
Z A P I S N I K  
10. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2000./2001. održane 13. ožujka 

2001. s početkom u 17 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. prodekan Agronomskog fakulteta doc. dr. sc. Davor Romić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. 
Zvonka Mustapića)  

7. dekan Akademije dramske umjetnosti prof. dr. sc. Vjeran Zuppa  
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. prodekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Goroslav Keller (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. 

Soumitru Sharmu)  
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. Ivan Šiber  
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. prodekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Ivana Čepelak (zamjenjuje dekana 

prof. dr. sc. Nikolu Kujundžića)  
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. prodekanica Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković (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. prodekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Siniša Petrović (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Mihajla 

Diku)  
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. Nikola Lukić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Ivicu 

Grpca)  
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. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Ratimir Jureković, 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 

 
Odsutan član:  
 
43. član Predsjedništva Studentskog zbora Hrvoje Grujić, student (ispirčao se) 
 
Sjednici još prisustvuju 

 
- prof. dr. sc. Ivan Koprek, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 
- dr. sc. Pavo Barišić, obnašatelj dužnosti voditelja Hrvatskih studija 
- prof. dr. sc. Mariza Katavić s Grañevinskog fakulteta, izvjestiteljica o novom poslijediplomskom 
znanstvenom studiju Poslovno upravljanje u grañevinarstvu (MBA u grañevinarstvu) na 
Ekonomskom i Grañevinskom fakultetu 
- iz stručne službe Rektorata 
- akademska tajnica Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur. 
- voditeljica Ureda za meñunarodnu suradnju Sveučilišta Ana Ružička, prof. 
- stručna suradnica Branka Römer, prof. 
 

 
Predsjedava rektor prof. dr. sc. Branko Jeren. 

 
* 

 
Rektor je pozdravio prisutne, posebno prof. dr. sc. Marizu Katavić, izvjestiteljicu o interdisciplinarnom 
studiju Poslovno upravljanje u grañevinarstvu, te dr. sc. Pavu Barišića, obnašatelja dužnosti voditelja 
Hrvatskih studija, te zatim predložio dnevni red kakav je i u pozivu. Senat je prijedlog prihvatio i utvrdio 
ovaj 

 
d n e v n i   r e d : 

 
1. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika: 8. sjednice Senata u ak. god. 2000./2001. održane  
    13. veljače 2001. i 9., izvanredne sjednice Senata održane 2. ožujka 2001.  
2. Obavijesti 
3. Izbori: 
    a) Davanje suglasnosti za izbor umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja  
    b) Potvrñivanje izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
    c) Potvrñivanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet  
        godina 
    d) Potvrñivanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnoga redovitoga profesora  
4. Nastava i studenti 
    a) 5. smotra Sveučilišta u Zagrebu - obavijest 
    b) Imenovanje povjerenstva za davanje mišljenja pri izboru u nastavno zvanje u poljima  
        grafičke tehnologije i demografije 
5. Poslijediplomski studiji  
    a) Pokretanje postupka prihvaćanje novog nastavnog plana i programa poslijediplomskog  
         znanstvenog studija Poslovno upravljanje u grañevi-narstvu (MBA u grañevinarstvu)   
        Grañevinskog i Ekonomskog fakulteta 
    b) Prihvaćanje novih programa poslijediplomskih znanstvenih studija i odobrenje raspisa  
        natječaja: 
        - Novog poslijediplomskog znanstvenog studija: Filozofija  
        - Novog poslijediplomskog znanstvenog studija: Sociologija 
    c) Imenovanje voditelja sveučilišnog poslijediplomskog stručnog studija Europski studiji u  
        organizaciji Université Pantheon - Assas (Paris 2) i Sveučilišta u Zagrebu 
6. Pravilnik o poslijediplomskim studijima - prihvaćanje 
7. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija 
8. Nostrifikacije 
9. Znanstveno-nastavna literatura 



10. Izmjene i dopune Statuta Sveučilišta u Zagrebu - prihvaćanje pri-jedloga  
11. Imenovanja  
      a) Imenovanje članova Upravnog vijeća Studentskog centra Zagreb 
      b) Imenovanje člana Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin 
      c) Imenovanje člana Upravnog vijeća SRCA 
12. Agronomski fakultet - pitanje vlasništva zemljišta Fakulteta (lokacija Maksimir, uz ZOO) 
13. Davanje prethodnoga mišljenja  
      a) o programima pristupnika za dekana Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 
      b) o programu pristupnika za dekana Geodetskog fakulteta 
14. Davanje suglasnosti Medicinskom fakultetu za osnivanje zaklade 
15. Ostalo 

 
*** 

 
1. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 8. sjednice Senata u ak. god. 2000./2001. održane 13. 
veljače 2001. i 9., izvanredne sjednice Senata održane 2. ožujka 2001. 
 
Rektor je izvijestio da su sve odluke i zaključci administrativno provedeni. Ministar znanosti upoznat je 
sa zaključcima 9., izvanredne sjednice. 
M. Franz je upozorio na pogrešku u popisu prisutnih u zapisniku 9., izvanredne sjednice Senata 
održane 2. ožujka 2001.: sjednici je prisustvovala prodekanica doc. dr. sc. ðurñica Španiček, a dekan 
M. Franz bio je u to vrijeme na europskoj sveučilišnoj smotri u Beču. 
N. Budak je upitao je li što odlučeno u vezi s njegovim pitanjem o obilježavanju 10. obljetnice početka 
Domovinskog rata (posljednja točka dnevnog reda 8. sjednice Senata od 13. veljače 2001.). 
Odgovorio je rektor: podaci se prikupljaju i razmišlja se o operacionalizaciji.  
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Prihvaća se zapisnik 8. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2000./2001. održane 13. 
veljače 2001. 
Prihvaća se zapisnik 9., izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2000./2001. 
održane 2. ožujka 2001., s time da se u popisu prisutnih izostavi ime dr. sc. Mladena Franza, a unese 
ime doc. dr. sc. ðurñice Španiček.  

 
*** 

 
2. Obavijesti 
 
Rektor je iznio ove obavijesti: 
2.1. Sastanci koordinatora radnih grupa Iskoraka 2001. održani su 14. i 28. veljače i 12. ožujka. 
Priprema se podloga za raspravu na širem sastanku. 
2.2. Tiskovne konferencije nakon sjednica Senata održane su 14. veljače i 5. ožujka. Zahvaljuje 
dekanima S. Krajcaru, Ž. Korlaetu, prorektoru V. Leki i akademskoj tajnici O. Šarlog-Bavoljak što su 
prisustvovali konferenciji nakon izvanredne sjednice Senata održane 2. ožujka, koja je veoma bitna za 
Sveučilište.  
2.3. U Osijeku je održana sjednica Rektorskog zbora 19. veljače. Sada se sastoji od 11 članova: 4 
rektora sveučilišta i 7 rektora veleučilišta - zbog takvog sastava sve su veći problemi u njegovu radu 
jer veleučilišta nastoje dobiti neke ovlasti koje nisu kao takve niti predviñene zakonom a niti su 
razumne s obzirom na odnose broja nastavnika, studenata i težine koju pojedina od njih imaju. U radu 
sjednica Rektorskog zbora sudjelovao je u posljednje vrijeme i ministar. Promjenama Zakona 
Rektorski zbor dobio je i dodatne zadaće. Tako je raspravljao i o Pravilniku o ustroju i o načinu rada 
matičnih povjerenstava. Taj je pravilnik izglasan i objavljen u Narodnim novinama. Rasprava o njemu 
na Rektorskom je zboru bila veoma teška. Prema svemu, predstoje ozbiljni razgovori o načinu daljnjeg 
djelovanja što bi se trebalo prilagoditi novom zakonodavstvu i promjenama koje se očekuju. 
Sveučilište u Zagrebu dalo je svoje mišljenje o Pravilniku jer su službe matičnih povjerenstava ovdje a 
tajnica V. Dragojlović, najveći stručnjak za ta pitanja, dala je vrlo kvalitetne prijedloge da bi se rad 
matičnih povjerenstava maksimalno poboljšao. Neki su prijedlozi prošli - npr. nakon puno godina 
uspjelo se postići da se osnuje novo područje, područje umjetnosti, s poljima likovnih umjetnosti, 
muzičkih umjetnosti, kazališne umjetnosti, filmske umjetnosti i televizije. U području humanističkih 
znanosti ostalo je polje znanost o umjetnosti. Nije prihvaćen prijedlog da se podijeli polje filozofije i 



