
Z A P I S N I K 
16. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2000./2001. održane 11. rujna 

2001. s početkom u 15 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. prodekan Akademije dramske umjetnosti prof. Nenad Puhovski (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
    Vjerana Zuppu) 
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. Soumitra Sharma 
12. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Slavko Krajcar 
13. prodekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Jasenka Jelenčić  
      (zamjenjuje dekanicu prof. dr. sc. Stanku Zrnčević) 
14. dekan Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Miroslav Žugaj 
15. dekan Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc. Ivan Šiber 
16. prodekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Dragan Badanjak (zamjenjuje dekana prof. dr.  
      sc. Alojza Brkića) 
17. prodekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Tonko Ćurko (zamjenjuje dekana prof.  
      dr. sc. Mladena Franza) 
18. dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Nikola Kujundžić 
19. dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Neven Budak 
20. dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Bašić 
21. prof. dr. sc. Ivan Gotić s Geotehničkog fakulteta 
22. dekan Grañevinskog fakulteta prof. dr. sc. Željko Korlaet 
23. dekan Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Stanislav Bolanča 
24. v. d. dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Ivančić 
25. prodekan Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc. Mato Bartoluci (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
      Bojana Matkovića) 
26. dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Boris Labar 
27. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Ante Markotić 
28. dekan Muzičke akademije prof. Haris Nonveiller 
29. dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Mihajlo Dika 
30. dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Branko Tripalo 
31. dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
32. prodekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Kosta Urumović (zamjenjuje dekana  
      prof. dr. sc. Darka Mayera) 
33. dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vlado Carek 
34. prodekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Andrija Bogner (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Ivicu  
      Grbca) 
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 Zrinko Čustonja, student 
39. član Predsjedništva Studentskog zbora Hrvoje Grujić, student 



40. član Predsjedništva Studentskog zbora Luka Ivandić, student 
41. član Predsjedništva Studentskog zbora Domagoj Jelić, student 
42. član Predsjedništva Studentskog zbora Nikola Rošić, student 
 
Odsutni članovi: 
 
43. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Ratimir Jureković, student 
 
Sjednici još prisustvuju: 

 
- dr. sc. Pavo Barišić, obnašatelj dužnosti voditelja Hrvatskih studija 
- prof. dr. sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 
- akademkinja Sibila Jelaska, predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja 
- prof. dr. sc. Milan Jurina, prodekan Visoke policijske škole Policijske akademije  
- iz stručne službe Rektorata: 
- akademska tajnica Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur. 
- stručna suradnica Arijana Mihalić, dipl. ing. 
 

 
Predsjedava rektor prof. dr. sc. Branko Jeren. 

 
* 

 
Rektor je pozdravio prisutne, posebno akademkinju Sibilu Jelasku, predstavnicu Nezavisnog sindikata 
znanosti i visokog obrazovanja, dr. sc. Pavu Barišića, obnašatelja dužnosti voditelja Hrvatskih studija, 
prof. dr. sc. Antu Mišića, dekana Filozofskog fakulteta Družbe Isusove te izvjestitelja o novom 
sveučilišnom dodiplomskom studiju kriminalistike prof. dr. sc. Milana Jurinu, prodekana Visoke 
policijske škole Policijske akademije.  
Ispričao se prof. dr. sc. Jasenki Jelenčić, prodekanici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
što je u dnevni red u točki 9. ponovo uvrštena podtočka: Donošenje odluke o potvrdi izbora dekana 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije pa se ova podtočka briše iz dnevnog reda. Predložio je 
dopunu dnevnog reda novom podtočkom u točki 5.: Sveučilišni kalendar.  
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 15. sjednice Senata u ak. god. 2000./2001. održane  
    10. srpnja 2001.  
2. Obavijesti 
3. Proračun Sveučilišta u Zagrebu za 2002. godinu 
4. Izbori: 
    a) Potvrñivanje izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
    b) Potvrñivanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet  
        godina 
5. Nastava i studenti 
    a) Prihvaćanje nastavnog plana i programa sveučilišnih dodiplomskih studija: 
        - novog sveučilišnog studija kriminalistike  
        - novog usmjerenja nacionalne sigurnosti na studiju politologije na Fakultetu političkih  
          znanosti: predlagač Fakultet političkih znanosti 
        - nastava metodikâ na Muzičkoj akademiji - predlagač Muzička akademija 
    b) Dostava podataka o rezultatima upisa u I. godinu ak. god. 2001./2002. u rujanskom roku 
    c) Sveučilišni kalendar 
6. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija 
7. Nostrifikacije 
8. Znanstveno-nastavna literatura 
9. Donošenje odluke o potvrdi izbora dekana 
    - Fakulteta organizacije i informatike 
    - Metalurškog fakulteta 
10. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune statuta fakulteta i akademija Sveučilišta u  



