvalio im na odzivu i predložio za raspravu samo jednu točku, kako je i 
navedeno u pozivu. 
Senat je prijedlog prihvatio i utvrdio ovaj 

d n e v n i   r e d : 

1. Sveučilište u medijima - zaštita ugleda Sveučilišta 

* 
 
Rektor je ukratko podsjetio na slijed negativnih napisa o Sveučilištu u tisku u posljednje vrijeme i na 
argumentirana nastojanja Senata i Sveučilišta da se s time prekine - sva su ta nastojanja ostala bez 
ikakvog odjeka, bez ikakvog odgovora. Posljednji napisi u tisku kojima se izravno grubo napadaju 
pojedini fakulteti i profesori bez ikakvih argumenata te izrazito senzacionalistički pamflet o Sveučilištu 
u I. dnevniku Hrvatske televizije povod su sazivanja ove izvanredne sjednice Senata. 
Cilj je sjednice dogovor o tome kako da Sveučilište reagira na te napade. 
U raspravi su sudjelovali: V. Franz, B. Vukonić, J. Ciglar-Žanić, Ž. Korlaet, M. Dika, S. Bolanča, Z. 
Posavec, V. Carek, A. Markotić, S. Krajcar, M. Žugaj, A. Bjeliš, H. Auf-Franić, V. Leko, S. Jelaska, M. 
Panjičko, prorektor Z. Kovač, T. Ivančić, S. Gračan, B. Caratan, D. Badanjak, N. Budak i rektor. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
1. Senat Sveučilišta u Zagrebu obratit će se izravno hrvatskoj javnosti sa svojim stajalištima i 
zaključcima nakon rasprave o iskrivljenoj slici koja se o Sveučilištu stvara u javnosti te o razlozima i 
akterima njezina stvaranja. 
2. Nacrt teksta kojim će se obratiti javnosti pripremit će na osnovi danas provedene rasprave radna 
skupina u sastavu: dekani A. Bjeliš, M. Dika i T. Ivančić, rektor B. Jeren i studentica Svjetlana Miletić. 
3. Nacrt teksta utvrdit će Senat u nastavku ove sjednice, u ponedjeljak, 20. studenoga 2000,s 
početkom u 16 sati. 
4. Sveučilište će se obratiti predsjedniku Hrvatskog sabora, Predsjedniku Republike i predsjedniku 
Vlade s molbom da primi delegaciju Senata - u sastavu: rektor, S. Jelaska kao predstavnica Sindikata, 



dekani M. Dika i Ž. Korlaet te predstavnik studenata - koja bi ga izvijestila o problemima s kojima se 
Sveučilište susreće posljednjih mjeseci. 
5. Na konferenciji za tisak rektor će obavijestiti o čemu se raspravljalo na sjednici, da je Senat utvrdio 
o čemu se tu zapravo radi, da je u tome Senat apsolutno suglasan, da odbija difamaciju i da će se s 
izjavom hrvatskoj javnosti obratiti nakon nastavka sjednice 20. studenoga 2000.  

 
* 

 
Prvi dio 4., izvanredne sjednice završen je 14. studenoga 2000. u 20.00 sati. 

 
* 

 
Drugi dio 4., izvanredne sjednice započeo je 20. studenoga 2000. u 16. sati. 