teologije. Prihvaćeno je takoñer, s čime se osobno ne slaže i protiv čega je bio, da sva matična 
povjerenstva imaju devet članova. To su prevelika tijela i nepotrebna s obzirom na ono što im je 
zadaća. U pozadini toga zapravo je davanje većih kompetencija u izborima u zvanja "regionalnim" 
sveučilištima. Kada se govorilo o matičnosti, uspjelo se nadglasavanjem postići da o pojedinom izboru 
odlučuje bilo koje ovlašteno učilište, a ne najkompetentnije, u slučaju da na pojedinom sveučilištu 
nema matičnosti. Takva odluka ne pridonosi nastojanju za kvalitetom, ali to je rezultat demokratskog 
glasovanja u tom tijelu. Velik je bio pritisak veleučilišta da se njima dade značajni udjel u matičnim 
povjerenstvima. Na kraju je zaključeno da se sadašnja matična povjerenstva kakva jesu nadopune do 
devet članova i da se pokuša, dok se Zakon ne promijeni, stabilizirati, a ne destabilizirati i taj dio života 
na sveučilištima, jer će ubuduće biti sigurno velikih rasprava o tome izmeñu ostalih sveučilišta a i 
veleučilišta. Pripremljen je danas za Senat popis članova dosadašnjih matičnih povjerenstava - ona su 
imala različit broj članova. Rektor je zamolio fakultete da predlože dodatne članove matičnih 
povjerenstava (do ukupno devet članova u pojedinom povjerenstvu), odnosno fakultete i umjetničke 
akademije da predlože članove za novo područje umjetnosti. Rektorski zbor o tome će odlučivati na 
sjednici sazvanoj za 2. travnja, pa mu do tada treba dostaviti prijedloge. Na toj će se sjednici rektor 
nastojati izboriti da se prihvati što je moguće više prijedloga fakulteta i akademija Sveučilišta u 
Zagrebu. Koliko će u tome uspjeti, to ovisi o raspravi na Rektorskom zboru. 
2.4. Održan je Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta 11. ožujka. 
2.5. U auli Sveučilišta održana je 28. veljače tribina posvećena stotoj obljetnici roñenja Linusa 
Paulinga. Tribina je bila izvrsno organizirana i odlično posjećena. 
2.6. Na trima promocijama doktora znanosti promoviran je 51 doktor aznanosti. 
2.7. Održana je Skupština AMACIZ. Tim povodom održan je i svečani bal i organiziran izlet. 
2.8. Rektor je primio novoimenovane veleposlanike i konzule Republike Hrvatske i prenio im naše 
želje i potrebe u vezi sa meñusveučilišnom i znanstvenom suradnjom sa zemljama u koje odlaze. 
Rektor je primio i veleposlanika Južnoafričke Republike koji je pokazao interes za studiranje njihovih 
studenata u Hrvatskoj. 
2.10. Prorektorica H. J. Mencer sudjelovala je svojim predavanjem dana 14. veljače u radu okruglog 
stola HAZU o znanosti i gospodarstvu. 
2.11. Dana 14. ožujka u 10 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva održat će se prezentacija 
INCO Copernicus Balkans Call for Proposals. Prezentaciju će voditi Michelle Genovese iz Europske 
komisije. Program se prvi put otvara za Republiku Hrvatsku sredinom ožujka 2001. s ciljem suradnje 
na izradi razvojnih projekata EU u rješavanju regionalnih problema. Obavijest o tome već je poslana 
dekanima akademija i fakulteta. Pozvani su svi - riječ je o važnom programu. 
2.12. U Beču je od 1. do 4. ožujka 2001. održana smotra sveučilišta BeSt 01. Sveučilište u Zagrebu 
sudjelovalo je s ostalim hrvatskim sveučilištima. Posebno su se ove godine predstavili Pravni fakultet, 
Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko.naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
2.13. Dekanima je pripremljen popis odobrenih Tempus projekata u 2000. godini (našem Sveučilištu 
odobrena su tri projekta) i popis prijedloga Tempus projekata u 2001. godini (sa Sveučilišta u Zagrebu 
14 prijedloga). 
2.14. Dekanima su pripremljene pismene obavijesti o Royal Holloway Scholarship i o Master of 
European Studies u Hamburgu - detaljniji podaci mogu se pronaći na web-stranicama. 
2.15. Nekim je dekanima upućeno pismo studenata, pod naslovom: Promemorija o nedavnom izboru 
ravnatelja u Studentskom centru u Zagrebu. Skupina studenata, pod nazivom Pokret studentskih 
inicijativa ima o tome svoje mišljenje. O izboru ravnatelja Studentskog centra u tisku se dosta pisalo. 
Rektor je uputio izjavu za javnost o tom izboru, koja se nažalost ne pojavljuje u medijima, tek je 
nedavno na osobno rektorovo traženje djelomično prenesena u Večernjem listu - izjava je umnožena i 
danas uručena dekanima. U izjavi se iznose argumenti koji dokazuju da je Sveučilište opet okrivljeno 
za nešto na što ni na koji način ne može utjecati. Rektor je ukratko ponovio sadržaj izjave. (Izjava je 
priložena originalu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio). Želja politike i vlasti da upravlja 
Studentskim centrom došla je do izražaja i u dogañajima oko ovog posljednjeg izbora ravnatelja. 
Činjenica jest da je Studentski centar u Zakonu naveden kao Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, 
meñutim u tom Studentskom centru sudjeluju i studenti veleučilišta, a s druge je strane ono potpuno 
pod kontrolom Ministarstva znanosti i tehnologije, koje i financira tu ustanovu. Sveučilište u Upravnom 
vijeću Studentskog centra ima jednoga člana - prorektora D. Milanovića, Ministarstvo pak ima dva 
člana, jedan je od njih i predsjednik Upravnog vijeća. U više navrata u javnosti su se pojavljivale priče 
o nelegalnosti poslovanja Studentskog centra. Prorektor D. Milanović zahtijevao je u takvim 
situacijama i kontrolu financijske policije i kontrolu državne revizije, javno obznanjivanje nalaza i 
sankcije za odgovorne ako se nepravilnosti utvrde. To se nikad nije provelo. Nijedan dosadašnji 
ravnatelj Studentskog centra, istaknuo je rektor, nije smatrao potrebnim ostvariti ikakvu komunikaciju 
sa Sveučilištem ni s rektorom, pa nema razloga da bismo bili zainteresirani i za izbor ovoga ravnatelja. 