      Zagrebu 
11. Imenovanja člana Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade 
12. Prirodoslovno-matematički fakultet - naručivanje inozemnih časopisa za 2002. godinu 
13. Ostalo 
14. Predstavljanje predloženika za rektora Sveučilišta u Zagrebu 

*** 
 
1. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 15. sjednice Senata u ak. god. 2000./2001. održane 
10. srpnja 2001.  
 
Rektor je izvijestio da su sve odluke i zaključci administrativno provedeni.  
N. Budak imao je primjedbu u točki 3: Obavijesti na strani 8 zapisnika gdje se navodi da je Filozofski 
fakultet priznao potvrdu Klasične gimnazije o znanju latinskog jezika. Trebalo bi pisati o znanju stranog 
jezika. Provjerio je da Filozofski fakultet nije prihvatio nijednu takvu potvrdu i apelira još jednom na sve 
fakultete da prihvaćaju samo potvrde od Filozofskog fakulteta.  
Drugih primjedaba na zapisnik nije bilo. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
1. Prihvaća se zapisnik 15. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2000./2001. održane 10. 
srpnja 2001. s time da se na 8. stranici zapisnika u točki 3: Obavijesti navede da Filozofski fakultet nije 
priznao potvrdu Klasične gimnazije o znanju stranog jezika.  

 
*** 

 
2. Obavijesti 
 
Rektor je iznio ove obavijesti: 
2.1. Uobičajeno je da se za Dan Sveučilišta - Dies Academicus (3. studenoga) dodjeljuje Nagrada 
Frana Bošnjakovića u području tehničkih znanosti. S obzirom da Fakultet strojarstva i brodogradnje 
priprema proslavu 100-te obljetnice roñenja prof. Frana Bošnjakovića 12. siječnja 2002. rektor je želio 
od Senata čuti jesu li suglasni da se ova nagrada dodijeli 12. siječnja ili na tradicionalan datum Dies 
Academicus. Zamolio je tehničke fakultete da dostave svoje prijedloge za dodjelu Nagrade Frana 
Bošnjakovića o čemu će biti još pismeno obaviješteni.  
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Nagrada Frana Bošnjakovića za 2001. iznimno će se uručiti 12. siječnja 2002. kada se obilježava 100-
ta obljetnica roñenja Frana Bošnjakovića. 
2.2. Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jasna Omejec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Mario 
Kos, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Vice 
Vukojević i Milan Vuković donio je 12. srpnja 2001. rješenje prema kojem se obustavlja postupak za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o broju mjesta za upis studenata u I. godinu studija 
koji će studirati uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije i o visini školarine u šk. god. 2000./2001. 
Tijekom ustavnosudskog postupka, u kojem nije bilo doneseno rješenje o pokretanju postupka ocjene 
ustavnosti i zakonitosti osporene Odluke, Ministarstvo znanosti i tehnologije je donijelo novu Odluku 
za šk. god. 2001./2002. koja je stupila na snagu danom svog donošenja (11. lipnja 2001.). Stupanjem 
na snagu nove Odluke derogirana je prethodna, predmetno osporavana, koja je imala i ograničenu 
primjenu za školsku godinu 2000./2001., pa su snaga i učinci te Odluke prestali i protekom vremena 
za koje je donesena. 
2.3. Ministar Hrvoje Kraljević je imenovao Povjerenstvo za nadzor nad zakonitošću rada Hrvatskih 
studija i Senata Sveučilišta u Zagrebu u sastavu: Dubravka Štambuk, pomoćnica ministra, Olga 
Šarlog-Bavoljak, akademska tajnica, Stjepan Lice, tajnik Pravnog fakulteta, Darko Bošnjak, tajnik 
Medicinskog fakulteta i Marinko Šišak, tajnik Hrvatskih studija, za koje se očekuje da će se uskoro 
sastati. 
2.4. Podsjetio je dekane da im je u srpnju mjesecu poslao dopis u kojem ih je zamolio da se na 
fakultetima provede rasprava o novom Prijedlogu Zakona o visokim učilištima i o ostalim zakonima koji 
su od interesa za Sveučilište i objavljeni su na web stranicama Ministarstva znanosti i tehnologije a 
zatim bi o tome raspravljali i na jednoj od sljedećih sjednica Senata. 