 
* 

 
Sjednicu je otpočeo rektor. Pozdravio je prisutne i zahvalio im na odzivu. Obavijestio je da je 
povjerenstvo, kojemu je Senat povjerio sastavljanje nacrta teksta kojim će se Senat obratiti hrvatskoj 
javnosti, u sastavu: M. Dika, T. Ivančić, studentica Svjetlana Miletić, A. Bjeliš i rektor, pripremilo tekst i 
podastire ga Senatu na raspravu i prihvaćanje.  
Izvijestio je da je dobio pismo Stomatološkog fakulteta, upućeno i svim dekanima, te dao riječ dekanu 
V. Careku da podrobnije obavijesti o čemu se radi. Upozorio je dekane na intervju ministra znanosti i 
tehnologije u jučerašnjem Vjesniku, koji je kopiran i kao informacija podijeljen na sjednici. Očito je da 
postoji veliko nerazumijevanje u odnosima Sveučilišta i Ministarstva.  
V. Carek je obavijestio da je ministar znanosti i tehnologije neposredno nakon objavljivanja napisa u 
Jutarnjem listu kojim se difamira Stomatološki fakultet i poimence prozvani njegovi profesori odnosno 
djelatnici zatražio pismeno očitovanje navedenih profesora, dekana i tajnika Fakulteta. Pita se treba li 
kao dekan poduzimati takvu korake samo na osnovi neargumentiranog napada u novinama. Zamolio 
je Senat za pomoć odnosno podsjetio je da Senat prema čl. 33. Statuta Sveučilišta u Zagrebu 
može imenovati povjerenstvo koje bi ispitalo okolnosti oko novinskih napada na Stomatološki 
fakultet te svoje neovisno i objektivno izvješće, bez obzira na to kakvo ono bilo, podastrlo 
Senatu i čitavoj akademskoj i drugoj javnosti. 
U raspravi su sudjelovali: rektor, M. Franz, M. Panjičko, M. Dika, S. Gračan, B. Caratan, N. Kujundžić, 
V. Carek, prorektor Z. Kovač, prorektor V. Leko, P. Rojko, Ž. Korlaet, S. Krajcar, S. Jelaska, studentica 
S. Miletić, N. Budak, T. Ivančić, A. Markotić, I. Gotić, prorektorica J. H. Mencer i T. Bašić. 
Nakon rasprave Senat je većinom glasova donio ovaj 
 
z a k l j u č a k : 
 
1. Ovlašćuje se rektor da u dogovoru s dekanima i potom s profesorima emeritusima iz područja 
prava, biomedicine i iz dva u ovom slučaju neutralna područja imenuje povjerenstvo koje će ispitati 
navode iz teksta koji je Ministarstvu znanosti i tehnologije kao odgovor dekanskom kolegiju 
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uputio Zlatko Popić. 
2. Povjerenstvo će svoje izvješće podnijeti Senatu na jednoj od idućih sjednica. 
3. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu dužan je povjerenstvu staviti na uvid svu dokumentaciju 
i pružiti dodatne odgovore prema traženju povjerenstva. 
4. Stomatološki fakultet odgovorit će na traženje ministra znanosti i tehnologije odnosno dostavit će 
mu očitovanje trojice svojih imenovanih profesora i jednog djelatnika u vezi s navodima u 
difamatorskom tekstu u tisku o Stomatološkom fakultetu. 

 
* 

 
Senat je potom raspravljao o prijedlogu teksta kojim će se Sveučilište u povodu posljednjih dogañaja u 
tisku obratiti hrvatskoj javnosti koji je pripremila prije navedena radna skupina dekana. Tekst je 
lektorirao prof. dr. sc. Josip Silić. 
U raspravi su sudjelovali: S. Gračan, N. Budak, A. Markotić, S. Jelaska, D. Badanjak, P. Rojko, Ž. 
Korlaet, N. Kujundžić, prorektor D. Milanović, prorektor Z. Kovač, B. Radovančić, rektor, I. Grbac, 
prorektor V. Leko i T. Bašić. 
Nakon rasprave Senat je jednoglasno prihvatio ovaj tekst kojim će se obratiti hrvatskoj javnosti: 
 



Senat je Sveučilišta u Zagrebu, na 4. izvanrednoj sjednici od 14. i 20. studenog 2000. raspravljao o 
iskrivljenoj slici koja se o Sveučilištu stvara u javnosti te o razlozima i akterima njezina stvaranja. 
Odlučeno je da se sa svojim stajalištima i zaključcima Senat izravno obrati hrvatskoj javnosti. 