Zakonske mogućnosti utvrñivanja legalnosti odnosno nelagalnosti ovog izbora postoje, postoje načini 
da se stvari riješe, i moraju se riješiti. Nedopustivo je ponašanje da se još jedanput pokušava baciti 
ljaga na Sveučilište u Zagrebu optužujući i rektora i prorektora, a sada to čine i neke studentske grupe, 
kako bi se pokušali prikriti nesporazumi koji postoje u vlasti. 
Na ovo izlaganja reagirali su V. Zuppa i N. Budak. V. Zuppa je izrazio nerazumijevanje nekih načelnih 
stavova u rektorovoj izjavi javnosti ( npr. "... ne vidim zašto bi Sveučilište imalo poseban interes u 
aktualnom izboru ravnatelja SC"), a N. Budak je upozorio na neprimjeren izraz ("studenti su dobili 
zadatak") i izrazio mišljenje da je legitimno pravo studenata postavljati pitanja i pretpostavljati da je to 
ipak rezultat njihove vlastite inicijative.  
Predsjednik Studentskog zbora i član Senata Z. Čustonja obavijestio je Senat da iza Pokreta 
studentskih inicijativa stoje fantomski studenti koje se vode osobnim interesima odnosno institucije 
koje nemaju veze sa studentima. Rektor je podsjetio da je riječ o obavijestima - nije o tome otvorena 
rasprava, a osim toga svi dekani i ne znaju o čemu je riječ jer to pismo nisu dobili. I I. Šiber predlaže 
da se o tome - bude li potrebe - raspravlja pod 11. točkom dnevnog reda, a N. Budak je napomenuo 
da iza Pokreta studentskih inicijativa stoje pravi studenti Filozofskog fakulteta, koji su se izričito i 
obratili svome dekanu da na Senatu o tome postavi pitanje, što nije učinio jer je rektor sam opširno 
prikazao zbivanja oko izbora ravnatelja Studentskog centra. I V. Zuppa je napomenuo da su to isto 
tražili od njega i stvarni, ne fantomski studenti Akademije dramske umjetnosti. 
2.16. Rektor je podsjetio dekane da je u tijeku javni natječaj za dodjelu Nagrade Grada Zagreba. Rok 
za podnošenje prijedloga je 19. ožujka - to je prestižna nagrada i valja učiniti sve da prijedlozi fakulteta 
i akademija budu upućeni pravodobno. 
2.15. Otpčela su i ovogodišnja sveučilišna sportska natjecanja. 

 
* 

 
Na pitanje Ž. Korleata imaju li aplikanti za TEMPUS program kojima projekti nisu odobreni pravo na 
uvid u ocjenu svoga projekta odnosno barem na obavijest da projekti nisu prihvaćeni odgovorio je 
prorektor Z. Kovač: Sve informacije o svome programu, pa i ocjenu, aplikanti mogu dobiti izravno na 
svoj zahtjev od European Training Foundation (ETF) u Torinu, ali samo o svome programu, ne i o 
drugima da bi se mogli usporeñivati. 

 
* 

 
Ž. Korlaet je postavio pitanje vezano uz dobiveni popis članova matičnih povjerenstava: jesu li to 
sadašnji članovi, oni koji ostaju, pa valja predložiti nedostajuće, ili je ovo popis postojećih. Odgovorio 
je rektor: Na Rektorskom zboru dogovoreno je da se matična povjerenstva s navedenim brojem 
članova prošire do devet članova u svakom povjerenstvu. Fakulteti svoje prijedloge dostavljaju preko 
Senata, o svim će prijedlozima raspravljati Rektorski zbor i prihvatit će se oni prijedlozi o kojima 
Rektorski zbor tako odluči. 
Nakon ove obavijesti I. Šiber je upitao postoji li mogućnost da se jednom otvari ozbiljna rasprava o 
kvaliteti rada matičnih povjerenstava i općenito o smislu matičnih povjerenstava. Smatra da su 
matična povjerenstva snizila kriterije izbora, reizbora i napredovanja. Umjesto da se stvore opći visoki 
kriteriji za Republiku Hrvatsku u cjelini, kriteriji su nažalost sniženi na razinu najslabijeg. 
Premda je rektor naglasio da nema potrebe da se Senat iscrpljuje suvišnim raspravama o matičnim 
povjerenstvima dok se još ne zna kako će to biti riješeno novim zakonom, već da se do tada nastoji 
djelovati što pragmatičnije, u raspravi koja je potaknuta pitanjem I. Šibera sudjelovali su: B. Labar, Ž. 
Korlaet, I. Šiber, H. Auf-Franić, rektor, S. Zrnčević, Z. Makek, B. Radovančić i A. Bjeliš. Bilo je riječi o 
kvalitetnom odnosno nekvalitetnom radu pojedinih matičnih povjerenstava, o različitim kriterijima, o 
nelogičnostima u sastavu pojedinih matičnih povjerenstava, o uvredljivoj formulaciji "zadovoljava 
minimalne kriterije Rektorskog zbora za izbor u...", o način izbora članova, o potrebi prožimanja 
područja, polja i grana pojedinih struka pa i o odrazu toga u sastavu pojedinih matičnih povjerenstava i 
drugo. Rektor je zamolio da se ova rasprava prekine jer će ova matična povjerenstva ovako nastaviti 
djelovati vjerojatno još kratko vrijeme. Zamolio je i da fakulteti i akademije dostave Rektorskom zboru 
svoje prijedloge proširenja sastava matičnih povjerenstava, ovaj put izravno jer se Rektorski zbor 
sastaje već 2. travnja, ali da obavijest o tome dostave i Sveučilištu kako bi te prijedloge naknadno 
verificirao Senat na sljedećoj sjednici u travnju. 

 
* 

 
Z a k l j u č e n o   j e : 



Obavijesti rektora, V. Zuppe, N. Budaka, Z. Čustonje i Z. Kovača primaju se na znanje. 
 

*** 
 
3. Izbori 
 
a) Davanje suglasnosti na izbor umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Daje se suglasnost na izbor ovih umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja: 
1. Silvestra Kolbasa, docenta, Akademija dramske umjetnosti, područje umjetnosti, polje filma i 
televizije - snimanje, izbor u zvanje izvanrednog profesora na vrijeme od pet godina 
2. Želimira Mesarića, Akademija dramske umjetnosti, područje umjetnosti, polje kazaline umjetnosti - 
gluma, izbor u zvanje docenta na vrijeme od pet godina 