2.5. Zamolio je dekane da najkasnije do 16. listopada 2001. dostave Sveučilištu popis redovitih 
profesora koji su umirovljeni tijekom protekle akademske godine (1. listopada 2000. – 30. rujna 2001.) 
kako bi im uz Dies Academicus uručili spomen-medalju Sveučilišta u Zagrebu.  
Z. Čustonja je obavijestio da Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski studentski zbor nisu 
pozvali studente na prosvjede već se organizira skupština Studentskog zbora na Markovom trgu gdje 
će se raspravljati o socijalnoj situaciji odnosno o socijalnom udaru na studente. Dakle, neće biti 
nikakvih demonstracija kako se pisalo po medijima. 
Prorektor Z. Kovač je obavijestio da Sveučilište u Udinama raspisuje, u okviru Alpe-Adria, natječaj za 
istraživačke stipendije u trajanju od tri do devet mjeseci a zadnji rok za prijavu je 10. listopada 2001.  
 
Z a k l j u č e n o   j e: 
 
Obavijesti rektora, prorektora Z. Kovača i Z. Čustonje primaju se na znanje. 

 
*** 

 
3. Proračun Sveučilišta u Zagrebu za 2002. godinu 
 
Prorektor V. Leko je rekao da smo se i ove godine pripremali da priredimo prijedlog sveučilišnog 
proračuna jer nam je to zakonska obaveza. Sveučilišni proračun, koji se sastoji od pojedinačnih 
proračuna fakulteta, kao prijedlog se upućuje Ministarstvu znanosti i tehnologije ali tek onda kada ga 
usvoji Senat Sveučilišta u Zagrebu. Postupak je do sada bio takav da su fakulteti dostavljali podatke 
Sveučilištu koje ih je objedinilo i zatim nakon odluke Senata uputilo Ministarstvu. 27. srpnja 2001. MZT 
je uputilo prvo pismo Sveučilištu o kapitalnim ulaganjima. Pismo je direktno dostavljeno i fakultetima i 
drugim sastavnicama Sveučilišta. 29. kolovoza Ministarstvo je poslalo Sveučilištu i fakultetima disketu 
s podlogama kako ih treba popuniti po potpuno novom računskom planu. Rok za dostavu podataka 
bio je 4. rujan. Nitko to nije stigao pripremiti s obzirom da je rok bio prekratak. Do sada su ovo pitanje 
razmotrili i Vijeće za financije i računovodstvo i Odbor za poslovanje te Vijeće za novčanu potporu 
visokog školstva u Ministarstvu. Dogovoreno je da će Ministarstvo obraditi podatke koje su fakulteti do 
sada dostavili. Sveučilište će nastaviti raditi na planiranim kapitalnim ulaganjima. Sveučilište će prema 
stavu Ministarstva moći ove godine o tome odlučivati autonomno a predviñeno je da se za kapitalnu 
izgradnju u razdoblju pripreme proračuna nominiraju Sveučilišta. Do početka listopada treba se 
dogovoriti na Sveučilištu o prioritetima. MZT je za sljedeću godinu tražilo izdvajanja od 1,55% bruto 
društvenog proizvoda, za 2003. 1,75% a za 2004. 2%. Čeka nas i rebalans proračuna. Planirana 
sredstva za kapitalnu izgradnju za razdjel 105 državnog proračuna (MZT) iznose 140 milijuna, od toga 
91 milijun za sveučilišta a od tog iznosa 67% ide Sveučilištu u Zagrebu (prema udjelu broja studenata i 
nastavnika) – što je predviñenih 61 milijun kuna. Kako bi dobili kompletnu sliku svih planiranih 
kapitalnih ulaganja, prorektor V. Leko poslat će svim fakultetima odgovarajuće diskete. Sveučilište će 
objediniti prijedloge za kapitalnu izgradnju od svih fakulteta i akademija te dopuniti podacima o 
planiranom financiranju iz vlastitih izvora. Postoje kriteriji, predložit će odnos nove izgradnje i započete 
izgradnje, odnos nabavki opreme i investicijskog održavanja. Za sljedeću sjednicu Senata Sveučilište 
će prirediti prijedlog kapitalnih ulaganja za 2002., 2003. i 2004. godinu.  

 
*** 

 
4. Izbori 
 
a) Potvrñivanje 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 dr. sc. Ane Marije 
Grancarić, Tekstilno-tehnološki fakultet, područje tehničkih znanosti, polje tekstilne tehnologije. 