 
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU HRVATSKOJ JAVNOSTI 
 
 
Sveučilišna tradicija temelji se na rezultatima koji su postignuti znanstvenom objektivnošću i moralnom 
vjerodostojnošću. Norme koje proizlaze iz takva povijesnog iskustva jamče hrvatskome društvu 
kvalitetu poučavanja, znanstvenoga rada i umjetničkoga stvaralaštva te omogućuju otvaranje novih 
horizonata i donošenje zrelih prosudbi. 
Polazeći od tih premisa, i uzimajući u obzir odgovornost koju danas nosi, Senat Sveučilišta u Zagrebu 
izražava ozbiljnu zabrinutost zbog poremećaja koji su se u posljednje vrijeme pojavili u javnoj 
percepciji uloge i važnosti Sveučilišta za društveni i kulturni život naroda te posebice zbog činjenice da 
stvaranje iskrivljene slike o Sveučilištu inicira i potiče i nadležno državno tijelo, koje bi se prvenstveno 
trebalo brinuti o zaštiti i dignitetu autonomnoga sveučilišta.  

1. Posljednjih nekoliko mjeseci Sveučilište u Zagrebu iskusilo je neočekivan udar na autonomiju svog 
odlučivanja. Odnos nadležnih državnih tijela prema Sveučilištu poprimio je nedopustive forme. 
Dosadašnji postupci tih tijela stvorili su zabrinutost da bi, unatoč protivljenju akademske zajednice, 
moglo doći do nametanja novih zakonskih rješenja koja će ugroziti temeljnu misiju i ulogu sveučilišta. 
Čak i nedopustivo kratka javna rasprava pokazala je da su nacrti Zakona o visokim učilištima i Zakona 
o inspekciji visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih pravnih osoba u predloženom obliku potpuno 
neprihvatljivi. O tome svjedoče zaključci Senata i gotovo svih akademija i fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. Senat stoga javno poziva sva državna tijela koja sudjeluju u postupku donošenja zakona da 
uvaže stav akademske zajednice i omoguće donošenje novih sveučilišnih zakona na način uobičajen 
u razvijenim demokracijama. 

2. U novije vrijeme u medijima sve su učestaliji nekorektni i neobjektivni iskazi o Sveučilištu u 
Zagrebu. Napadaju se pojedine sastavnice Sveučilišta, i to ne kritički nego kritizerski, ne na temelju 
objektivnih nalaza, nego na temelju uopćenih tvrdnji i glasina. Ne upućuje se na stvarne probleme ili 
pogreške, već se pojedini neprovjereni slučajevi poopćavanjem predstavljaju kao dokaz opće 
korumpiranosti Sveučilišta. Senat se već nekoliko puta obratio javnosti i najvišim nositeljima vlasti u 
Hrvatskoj da bi zaštitio dignitet, autonomiju i mirnu preobrazbu Sveučilišta u suvremeno europsko 
visoko učilište. Sve je to ostalo bez učinka. Kako nema nagovještaja da će neprimjereni napadi na 
Sveučilište i njegovo djelovanje prestati, Senat je primoran obratiti se hrvatskoj javnosti. 

3. Senat primjećuje da olako sumnjičenje čitavih područja društvenoga života i javno okrivljavanje 
pojedinaca, najčešće bez valjanih uporišta, dovodi u pitanje dignitet ustanova te integritet pojedinaca, 
njihova temeljna ljudska prava i privatnost života. Dojam da kriminal i korupcija dominiraju posvuda 
stvara vrlo negativnu duhovnu klimu u društvu. Senat Sveučilišta oštro se suprotstavlja nametanju 
takve slike, te smatra da anomalije treba otklanjati i rješavati staloženo i dostojanstveno, uz poštivanje 
procedure primjerene civiliziranom i demokratskom društvu.  

4. Voñeni senzacionalizmom, bez osjećaja nužne objektivnosti i odgovornosti, neki su mediji skloni 
optuživati pojedince i ustanove da bi povećali čitanost, slušanost i gledanost ili pak stekli dobit. Time 
se u društvu stvara osjećaj uznemirenosti i nemoći te neodgovornosti za javnu riječ, dok se 
demokracija i sloboda pretvaraju u svoju vlastitu suprotnost. Senat upozorava da je nužna 
odgovornost za javnu riječ i djelovanje, jer se samo tako može uspostaviti potrebna razina povjerenja i 
tolerancije. 