 
* 

 
b) Potvrñivanje izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
Prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova obrazložio je prorektor D. Milanović. 
B. Labar je upozorio da su životopisi za pojedine kandidate priloženi uz prijedlog Odbora za evidenciju 
i unapreñenje kadrova nedostatni (nedostaju kvantitativni pokazatelji) odnosno da se u njima navode 
neodreñeni izrazi i fraze koji za izbor i reizbor sveučilišnih profesora nisu relevantni. U raspravi o 
heterogenosti priloženih životopisa kandidata sudjelovali su prorektor D. Milanović, N. Budak, rektor, 
Ž. Korlaet, A. Markotić i B. Labar. Prorektor D. Milanović je podsjetio da je svaki kandidat već prošao 
nekoliko faza u svome izboru i reizboru prije nego što je o tome raspravljao Odbor. N. Budak je 
posebno spomenuo životopis J. Radića kao neprimjeren uz prijedlog za izbor u trajno zvanje redovitog 
profesora. U raspravi je postavljeno pitanje potvrde toga izbora zbog tobožnje nekvalitete mosta o 
kojoj se pisalo u medijima. Rektor je upozorio da su fakulteti i akademije već više puta obavještavani 
kako treba pisati životopise koji se prilažu uz materijal bilo kojih predloženika o kojima se odlučuje na 
Senatu. Posebno detaljnu uputu za sastavljanje životopisa izradila je prorektorica H. J. Mencer, što je 
objavljeno i u Narodnim novinama i u Mostu Ministarstva znanosti. Apelirao je takoñer na to da se 
valja čuvati dvostrukih mjerila: fakultetskih i sveučilišnih. O kvaliteti, o izborima, o mnogim važnim 
stvarima valja kriterije dogovoriti jedinstveno na razini Sveučilišta. Podsjetio je takoñer da se Senatu 
predočuje nužan materijal - materijal koji doñe Sveučilištu mnogo je opsežniji. Ž. Korlaet je predložio 
da Odbor za evidenciju i unapreñivanje kadrova odbija materijal koji nije uredno pripremljen. A. 
Markotić je apelirao da Senat u tim stvarima pokloni puno povjerenje radu Odbora za evidenciju i 
unapreñenje kadrova te da s više digniteta valja govoriti o doprinosu pojedinog kandidata o kojem se 
raspravlja. N. Budak je pak branio pravo članova Senata da postavljaju pitanja o sadržajima koji im 
nisu jasni. Prorektor D. Milanović podsjetio je da Odbor za evidenciju i unapreñivanje kadrova tolerira 
takve razlike u načinu prezentiranja životopisa kandidata (traži samo da ti osnovni podaci o kandidatu 
ne obuhvaćaju više od jedne stranice) jer zna da su svi ti kandidati već prošli više faza svoga izbora i 
reizbora te u tome iskazuje puno povjerenje fakultetskim povjerenstvima koja svoje prijedloge 
prosljeñuju Sveučilištu. 
Nakon rasprave Senat je javnim glasovanjem o svakom predloženiku donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Potvrñuje se izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
1. dr. sc. Borisa Androića, Grañevinski fakultet, područje tehničkih znanosti, polje grañevinarstva 
(jednoglasno) 
2. dr. sc. Josipa Marušića, Grañevinski fakultet, područje tehničkih znanosti, polje grañevinarstva 
(jednoglasno) 
3. dr. sc. Jure Radića, Grañevinski fakultet, područje tehničkih znanosti, polje grañevinarstva (većinom 
glasova, uz tri glasa suzdržana) 
4. dr. sc. Zorislava Sorića, Grañevinski fakultet, područje tehničkih znanosti, polje grañevinarstva 
(jednoglasno) 
5. dr. se. Vesne Lelas, Prehrambeno-biotehnički fakultet, područje biotehničkih znanosti, polje 
prehrambene tehnologije (jednoglasno) 



c) 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 progesora na vrijeme od pet godina dr. 
sc. Ljubice Tratnik, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, područje biotehničkih znanosti, polje 
prehrambene tehnologije. 
 

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

 
O D L U K U 

 
Potvrñuje se izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovnoga redovitoga profesora na vrijeme od pet 
godina dr. sc. Petra ðukana s Instituta grañevinarstva Hrvatske. Izbor je obavio Grañevinski fakultet, 
područje tehničkih znanosti, polje grañevinarstva. 

 
*** 

 
4. Nastava i studenti 
 
a) 5. smotra Sveučilišta u Zagrebu – obavijest 
I za ovu je sjednicu Senata sastavljena pismena promemorija o tijeku priprema i organizacije 5. 
smotre. Rektor je napomenuo da se i ova Smotra održava pod visokim pokroviteljstvom Vlade 
Republike Hrvatske i da će svečanosti otvaranja prisustvovati i predsjednik Vlade Ivica Račan, koji će 
otvoriti smotru i u pozdravnom govoru obratiti se budućim studentima i sveučilišnoj javnosti. Pozvani 
su i ministri prosvjete i znanosti. Predstavio je i plakat Smotre te Vodič za buduće studente. Prorektor 
D. Milanović podsjetio je da je uspjeh Smotre zapravo u rukama akademija i fakulteta i zamolio 
dekane da se i svojim autoritetom zauzmu da taj uspjeh bude što veći. Rektor je još zamolio dekane 
da obavijeste sve svoje profesore i zaposlenike o održavanju smotre i da im prenese svima poziv da i 
svojom nazočnošću pridonesu njezinu uspjehu. U raspravi je potom posebno napomenuto (Z. Makek i 
M. Žugaj) da bi točan podatak o održavanju razredbenih postupaka na akademijama i fakultetima i o 
kvotama za upis studenata ubuduće bilo dobro točno utvrditi i prije same Smotre. Prorektor D. 
Milanović je pojasnio da su u kalendaru dogañanja na Sveučilištu u ovoj akademskoj godini utvrñeni 
rokovi prijava za razredbene postupke (do 7. srpnja), samih razredbenih postupaka i upisa u ljetnom 
roku (od 9. do 21. srpnja) te da su za buduće studente već i takvi podaci dovoljno odreñeni.  
 
Z a k l j u č e n o   j e  
 
Obavijest o pripremi i organizaciji 5. smotre Sveučilišta u Zagrebu prima se na znanje. 

 
* 

 
b) Imenovanje povjerenstva za davanje mišljenja pri izboru u nastavno zvanje u poljima 
grafičke tehnologije i demografije 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je bez rasprave jednoglasno donio 
ovu 

 
O D L U K U 

 
1. Imenuje se povjerenstvo za davanje mišljenja za izbor dr. sc. ðure Črnjaka s Tehničkog 
veleučilišta, polje grafičke tehnologije, u ovom sastavu: dr. sc. Vilko Žiljak, red. prof. Grafičkog 
fakulteta, dr. sc. alfred Žepić, red. prof. Fakulteta elektrotehnike i računarstva, u miru, i dr. sc. Mladen 
Lovreček, docent Grafičkog fakulteta. 
2. Imenuje se povjerenstvo za davanje mišljenja za izbor dr. sc. Jakova Gela s Ekonomskog 



fakulteta, polje geografije i demografije, u ovom sastavu: dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, red. prof. 
Ekonomskog fakulteta, dr. sc. Mladen A. Friganović, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, 
u miru, i dr. sc. Vjekoslav Mikecin, red. prof. Filozofskog fakulteta, u miru. 
3. Imenuje se povjerenstvo za davanje mišljenja za izbor dr. sc. Anñelka Akrapa s Ekonomskog 
fakulteta, polje socijalne geografije i demografije, u ovom sastavu: Alica Wertheimer-Baletić, red. 
prof. Ekonomskog fakulteta, dr. sc. Mladen A. Friganović, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta, u miru, i dr. sc. Jakov Gelo, izv. prof. Ekonomskog fakulteta. 

 
* 

 
5. Poslijediplomski studiji 
 
a) Pokretanje postupka prihvaćanje novog nastavnog plana i programa poslijediplomskog 
znanstvenog studija Poslovno upravljanje u grañevinarstvu (MBA u grañevinarstvu) 
Grañevinskog i Ekonomskog fakulteta 
Prijedlog dvaju fakulteta - Ekonomskog i Grañevinskog - obrazložili su prof. dr. sc. Goroslav Keller, 
prodekan Ekonomskog fakulteta, i prof. dr. sc. Mariza Katavić s Grañevinskog fakulteta, koja je 
odgovorila i na pitanje I. Šibera. 
Nakon obrazloženja Senat je prihvatio prijedlog Centra za poslijediplomske studije i, na temelju članka 
112. Zakona o visokim učilištima i članka 33. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Pokreće se postupak prihvaćanja novog nastavnog plana i programa poslijediplomskog znanstvenog 
studija Poslovno upravljanje u grañevinarstvu (MBA u grañevinarstvu) na Ekonomskom fakultetu i 
Grañevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu zatražit će se naknadno kada ono bude osnovano 
(prema naputku Ministarstva znanosti od 11. prosinca 2000, kl.643-02/00-1/198,ur.broj 533-07-00-2). 