 
* 

 
b) Potvrñivanje 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. Mladena Andrassyja, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
2. dr. sc. Većeslava Čorića, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
brodogradnje 
3. dr. sc. Izvora Grubišića, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
brodogradnje 
4. dr. sc. Vedrana Mudronje, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
5. dr. sc. Dragana Pustaića, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
6. dr. sc. Nikole Ružinskoga, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
7. dr. sc. Srećka Švaića, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
8. dr. sc. Kate Galić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, područje biotehničkih znanosti, polje 
prehrambene tehnologije 
9. dr. sc. Tomislava Petraka, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, područje biotehničkih znanosti, polje 
prehrambene tehnologije 
10. dr. sc. Davorina Matanovića, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, područje tehničkih znanosti, polje 
rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva.  

 
*** 

 
5. Nastava i studenti 
 
a) Prihvaćanje nastavnog plana i programa sveučilišnih dodiplomskih studija: 
- novog sveučilišnog studija kriminalistike 
Prorektor D. Milanović je naglasio da je ovo sveučilišni studij koji će se izvoditi na Visokoj policijskoj 
školi Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a u njegovu izvoñenju 
sudjelovali bi sveučilišni nastavnici desetak fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odnosi izmeñu Sveučilišta 
u Zagrebu i Visoke policijske škole Policijske akademije MUP-a uredit će se ugovorom. Odbor za 
organizaciju nastave je utvrdio da su usvojene sve primjedbe recenzenata Nacionalnog vijeća za 
visoku naobrazbu, da je nastavni plan i program studija prilagoñen europskom sustavu prijenosa 
bodova te da je dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije na njegovo ustrojstvo i 
izvedbu. Stoga Odbor predlaže Senatu da prihvati nastavni plan i program novog studija. 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora i jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Prihvaća se nastavni plan i program novoga sveučilišnog dodiplomskog studija kriminalistike kojega je 
nositelj Sveučilište u Zagrebu, a organizirat će se i izvoditi na Visokoj policijskoj školi Policijske 
akademije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 

 
* 

 
- novog usmjerenja nacionalne sigurnosti na studiju politologije na Fakultetu političkih 
znanosti 
Odbor za organizaciju nastave utvrdio je da su prijedlog osnivanja toga studijskog usmjerenja podržali 
i preporučili recenzenti, da je predlagač izradio studiju izvodljivosti, da je nastavni plan i program 
primjereno prilagoñen europskom bodovnom sustavu te da su ispunjene sve pozitivne zakonske 
pretpostavke za njegovo osnivanje. Stoga Odbor predlaže Senatu da prihvati ovo novo studijsko 
usmjerenje u okviru dodiplomskog studija politologije. 
Na prijedlog Odbora Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 



Prihvaća se novo studijsko usmjerenje nacionalne sigurnosti u okviru dodiplomskog studija politologije 
na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 
* 

 
- nastava metodikâ instrumenata i pjevanja na Muzičkoj akademiji 
Odbor za organizaciju nastave, izvijestio je prorektor D. Milanović, utvrdio je da je prijedlog dobro 
utemeljen i obrazložen te da predložene promjene ne prelaze više od 25% programskog sadržaja, a 
recenzent, kojega je imenovao Odbor, prijedlog ocjenjuje prihvatljivijim jer se time zapravo želi 
racionalizirati i unaprijediti kvaliteta nastave. Stoga Odbor predlaže Senatu da prihvati promjene u 
organizaciji nastave metodikâ instrumenata i pjevanja.  
Na prijedlog Odbora Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Prihvaćaju se izmjene nastavnog plana i programa u dijelu koji se odnosi na nastavu metodikâ 
instrumenata i pjevanja na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. 

 
* 

 
b) Dostava podataka o rezultatima upisa u I. godinu ak. god. 2001./2002. u rujanskom roku  
Prorektor D. Milanović zamolio je dekane da do 17. rujna dostave podatke o rezultatima upisa u I. 
godinu studija ak. god. 2001./2002. u rujanskom roku a tiskovna konferencija zakazana je 19. rujna.  