5. Senat je svjestan da su nezakonite radnje i zloporabe stalno iskušenje svih društava pa i 
demokratskih. Od toga nisu imuna ni sveučilišta. Upravo stoga Sveučilište u Zagrebu će, kao i do 
sada, promptno i dosljedno reagirati na svako narušavanje zakonitosti i etičnosti u ponašanju bilo 
kojega člana Sveučilišta. Senat smatra potrebnim donošenje zakona koji će, uz autonomne 
sveučilišne mehanizme, omogućiti i djelotvornu kontrolu na Sveučilištu. Odlučno se meñutim protivi 
osnivanju izvanjskih inspekcija koje bi svojim gotovo policijskim ovlastima ugrozile Ustavom 
zajamčenu autonomiju Sveučilišta. 



6. Sveučilište je u Zagrebu kao jedna od vodećih znanstvenih i umjetničkih visokoškolskih institucija 
u zemlji u 330 godina svoga kontinuiranog djelovanja bilo i ostalo jednim od ključnih nositelja kulturnih 
i etičkih vrijednosti u hrvatskome narodu. Nije stoga slučajno da ga je Vijeće Europe prihvatilo kao 
važno čvorište europske sveučilišne baštine. Ako se takvo sveučilište ušutka, obezvrijedi i ako ono 
izgubi moralnu i društvenu zaštitu, doći će do daljnje erozije morala, gubitka povjerenja te gušenja 
demokracije i sloboda u društvu. Nastavi li se negativan tretman našega Sveučilišta, prijeti opasnost 
da ono, pa i čitavo hrvatsko društvo izgube vjerodostojnost i ugled u svijetu.  

7. U Hrvatskoj je nužno stvoriti ozračje meñusobna povjerenja i suradnje kojima bi se prevladali 
rezignacija, strepnja i nesigurnost te unaprijedili odnosi u društvu. Upravo stoga Senat Sveučilišta u 
Zagrebu poziva akademsku zajednicu i druge intelektualne krugove da svojim autoritetom i 
djelovanjem otvore pozitivne perspektive i pridonesu općemu prosperitetu u zemlji. Senat duboko 
vjeruje da će članovi Sveučilišta i svi oni kojima je Sveučilište Alma Mater tome znatno pridonijeti. 

SENAT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 
* 

 
Ovaj će se tekst u obliku plakata dati na uvid akademskoj javnosti na svim akademijama i fakultetima 
Sveučilišta u Zagrebu, uručit će se tisku na sutrašnjoj konferenciji za tisak, a bude li potrebno, i objavit 
će se, makar kao plaćeni oglas, u pojedinim novinama. 
Senat je ovlastio rektora da zamoli predsjednika Hrvatskog sabora, Predsjednika Republike Hrvatske i 
predsjednika Vlade da prime delegaciju Senata koja bi izvijestila o problemima s kojima se Sveučilište 
susreće posljednjih mjeseci te da im uputi ovaj tekst.  

 
* 

 
Na kraju sjednice rektor je obavijestio Senat da će, nakon dogovora s dekanima, zamoliti ove 
profesore emerituse da prihvate dužnost člana senatskog povjerenstva za ispitivanje navoda iz teksta 
kojim se javno difamira Stomatološki fakultet: prof. dr. sc. Miru Alinčić (Pravni fakultet), prof. dr. sc. 
Ivana Crkvenčića (Prirodoslovno-matematički fakultet), akademika Zdenka Škrabala (Medicinski 
fakultet), prof. dr. sc. Dragutina Taboršaka (Fakultet strojarstva i brodogradnje) i prof. dr. sc. Ljiljanu 
Zergollern-Čupak (Medicinski fakultet). 

 
*** 

 
Sjednica je završila u 18.10 sati. 

 

 

Rektor 
Prof. dr. sc. Branko Jeren 

 
Zapisnik sastavila 
Branka Römer 
 
 
Uz poziv broj: 01-2/16-2000 
od 13. studenoga 2000 

 