 
* 

 
b) Prihvaćanje novih programa poslijediplomskih znanstvenih studija i odobrenje raspisa 
natječaja: 
- Novog poslijediplomskog znanstvenog studija: Filozofija 
Na temelju pokrenutog postupka prihvaćanja tog poslijediplomskog znanstvenog studija, kako je 
obrazložio rektor, te na temelju pozitivnog mišljenja recenzenata o programu tog studija, Senat je, 
nakon što je utvrñeno da predloženi program odgovara uvjetima iz Zakona o visokim učilištima i 
Statuta Sveučilišta (čl. 112. Zakona o visokim učilištima i čl. 33. Statuta Sveučilišta) donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Prihvaća se novi nastavni program poslijediplomskog znanstvenog studija Filozofija (magistarski i 
doktorski studij) na Filozofskom fakultetu i odobrava se raspis natječaja za upis na studij u ak. god. 
2000./2001. 
Mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu zatražit će se naknadno kada ono bude imenovano 
(prema naputku Ministarstva znanosti od 11. prosinca 2000, kl.643-02/00-1/198,ur.broj 533-07-00-2). 

 
* 

 
- Novog poslijediplomskog znanstvenog studija: Sociologija 
Na temelju pokrenutog postupka prihvaćanja tog poslijediplomskog znanstvenog studija i na temelju 
pozitivnog mišljenja rezenzenata o programu tog studija, Senat je, nakon što je utvrñeno da predloženi 
program odgovara uvjetima iz Zakona o visokim učilištima i Statuta Sveučilišta (čl. 112. Zakona o 
visokim učilištima i čl. 33. Statuta Sveučilišta) donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Prihvaća se novi nastavni program poslijediplomskog znanstvenog studija Sociologija (magistarski i 
doktorski studij) na Filozofskom fakultetu i odobrava se raspis natječaja za upis na studij u ak. god. 
2000./2001. 



Mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu zatražit će se naknadno kada ono bude imenovano 
(prema naputku Ministarstva znanosti od 11. prosinca 2000, kl.643-02/00-1/198,ur.broj 533-07-00-2). 

 
* 

 
c) Imenovanje voditelja sveučilišnog poslijediplomskog stručnog studija Europski studiji u 
organizaciji Université Pantheon - Assas (Paris 2) i Sveučilišta u Zagrebu 
Na zahtjev dosadašnjeg voditelja tog poslijediplomskog studija prof. dr. sc. Zvonka Lerotića, koji je 
zamolio da ga se razriješi te dužnosti, Senat je, nakon obavijesti rektora, donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Voditeljem sveučilišnog poslijediplomskog stručnog studija Europski studiji, u organizaciji Université 
Pantheon - Assas (Paris 2) i Sveučilišta u Zagrebu imenuje se doc. dr. sc. Mario Jelušić s Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
*** 

 
6. Pravilnik o poslijediplomskim studijima – prihvaćanje 
 
Rektor je podsjetio da je donošenje pravilnika o poslijediplomskim studijima zakonska obveza 
Sveučilišta.  
Nacrt pravilnika je doradila radna skupina 
Nacrt pravilnika sadrži odreñen broj alternativa za pojedine članke. Te alternative bitno ne mijenjaju 
smisao pravilnika. Povjerenstvo za pripremu teksta pravilnika svoj je posao obavilo i proslijedilo 
Senatu svoj prijedlog s označenim alternativama. 
Danas je stigao dopis dekana Pravnog fakulteta profesora M. Dike koji je na prijedlog voditelja 
poslijediplomskih studija tog fakulteta, zbog važnosti pravilnika i za Fakultet i za Sveučilište, odlučio da 
se o Prijedlogu pravilnika izjasni i Fakultetsko vijeće. Kako se Fakultetsko vijeće nije moglo sastati 
prije sjednice Senata, M. Dika je zamolio da se na ovoj sjednici Senata ne razmatra Prijedlog 
pravilnika, nego da se fakultetima ostavi potrebno vrijeme da se o tom prijedlogu na primjeren način 
očituju.  
Rektor je podsjetio da su se fakultetska vijeća očitovala o pravilniku, u pitanju su bile samo alternative. 
Prepustio je Senatu da odluči hoće li o Prijedlogu pravilnika raspravljati danas ili će raspravu odgoditi. 
Stajalište voditelja poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta pojasnio je prodekan Fakulteta S. 
Petrović. 
Prijedlog dekana Pravnog fakulteta podržao je dekan I. Grbac.  
M. Franz je predložio da se o primjedbama raspravlja u travnju, a Pravilnik prihvaća u svibnju. 
S. Krajcar je upozorio da se pri raspravama o Prijedlogu pravilnika na fakultetskim vijećima mora 
povesti briga o tome da su mogućnosti odlučivanja samo sustavne: sustavno za inačicu a i sustavno 
za inačicu b. Nije moguće odlučivati se za neka rješenja iz inačice a, a za druga iz inačice b.  
I. Šiber je predložio da primjedbe fakulteta razmotri povjerenstvo te da ih u sažetom obliku proslijedi 
Senatu jer će inače rasprava na Senatu biti dugotrajna. 
Prorektor Z. Kovač je, zbog dosadašnjeg iskustva s raspravama o Prijedlogu pravilnika, predložio da 
se sve promjene upute direktno na Senat, da ih Senat razmotri i prihvati ili ne. Misli da se inače ovaj 
pravilnik neće još dugo donijeti. 
S. Krajcar je podržao stajalište prorektora Z. Kovača, a s njima se složio i rektor. 
Senat je većinom glasova (uz jedan glas da se o Prijedlogu pravilnika raspravlja danas) donio ovaj 
 
z a k l j u č a k : 
 
Ova točka dnevnog reda skida se s današnje sjednice Senata. 
O Prijedlogu pravilnika o poslijediplomskim studijima Senat će raspravljati na svojoj sjednici u travnju 
(10. travnja 2001.). 