 
* 

 
c) Sveučilišni kalendar 
Rektor je upozorio da je ove godine Dies Academicus u subotu (3.11.), a dan Pravnog fakulteta u 
nedjelju (4.11.).  
M. Dika je naglasio da će ove godine na dan Pravnog fakulteta slaviti 225-tu godišnjicu osnivanja 
Fakulteta pa će to svečano obilježiti a očekuju da će predsjednik Republike biti pokrovitelj ove njihove 
proslave. Predložio je da se unaprijed dogovore termini kada će biti svečana sjednica Senata - Dies 
Academicus a kada proslava dana Pravnog fakulteta.  
N. Budak je predložio da se proslava dana Filozofskog fakulteta prebaci u petak, 18.10., a T. Ivančić 
je upozorio da se u kalendaru ispravi petak, 11.3. (dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta) u 
ponedjeljak, 11.3.  
 
Z a k l j u č e n o   j e: 
 
Jednoglasno se prihvaća Sveučilišni kalendar sa sljedećim izmjenama:  
18.10. – proslava dana Filozofskog fakulteta; 5.11. – proslava dana Pravnog fakulteta; 9.11. – 
svečana sjednica Senata - Dies Academicus; ponedjeljak, 11.3. - dan Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta. 

 
*** 

 
6. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija 
 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali I. Šiber, N. Budak, B. Radovančić, M. Dika, D. Milanović, V. 
Leko, H.J. Mencer, B. Jeren i Z. Mustapić, Senat je, na prijedlog stalnog Povjerenstva Senata za 
pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija, jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Odobrava se pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija ovim 
predloženicima: 
1. mr. sc. Leon Grubišić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Biološke i uzgojne značajke zubaca krunaša, Dentex gibbousus (Rafinesgue 1810). 
2. mr. sc. Srñan Skok, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Selektivnost zaštita u sustavima istosmjernih razvoda 



(Protection Devices Selectivity in DC Auxiliary Installations) 
3. mr. sc. Nikša Sviličić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike,  
tema: Utjecaj prezentacija online sadržaja na E-marketing 
4. mr. sc. Lahorka Plejić-Poje, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
promjena naslova teme: Hrvatsko satiričko pjesništvo u Dubrovniku od posljednjih desetljeća 15. do 
prvih desetljeća 19. stoljeća 
5. mr. sc. Marko Dizdar, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Latenska kultura na prostoru središnje Hrvatske 
6. mr. sc. Slaven Jurić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Počeci hrvatskog slobodnog stiha –s teorijom oblika 
7. mr. sc. Dubravka Mlinarić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: “Mala Aria” i sociodemografska kretanja u sjevernoj Dalmaciji u 18. stoljeću 
8. mr. sc. Zdravka Jelaska, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Društveni razvoj Splita izmeñu dva svjetska rata 
9. mr. sc. Amir Muharemi, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Društvena uloga vojske: civilno-vojni odnosi i vojni udari u Republici Turskoj 
10. mr. sc. Dino Milinović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Ut pictura poesis? Formiranje kršćanskog likovnog izraza na primjeru nekih prizora iz Kristova 
života u razdoblju kasne Antike (II. –IV. stoljeća) 
11. mr. sc. Ksenija Marković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 
tema: Drveni dvori središnje Hrvatske 
12. mr. sc. Bogdan Stanić, Sveučilište u Zagrebu, Grañevinski fakultet, 
tema: Deformacije potpornih konstrukcija od armiranog tla 
13. mr. sc. Diana Šimić, Sveučilište u Zagrebu, Grañevinski fakultet, 
tema: Analiza ponašanja bočno pridržanih tankostijenih nosača otvorenog poprečnog presjeka  
14. mr. sc. Zlatko Golubić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Razvoj sustava sigurnosti poslovanja pomoću elektroničkih računala u Republici Hrvatskoj 
15. mr. sc. Željko Jakšić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Razvoj i primjena brze mikrometode odreñivanja i praćenja oštećenja DNA u škrgama dagnje 
Mytilius galloprovincialis (Lamarc, 1819) 
16. mr. sc. Lidija Lenart, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Utjecaj uvjeta uzgoja i čuvanja bakterije Azotobacter chroococcum, na fiziološku aktivnost u 
uvjetima primjene 
17. mr. sc. Dubravka Knezović-Zlatarić, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Promjene gustoće kosti pod bazom mobilnih proteza izmjerene denzitometrijskom metodom 
18. mr. sc. Damir Hršak, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, 
na temelju pismene izjave kandidata povučeno iz postupka 
19. mr. sc. Dražan Dizdar, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 
tema: Vrednovanje skupa metoda za procjenu stvarne kvalitete košarkaša 
20. mr. sc. Damir Sekulić, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 
tema: Odnosi izmeñu nekih antropoloških čimbenika i pojedinih osobitosti volumena opterećenja 
tijekom treninga aerobike. 

 
* 

 
Senat je, uz 8 suzdržanih glasova, donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Odobrava se pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija za 
predloženika: 
mr. sc. Vjekoslava Mršića, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
tema: Povijesne osnove hrvatskog segmenta defektologijskog univerzalizma. 

 
* 

 
Senat je zaključio da fakultetska vijeća Agronomskog, Filozofskog i Pravnog fakulteta ponovo 
razmotre naslov teme disertacije za svoje predloženike: 
mr. sc. Josip Juračak, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Utjecaj poduzetničkih osobitosti upravitelja na ekonomsku učinkovitost obiteljskih poljoprivrednih 



gospodarstava u Hrvatskoj 
mr. sc. Ivica Hrastović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,  
tema: Vojna izobrazba u Hrvatskoj u vrijeme II. svjetskog rata 
mr. sc. Gordana Mršić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Zakonska i sudska politika kažnjavanja počinitelja kaznenih djela. 

 
*** 

 
7. Nostrifikacije 

 
Na prijedlog svojeg Stalnog povjerenstva za priznavanje diploma i posebnih stručnih povjerenstava za 
priznavanje pojedinih diploma, koja su potpisali svi članovi imenovanih stručnih povjerenstava, Senat 
je, nakon diskusije u kojoj su sudjelovali M. Dika, Ž. Korlaet, H. Auf-Franić, S. Krajcar, N. Budak, S. 
Gračan i D. Milanović, uz 1 glas protiv i 3 glasa suzdržana donio ova 

R J E Š E N J A 
 
7. 1. Ivana Češljaš 
Diplomi Master of European Business Administration and Business Law, koju je Ivana Češljaš stekla 
16. lipnja 2000. na Lund University, Švedska, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom 
o završenom stručnom poslijediplomskom studiju iz područja društvenih znanosti i stečeni stručni 
naziv magistar specijalist (europsko poslovno upravljanje i pravo). 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Pere Sikavica s Ekonomskog fakulteta i prof. dr. sc. Krešimir Sajko 
s Pravnog fakulteta.) 

 
* 

 
7. 2. Mirna Marmilić 
Diplomi Post Diploma, Attestato di Qualifica Professionale, Industrial Design e Visual Design, koju je 
Mirna Marmilić stekla 12. lipnja 2000. na Tecnopadova-Scuola Italiana Design, Padova, Italija, priznaje 
se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom stručnom dodiplomskom studiju iz 
dizajna, stečenoj višoj stručnoj spremi i stručnom nazivu dizajner. 
(Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Zlatko Kapetanović s Arhitektonskog fakulteta, prof. dr. sc. Ante 
Vulin s Arhitektonskog fakulteta i prof. dr. sc. Vilko Žiljak s Grafičkog fakulteta.) 

 
* 

 
7. 3. Dražen Vidović 
Diplomi br. S/0227, diplomiranog inženjera strojarstva, koju je Dražen Vidović stekao 15. prosinca 
2000. na Fakultetu za strojništvo, Univerze v Mariboru, Republika Slovenija, priznaje se potpuna 
istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju i stečenoj 
visokoj stručnoj spremi iz područja tehničkih znanosti, smjer proizvodno strojarstvo. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Aleksandar Povrzanović s Fakulteta strojarstva i brodogradnje i 
prof. dr. sc. Nikola Šakić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje). 

 
* 

 
Senat je takoñer preporučio stalnom Povjerenstvu za priznavanje stranih diploma da je potrebno, za 
studije koje ne postoje u našem visoko-obrazovnom sustavu, poboljšati formulaciju u izrijeci rješenja. 

 
*** 

 
8. 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: 