 
*** 

 
7. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija 



 
Na prijedlog stalnog Povjerenstva Senata za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan 
doktorskog studija 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. Juliju Domcu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Postupci procjena energetskih, gospodarskih i socijalnih učinaka uporabe biomase u 
energetskom sustavu 
2. mr. sc. Fikretu Kasumagiću, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
promjena teme: Aplikacijski usmjereno modeliranje funkcijskih profila informacijske infrastrukture 
3. mr. sc. Vladi Dadiću, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Postupci prikupljanja, analize i prikaza oceanografskih podataka 
4. mr. sc. Mariji Zaić-Kubatović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,  
tema: Utjecaj sadržaja kisika u procesu oksidacije vakuum ostatka na reološka svojstva i trajnost 
bitumena 
5. mr. sc. Nenadu Bolfu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Prilagodljivo voñenje izmjene topline u uzorkovalu vlažnog plina promjenjive termperature 
6. mr. sc. Neali Ambrosi-Randić, Filozofski fakultet, 
tema: Biološki, psihološki i socijalni faktori u nastanku poremećaja hranjenja 
7. mr. sc. Tamari Tvrtković, Filozofski fakultet, 
tema: De Illyrico caesaribusque Illyricis' Ivana Tomka Mrnavića i tradicija hrvatskog baroknog slavizma 
8. mr. sc. Jadranki Neralić, Filozofski fakultet, 
tema: Rimska kurija i crkvene nadarbine u Dalmaciji 15. stoljeća 
9. mr. sc. Zoraidi Demori-Stančić, Filozofski fakultet, 
tema: Javni kultovi likova u Dalmaciji 
10. mr. sc. Goranki Lozanović, Filozofski fakultet, 
tema: Egzotopija (Vnenahodimost) u djelu E. Swedenborga, A. Strindberga I. L. Gyllenstena 
11. mr. sc. Mirushi Hoxha, Filozofski fakultet, 
tema: Transkulturalne tehnike glumčeva unutrašnjeg razvoja: Primjer sufijske prakse 
12. mr. sc. Elvi Piršl, Filozofski fakultet, 
tema: Komaprativna analiza nastavnih programa i stavova učitelja u interkulturalizmu 
13. mr. sc. Anti Nazoru, Filozofski fakultet, 
tema: Split i Poljica u XIV i XV. stoljeću 
14. mr. sc. Tomislavu Laucu, Filozofski fakultet, 
tema: Problemi obrade prirodnoga jezika u sustavima za pretraživanje obavijesti putem pretraživanja 
punoga teksta na hrvatskome književnom jeziku 
15. mr. sc. Predragu Markoviću, Filozofski fakultet, 
promjena naslova tema: Šibenska katedrala na razmeñu srednjeg i novog vijeka  
16. mr. sc. Željku Dugacu, Medicinski fakultet, 
tema: Temelji zdravstvenog prosvjećivanja u Hrvatskoj 
17. mr. sc. Vesni Elveñi-Gašparović, Medicinski fakultet, 
tema: Endometrijska debljina, morfologija i doplerski parametri u predskazivanju uspješnosti 
postupaka izvantjelesne oplodnje 
18. mr. sc. Jozi Kristeku, Medicinski fakultet, 
tema: Sličnost i razlike patohistoloških i imunohistokemijskih pokazatelja izmeñu primarnog i 
metastatskih žarišta raka dojke sa zahvaćanjem pazušnih limfnih čvorova 
19. mr. sc. Lani Mužinić Masle, Medicinski fakultet, 
tema: Forenzičko-psihijatrijski značaj ljubomore pri počinjenju kaznenih djela ubojstva i pokušaja 
ubojstva 
20. mr. sc. Igoru Stipančiću, Medicinski fakultet, 
tema: Djelovanje kirurške traume na pokazatelje oksidativnog stresa u bolesnika operiranih 
laparaskopskim odnosno laparotomijskim zahvatom 
21. mr. sc. Diani Šimić, Medicinski fakultet, 
tema: Povezanost onečišćenja zraka i dnevnog broja umrlih u gradu Zagrebu 
22. mr. sc. Vladimiru Šparcu, Medicinski fakultet, 
tema: Uloga trodimenzionalnog ultrazvuka s doplerom u dijagnostici raka jajnika 
23. mr. sc. Ivani Jaramaz Reskušić, Pravni fakultet, 



promjena teme: Kaznenopravni sustav u antičkom Rimu 
24. mr. sc. Marku Vrdoljaku, Prirodoslovno - matematički fakultet, 
tema: O nekim pitanjima u teoriji relaksacije zadaća optimalnog dizajna 
25. mr. sc. Amiru Ćatiću, Stomatološki fakultet, 
tema: Analiza djelovanja žvačnih sila na zub i metalkeramičku krunicu metodom konačnih elemenata 
26. mr. sc. Drinku Baličeviću, Stomatološki fakultet, 
tema: Ekspresija proliferativnih antigena KI-67 i PCNA u infiltrativnim karcinomima urotela mokraćnog 
mjehura sa žarištima pločaste metaplazije 
27. mr. sc. Vlasti Herak-Perković, Veterinarski fakultet, 
tema: Učinci gizerozina i histamina na patomorfološke promjene i prisutnost enzima sintaze dušikova 
(II) oksida u tovnih pilića 
28. mr. sc. Željki Kuzmanović, Veterinarski fakultet, 
tema: Utjecaj odmora prije klanja na histokemijske i fizikalnokemijske osobitosti mišićnih vlakana u 
goveda 
29. mr. sc. Jošku Ćaleti, Muzička akademija, 
tema: Glazbovanje dalmatinskog zaleña: Interdisciplinarni antropološko-etnomuzikološki pristup 
glazbenoj praksi u kulturnom kontekstu 
30. Nikoli Basariću, dipl. ing., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,  
tema: Sinteza i fotokemija pirolskih derivata o-divinilbenzena 

 
* 

 
Prorektorica H. J. Mencer je napomenula da je Nikola Basarić, pod rednim brojem 30, prva osoba koja 
je upisala doktorski studij bez magisterija. 

 
*** 

 
8. Nostrifikacije 
 
I. Na prijedlog svojeg Stalnog povjerenstva za priznavanje diploma i posebnih stručnih povjerenstava 
za priznavanje pojedinih diploma Senat je jednoglasno donio ova  

 
R J E Š E N J A 

 
a) Branka Blažević 
Diplomi Traduttore ed Interprete e Corrispondente di Lingue Estere - Italiano Serbo-Croato, koju je 
Branka Blaževiž stekla 1999. na Univeristŕ degli Studi di Trieste, Republika Italijaa, priznaje se 
potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju i o 
stečenoj visokoj stručnoj spemi iz područja humanističkih znanosti - prevoditeljica i tumač stranih 
jezika (za talijanski/engleski i talijanski/srpski i hrvatski jezik). 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Smiljka Malinar, prof. dr. sc. Sanja Roić i doc. dr. sc. Morana Čale - 
svi s Filozofskog fakulteta.) 

 
* 

 
b) Gordana Dojčinović 
Diplomi Master of Arts - Contemporaryt European Studies, koju je Gordana Dojčinović stekla 2000. na 
University of Sussex, Velika Britanija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o 
završenom stručnom poslijediplomskom studiju iz područja društvenih znanosti i priznaje joj se stečeni 
stručni naziv magistra. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Radovan Vukadinović s Fakulteta političkih znanosti i prof. dr. sc. 
Aleksandar Bogunović s Ekonomskog fakulteta.) 

 
* 

 
c) Mila Jukić 
Diplomi Bachelor of Science - Biochemistry koju je Mila Jukić stekla 1998. na Santa Monica College, 
California, SAD, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom 
dodiplomskom studiju i o stečenoj visokoj stručnoj spremi iz područja prirodnih znanosti (biokemija). 



(Stručno povjerenstvo: akademik Željko Kućan i akademkinja Sibila Jelaska s Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta, i prof. dr. sc. Mirna Flögl- Mršić s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.) 

 
* 

 
d) Mirta Kapural 
Diplomi Master of Arts - Contemporary European Studies, koju je Mirta Kapural stekla 2000. na 
University of Sussex, Velika Britanija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o 
završenom stručnom poslijediplomskom studiju iz područja društvenih znanosti i o stečenom stručnom 
nazivu magistra. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Radovan Vukadinović s Fakulteta političkih znanosti i doc. dr. sc. 
Siniša Rodin s Pravnog fakulteta.) 
 

* 
 
e) Mira Kliček 
Diplomi studija art terapije koju je Mira Kliček stekla 1993. na Tobias School of Art, Sussex, Velika 
Britanija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom 
dodiplomskom studiju i o stečenoj visokoj stručnoj spremi iz područja društvenih znanosti. 
Ovim se priznavanjem potpune istovrijednosti diplome art terapije ne poistovjećuje s diplomom i 
stručnim nazivom koji se stječe na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Miroslav Prstačić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, prof. 
Emil robert Tanay s Akademije likovnih umjetnosti i dr. sc. Ljubomir Radovančević s Klinike Rebro.) 