Didaktika, drugo izmijenjeno izdanje, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Ladislava Bognara i dr. sc. 
Milana Matijevića, predlagač je Učiteljska akademija Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. 
Vladimir Jurić, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Vladimir Mužić, 
professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Josip Pivac, redoviti profesor Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu u mirovini; 
Mehanika leta zrakoplova, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Slobodana Jankovića, predlagač je 
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Stjepan Jecić, redoviti 
profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Petar Kesić, redoviti 
profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Todor Kostić, znanstveni 
suradnik Brodarskog instituta u Zagrebu; 
Veterinarska dermatologija, dermatologija domaćih sisavaca, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. 
Maria Bauera, predlagač je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: akademik Sergej 
Forenbacher, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta u mirovini, dr. sc. Ljiljana Pinter, izvanredna 
profesorica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Vjekoslav Simčič, redoviti profesor 
Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani u mirovini; 
Povrćarstvo, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Ružice Lešić, dr. sc. Josipa Borošića, mr. sc. Ivana 
Buturca, dr. sc. Mirjane Ćustić, dr. sc. Milana Poljaka i dr. sc. Davora Romića, predlagač je 
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Franjo Tomić, redoviti profesor 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Mladen Jurišić, docent Poljoprivrednog fakulteta 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, dr. sc. Bruno Novak, docent Agronomskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Tomislav Ćosić, docent Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
Uvod u socijalnu psihologiju, prijevod djela Introduction to Social Psyhology: A European 
Perspective, sveučilišni udžbenik, urednici: Miles Hewstone, Wolfgang Ströbe, Geoffrey M. 
Stephenson, predlagač je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Mirjana 
Krizmanić, redovita profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, dr. sc. Vladimir 
Kolesarić, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Dean Ajduković, 
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
Biološka psihologija, prijevod djela Biopsyhology, sveučilišni udžbenik, autora Johna P. J. Pinela, 
predlagač je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Predrag Zarevski, redoviti 
profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Mirjana Krizmanić, redovita profesorica 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, dr. sc. Miloš Judaš, docent Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
Mehanika u prometnom inženjerstvu, sveučilišni udžbenik, autorice dr. sc. Jasne Jurum-Kipke, 
predlagač je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: akademik Josip 
Božičević, redoviti profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Osman Muftić, 
redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Josip Zavada, 
redoviti profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 
*** 

 
9. Donošenje odluke o potvrdi izbora dekana 
- Fakulteta organizacije i informatike 
- Metalurškog fakulteta  

Na temelju članka 31. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Senat je jednoglasno donio ove 

O D L U K E 
 
I. Imenuje se prof. dr. sc. Tihomir Hunjak dekanom Fakulteta organizacije i informatike 
Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od dviju akademskih godina (2001./2002. i 2002./2003.) 
te se potvrñuje odluka Fakultetskog vijeća o izboru dekana donesena na sjednici 12. srpnja 2001. 
II. Imenuje se prof. dr. sc. Josip Črnko dekanom Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 
mandatno razdoblje od dviju akademskih godina (2001./2002. i 2002/2003.) te se potvrñuje odluka 
Fakultetskog vijeća o izboru dekana donesena na sjednici 9. srpnja 2001. 

 
*** 

 
10. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune statuta fakulteta i akademija Sveučilišta u 
Zagrebu 



Akademska tajnica O. Šarlog - Bavoljak obavijestila je da je još 5 fakulteta dostavilo Sveučilištu svoje 
odluke o izmjenama i dopunama statuta na suglasnost. Za ovu je sjednicu Odbor za poslovanje 
predložio davanje suglasnosti na 3 odluke o izmjenama i dopunama statuta. Dva fakulteta trebaju još 
dodatno uskladiti svoje statute sa Statutom Sveučilišta i sa Zakonom o izmjenama i dopunama 
Zakona o visokim učilištima što se nada da će biti učinjeno do sljedeće sjednice Senata. 
Na prijedlog stručnih vijeća fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje je podržao Odbor za poslovanje, 
Senat je na osnovi Statuta Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
1. Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Arhitektonskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu koju je donio dekan 28. kolovoza 2001. 
2. Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta prometnih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu koju je donio dekan 10. srpnja 2001.  
3. Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koju je donio dekan 13. srpnja 2001.  

 
*** 

 
11. Imenovanja člana Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade 
 
Rektor je izvijestio da je prorektor Z. Kovač zbog izdavačkih planova zamolio za sebe zamjenu u 
Nadzornom odboru Hrvatske sveučilišne naklade i predlaže prof. Antu Čovića za člana ovog 
Nadzornog odbora. Njegov prijedlog podržao je i Odbor za poslovanje.  
Senat je jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Imenuje se prof. dr. sc. Ante Čović članom Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade. 