 
* 

 
f) Branimira Kovačević 
Diplomi Master of Arts - Contemporary European Studies koju je Branimira Kovačević stekla 2000. na 
University of Sussex, Velika Britanija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o 
završenom stručnom poslijediplomskom studiju iz područja društvenih znanosti i priznaje joj se stečeni 
stručni naziv magistra. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Aleksandar Bogunović s Ekonomskog fakulteta i prof. dr. sc. 
Radovan Vukadinović s Fakulteta političkih znanosti.) 

 
* 

 
g) Denis Radman 
Diplomi koju je Denis Radman stekao 1999. na Academie de Rouen, Republika Francuska, priznaje 
se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom stručnom dodiplomskom studiju iz 
tehničkog područja (mehanika i industrijska automatika) i priznaje mu se stečeni stručni naziv viši 
tehničar. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Aleksandar Povrzanović i prof. dr. sc. Dragutin Ščap s Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje.) 

 
* 

 
h) Ljerka Sarić 
Diplomi Bachelor of Arts in Liberal Arts and Science koju je Ljerka Sarić stekla 2000. University of 
Illinois, Chicago, SAD, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom 
sveučilišnom dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz područja humanističkih 
znanosti. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Sonja Bašić, prof. dr. sc. Damir Kalogjera i prof. dr. sc. Stanko 
Žepić - svi s Filozofskog fakulteta.) 

 
*** 

 
9. 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: 
Kućna kanalizacija, sveučilišni udžbenik, autorice dr. sc. Božene Tušar, predlagač je Grañevinski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Živko Vuković, redoviti profesor Grañevinskog 
fakulteta Svečilišta u Zagrebu, dr. sc. Jure Margeta, redoviti profesor Grañevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu, Franjo Turk, direktor tvrtke Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba; 
Osnove dentalne implantologije, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Gorana Kneževića, predlagač 
je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Mihajlo Virag, izvanredni profesor 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Livije Kalogjera, izvanredni profesor 
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Josip Pandurić, izvanredni profesor 
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja, četvrto izdanje, sveučilišni 
udžbenik, autora dr. sc. Vlade Andrilovića, predlagač je Učiteljska akademija Sveučilišta u Zagrebu. 
Recenzenti: dr. sc. Vladimir Kolesarić, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. 
sc. Majda Rijavec, izvanredni profesor Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Vesna 
Vlahović-Štetić, docent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
Moderna mikrobiologija namirnica, 1. dio, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Senadina Durakovića, 
predlagač je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Ivan Bach, 
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, dr. sc. 
Mirza Hadžiosmanović, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. 
Sulejman Redžepović, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
*** 

 
10. Izmjene i dopune Statuta Sveučilišta u Zagrebu 
 
Na prijedlog rektora Senat je - iz materijala koji je članovima dostavljen 22. veljače 2001. - posebno 
raspravljao o promijenjenim člancima Statuta (tiskani masnim slovima) te svakog pojedinog prihvaćao 
javnim glasovanjem. 
U raspravi su sudjelovali: rektor, B. Labar, prorektor V. Leko, I. Šiber, A. Bjeliš, O. Šarlog-Bavoljak, S. 
Petrović, I. Grbac, s. Krajcar, A. Markotić i M. Franz. Raspravljalo se i glasovanjem odlučivalo o ovim 
člancima Statuta: 7, 9. st. 3, 12, 21. točka i), 23, 24, 28. točke a), b), 33. točka a), 39, 41, 42. 81, 133, 
206. 
Nakon rasprave i prihvaćanja pojedinih članaka Senat je većinom glasova (uz tri glasa suzdržana) 
donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Prihvaća se Statut Sveučilišta u Zagrebu u tekstu prihvaćenom na sjednici Senata 13. ožujka 2001. 
Statut Sveučilišta u Zagrebu prihvaćen na sjednici priložen je originalu ovog zapisnika i njegov je 
sastavni dio. Ovaj statut Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu 28. ožujka 2001.  

 
*** 

 
  
11. Imenovanja: 
 
a) Imenovanje članova Upravnog vijeća Studentskog centra Zagreb 
Rektor je obavijestio da predloženike za članove Upravnog vijeća Studentskog centra u Zagrebu 
predlaže Ministarstvo znanosti i tehnologije (za dva člana), Studentski zbor (jednoga člana), ravnatelj 
Studentskog centra (jednoga člana) i Sveučilište u Zagrebu (jednoga člana), a članove, prema Zakonu 
o visokim učilištima, imenuje Senat Sveučilišta u Zagrebu. Prijedlozi su upućeni, na Senatu je da 
odluči. 
U raspravi su sudjelovali: A. Markotić, B. Labar, I. Šiber, Ž. Korlaet, D. Milanović i H. Auf-Franić.  
Nakon rasprave Senat je, na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokim 
učilištima i članka 125. st.2. Zakona o visokim učilištima, većinom glasova (od 38 članova Senata 
nazočnih pri glasovanju 26 glasova bilo je za, suzdržanih je bilo 11, a jedan glas bio je protiv) donio 
ovu 

 
O D L U K U 

o imenovanju članova Upravnog vijeća Studentskog centra u Zagrebu 



I. U Upravno vijeće Studentskog centra Zagreb imenuju se: 
1. mr. sc. DUBRAVKA JURLINA ALIBEGOVIĆ, zamjenica ministra znanosti i tehnologije, s liste 
ministra 
2. STJEPAN BAGARIĆ, stariji stručni suradnik u Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža", s liste 
ministra 
3. RAJKO ANDABAKA, dipl.iur., pomoćnik upravitelja za odnose sa studentima u Studentskom 
domu "Dr.Ante Starčević", s liste ravnatelja Studentskog centra 
4. prof. dr. sc. DRAGAN MILANOVIĆ, redoviti profesor Fakulteta za fizičku kulturu (Kineziološkog 
fakulteta), prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu, s liste rektora 
5. BRANIMIR JERNEIĆ, apsolvent Fakulteta prometnih znanosti, s liste Studentskog zbora 
Sveučilišta 
II. Upravno vijeće Studentskog centra Zagreb imenuje se na vrijeme od dvije godine. 
III.Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi izmeñu sebe. 
IV. Konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Studentskog centra u Zagrebu sazvat će na temelju 
ovlaštenja rektora član Upravnog vijeća prof. dr. sc. Dragan Milanović, prorektor Sveučilišta u 
Zagrebu.  

 
* 

 
b) Imenovanje člana Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin 
Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima i članka 125. st.2. 
Zakona o visokim učilištima, Senat je na prijedlog Studentskog zbora većinom glasova (uz četiri glasa 
suzdržana) donio ovu 

 
O D L U K U 

 
o imenovanju člana Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždinu  

 
I. U Upravno vijeće Studentskog centra Varaždin imenuje se, kao predstavnik Studentskog zbora 
Sveučilišta u Zagrebu, MARIO BOŽINOVIĆ, student 4. godine Geotehničkog fakulteta Varaždin 
Sveučilišta u Zagrebu. 
II. Član Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Mario Božinović imenuje se na vrijeme od dvije 
godine.  

 
* 

 
c) Imenovanje člana Upravnog vijeća SRCA 
Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima i članka 125. st.2. 
Zakona o visokim učilištima, Senat je na prijedlog Studentskog zbora većinom glasova (uz jedan glas 
suzdržan) donio ovu 

 
O D L U K U 

 
I. U Upravno vijeće Sveučilišnog računskog centra imenuje se, kao predstavnik Studentskog zbora 
Sveučilišta u Zagrebu, SLAVKO MAMIĆ, student 3. godine zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
II. Član Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Slavko Mamić imenuje se na vrijeme od dvije 
godine. 