 
*** 

 
12. Prirodoslovno-matematički fakultet - naručivanje inozemnih časopisa za 2002. godinu 
 
Rektor je izvijestio da mu je dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u ime Kolegija PMF-a uputio 
dopis u kojem ga upozorava na kašnjenje pri naručivanju časopisa za knjižnice PMF-a. Ova točka se 
raspravljala i na Odboru za poslovanje gdje je zaključeno da Senat podrži prijedlog PMF-a i da rektor 
uputi dopis Ministarstvu znanosti i tehnologije s molbom da se s postupkom naručivanja časopisa za 
2002. godinu počne u rujnu 2001. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Senat Sveučilišta u Zagrebu u potpunosti podržava prijedlog Kolegija Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta te predlaže da se s postupkom naručivanja časopisa za 2002. godinu počne u rujnu 2001., te 
da se postupak odabira uvoznika provede za više, a ne samo za jednu godinu, čime bi se skratilo 
vrijeme od pokretanja postupka naručivanja pa do same narudžbe.  

 
*** 

 
14. Predstavljanje predloženika za rektora Sveučilišta u Zagrebu  
 
Rektor je zamolio N. Budaka, predsjednika Izbornog povjerenstva za izbor rektora Sveučilišta u 
Zagrebu, da preuzme voñenje sjednice. 
N. Budak je izvijestio da se Izborno povjerenstvo za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu zadnji put 
sastalo 10. rujna 2001. i zaključilo da je do roka utvrñenog Odlukom Senata (7. rujna 2001.) prispjelo 
pet prijedloga fakultetskih vijeća za rektora Sveučilišta u Zagrebu s potrebnim propisanim prilozima 
(izjava predloženika o prihvaćanju kandidature, životopis i program rada predloženika za rektora). 
Predloženici za rektora Sveučilišta u Zagrebu jesu: prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić s Arhitektonskog 
fakulteta, prof. dr. sc. Jakša Barbić s Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Tomislav Ivančić s Katoličkog 



bogoslovnog fakulteta, prof. dr. sc. Asim Kurjak s Medicinskog fakulteta i prof. dr. sc. Boris Vukonić s 
Ekonomskog fakulteta.  
Izborno povjerenstvo (prof. dr. sc. Neven Budak, predsjedavajući te članovi: prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, 
prof. dr. sc. Vlado Carek, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, Domagoj Jelić, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, 
prof. dr. sc. Haris Nonveiller) je u vezi aktivnosti uz postupak izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu 
zaključilo sljedeće: redoslijed predstavljanja predloženika za rektora utvrdit će se izvlačenjem imena 
predloženika na samom početku te točke dnevnog reda; svi predloženici nazočni su predstavljanju 
ostalih predloženika; predloženici imaju pola sata vremena za svoja predstavljanja; nakon 
predstavljanja svih predloženika za rektora uslijedit će diskusija o predloženim programima rada i 
ostalim pitanjima (ako je pitanje upućeno svim predloženicima, odgovaraju na njega redoslijedom 
kojim su se predstavljali); mediji ne prisustvuju sjednici Senata, a tiskovna konferencija održat će se u 
srijedu, 12. rujna 2001. u 11 sati; izvanredna sjednica Senata na kojoj će biti izbor rektora održat će se 
u utorak, 18. rujna 2001. u 16 sati. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali N. Budak, B. Labar, N. Kujundžić, N. Puhovski, I. Šiber, A. 
Markotić, S. Bolanča, M. Dika, A. Bjeliš i B. Jeren Senat je zaključio da izlaganje predloženika za 
rektora ne traje više od 15 minuta.  

 
* 

 
Nakon stanke od 15 minuta sjednica je nastavljena u auli Sveučilišta u Zagrebu.  
Utvrñen je redoslijed predstavljanja predloženika za rektora: 
prof. dr. sc. Tomislav Ivančić 

1. prof. dr. sc. Boris Vukonić  
2. prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić  
3. prof. dr. sc. Jakša Barbić  
4. prof. dr. sc. Asim Kurjak. 

Predloženici za rektora izložili su svoje programe koji se nalaze u prilogu i sastavni su dio ovog 
zapisnika. U raspravi koja je uslijedila nakon predstavljanja predloženika sudjelovali su S. Krajcar, B. 
Labar, A. Bjeliš, H.J. Mencer, Z. Čustonja, I. Šiber, Z. Mustapić a predloženici su odgovarali na pitanja 
vezana uz Prijedlog novog zakona o visokom školstvu, integraciju Sveučilišta, participaciju studenata 
u troškovima školarine, budućnost Hrvatskih studija, odnos Grada i Sveučilišta, informatizaciju 
Sveučilišta.  
 

* 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 

Rektor 
Prof. dr. sc. Branko Jeren 
 
  
Zapisnik sastavila 
 
Arijana Mihalić  
Uz poziv broj 01-2/9-2001.  
od 5. rujna 200l. 
 

 