 
*** 

 
12. Agronomski fakultet - pitanje vlasništva zemljišta Fakulteta (lokacija Maksimir, uz ZOO) 
 
Prodekan za poslovodstvo Agronomskog fakulteta D. Romić obavijestio je da na zemljište čiji je 
zemljišnoknjižni vlasnik Agronomski fakultet, smješteno uz Maksimirsku cestu, istočno od Zoološkog 
vrta, koje je prema iddjnom rješenju razvoja Sveučilišta predviñeno za znanstveno-nastavne 
kapacitete fakulteta biotehničkog područja, ima ozbiljne pretenzije Zoološki vrt koji je radi proširenja na 
taj prostor poduzeo i odreñene formalne korake. Fakultet moli da se Senat svojim autoritetom zauzme 
za to da se to zemljište sačuva za sveučilišne namjene te da ga se zaštiti od otuñenja. 



U raspravi su sudjelovali: Ž. Korlaet, I. Grbac, S. Petrović, G. Keller, H. Auf-Franić, D. Romić, I. Šiber i 
rektor. 
Nakon rasprave Senat je jednoglasno donio ovaj 
 
z a k l j u č a k  
 
Senat ovlašćuje rektora da obavijesti Grad Zagreb o svome jednodušnom stajalištu da zemljište u 
neprijepornom vlasništvu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smješteno uz Maksimirsku 
cestu, istočno od Zoološkog vrta, Prostornim planom razvoja Sveučilišta u Zagrebu i Prijedlogom 
urbanističnog plana Grada Zagreba namijenjeno kompletiranju znanstveno-nastavnih kapaciteta 
biotehničkog područja (tj. Agronomskog, Šumarskog i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta), treba 
sačuvati jedino za tu namjenu. 

 
*** 

 
13. Davanje prethodnoga mišljenja 
 
a) o programima pristupnika za dekana Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 
Na osnovi priloženih životopisa i programa rada pristupnika za dekana Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta Senat je jednoglasno donio ovaj 
 
z a k l j u č a k : 
 
Senat izražava mišljenje da prof. dr. sc. Zdenko Krištafor i prof. dr. sc. Franjo Šumanovac budu birani 
na časnu i odgovornu dužnost dekana Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
* 

 
b) o programu pristupnika za dekana Geodetskog fakulteta 
Pri najavi ove točke dnevnog reda iz vijećnice je izašao prof. dr. sc. Tomislav Bašić, pristupnik za 
dekana Geodetskog fakulteta. 
Na osnovi priloženog životopisa i programa rada pristupnika za dekana Geodetksog fakulteta Senat je 
jednoglasno donio ovaj 
 
z a k l j u č a k : 
 
Senat izražava mišljenje da prof. dr. sc. Tomislav Bašić, pristupnik za dekana Geodetskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, zavreñuje da bude biran na časnu i odgovornu dužnost dekana Geodetskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
*** 

 
14. Davanje suglasnosti Medicinskom fakultetu za osnivanje zaklade 
 
Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima te članka 33. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu, Senat je na prijedlog Medicinskog fakulteta jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
o davanju suglasnosti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odluku o onsivanju 

Zaklade Miroslava Čačkovića 
 
Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno daje suglasnost Medicinskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu na Odluku o osnivanju Zaklade Miroslava Čačkovića za nastavno, znanstveno i stručno 
usavršavanje znanstvenih novaka, istraživača i asistenata.  
Obrazloženje: 
Na temelju članka 3. Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95.) Medicinski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao zakladnik donio je dana 19. prosinca 2000. Odluku o osnivanju 
Zaklade Miroslava Čačkovića za nastavno, znanstveno i stručno usavršavanje znanstvenih novaka, 
istraživača i asistenata. 



Sukladno članku 4. Statuta Medicinskog fakulteta zatražena je od Sveučilišta u Zagrebu suglasnost na 
odluku o osnivanju Zaklade Miroslava Čačkovića. 
Na temelju iznesenog Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o davanju suglasnosti. 
Senat prihvaća promjene koje je potrebno unijeti u Odluku, a koje je predložio dekan Medicinskog 
fakulteta prof. dr. sc. Boris Labar: 
- članak 7. treba glasiti: "Upravitelj Zaklade je dekan", 
- u članku 8. izraz "Upravnog vijeća" treba zamijeniti izrazom "Senat". 

 
*** 

 
15. Ostalo 
 
Prorektor D. Milanović obavijestio je Senat - vezano uz anonimnu predstavku Pokreta studentskih 
inicijativa o izboru ravnatelja Studentskog centra - da mu se u dvije i pol godine njegova mandata kao 
člana Upravnog vijeća Studentskog centra i kao prorektora nikada nijedan student predstavnik tog 
pokreta nije obratio s kakvom primjedbom na rad Studentskog centra. Naglasio je da je uvijek otvoren 
za svaki dobar prijedlog, osobito studenata, i za svaku suradnju. Žao mu je što je dopis Pokreta 
studentskih inicijativa upućen dekanima prije nego što su na samom izvoru - ili od Upravnog vijeća 
Studentskog centra ili od prorektora osobno - provjerili svoje tvrdnje. Ponovio je da Studentski centar 
izravno financira Ministarstvo znanosti i tehnologije, da su u Upravnom vijeću Studentskog centra dva 
člana izabrana na prijedlog Ministarstva znanosti i tehnologije i da je uvijek predsjednik Upravnog 
vijeća Studentskog centra osoba koju je za člana tog vijeća predložilo Ministarstvo. 

 
* 

 
Dekan B. Labar obavijestio je Senat da će Medicinski fakultet posjetiti skupina stručnjaka s ovog 
područja medicine s Harward Medical International od 9. do 12. travnja. Želja je Medicinskog fakulteta 
da oni procijene curriculum Fakulteta - to su već učinili na petnaestak fakulteta u Europi. Zamolio je 
rektora i prorektore da prime te stručnjake jer će oni vjerojatno izraziti želju da posjete i Sveučilište. 

 
* 

 
Ž. Korlaet je napomenuo da se ne bi trebalo previše obazirati na anonimne predstavke, kao što je ova 
Pokreta studentskih inicijativa u vezi s izborom ravnatelja Studentskog centra - anonimna pisma 
dekani primaju vjerojatno svakodnevno. Nadovezala se H: Auf-Franić: Pismo jest anonimno, i kada je 
to danas utvrdio i Senat s namjerom da na anonimni dopis ne reagira, dva su dekana - sada nisu 
prisutni - intervenirali da je riječ o njihovim studentskim organizacijama. Osim toga, od svih članova 
Upravnog vijeća Studentskog centra Senat odgovara samo za djelovanje jednoga - onoga koga je na 
tu funkciju i predložio iz svojih redova.  

 
* 

 
Rektor je, zaključujući sjednicu, zahvalio svim sudionicima. Napomenuo je da je ova sjednica bila 
posebno teška zbog nekih nejasnih i dvosmislenih rasprava, da valja voditi računa o dignitetu Senata i 
izrazio želju da se Senat ne pretvori u nešto što nitko ne bi želio. 

 
*** 

 
Sjednica je završila u 19.20 sati. 
Rektor 
Prof. dr. sc. Branko Jeren 
Zapisnik sastavila 
Branka Römer  
Uz poziv broj 01-2/4-2001 
od 6. ožujka 2001.  


