
Z A P I S N I K 
3. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2001./2002. održane 13. 

studenoga 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. dekanica Agronomskog fakulteta prof.  dr. sc. Jasmina Havranek 
6. dekan Akademije likovnih umjetnosti prof. Stjepan Gračan 
7. dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Juras 
8. dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof. dr. sc. Branko Radovančić 
9. prodekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Goroslav Keller (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
    Soumitru Sharmu) 
10. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Slavko Krajcar 
11. dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Jasenka Jelenčić 
12. dekan Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Tihomir Hunjak 
13. dekan Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc. Ivan Šiber 
14. prodekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Dragan Badanjak (zamjenjuje dekana prof. dr.  
      sc. Alojza Brkića) 
15. dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Mladen Franz 
16. dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Mladen Biruš 
17. dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Neven Budak  
18. dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Bašić 
19. prodekanica Geotehničkog fakulteta prof. dr. sc. Vlasta Szavits-Nossan 
20. dekan Grañevinskog fakulteta prof. dr. sc. Željko Korlaet 
21. dekanica Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Lucija Kaštelan-Kunst 
22. dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Josip Baloban 
23. dekan Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc. Mato Bartoluci 
24. prodekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Marko Mesarić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Borisa  
      Labara) 
25. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Josip Črnko 
26. dekan Muzičke akademije prof. Haris Nonveiller 
27. dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Davor Krapac 
28. dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Branko Tripalo 
29. dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
30. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Zdenko Krištafor 
31. dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Ivica Grbac 
32. dekan Učiteljske akademije prof. dr. sc. Ivan De Zan 
33. prof. dr. sc. Zdenko Biñin s Veterinarskog fakulteta (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Zdenka  
      Makeka) 
 

* 
 
34. predsjednik Studentskog zbora Zrinko Čustonja, student 
35. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Ratimir Jureković, student 
36. član Predsjedništva Studentskog zbora Domagoj Jelić, student 
37. član Predsjedništva Studentskog zbora Hrvoje Grujić, student 
38. član Predsjedništva Studentskog zbora Nikola Rošić, student 
 

* 
 



Odsutni članovi: 
 
39. prorektor za meñunarodnu suradnju prof. dr. sc. Zdenko Kovač 
40. dekan Akademije dramske umjetnosti prof. dr. sc. Vjeran Zuppa 
41. dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vlado Carek 
42. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Drago Katović 
43. član Predsjedništva Studentskog zbora Luka Ivandić, student 

 
* 
 

Sjednici još prisustvuju: 
 
-  dr. sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 
-  prof. dr. sc. Miljenko Marušić, izvjestitelj o novom nastavnom programu sveučilišnog dodiplomskog  
   studija matematike, smjera financijske i poslovne matematike  
-  akademkinja Sibila Jelaska, predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja 
-  iz stručne službe Rektorata: 

-   akademska tajnica Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur. 
-   Branka Römer, prof. 

 
* 

 
Predsjedava rektor prof. dr. sc. Branko Jeren. 
 

*** 
 

Rektor je pozdravio prisutne, posebno akademkinju Sibilu Jelasku, predstavnicu Sindikata, i prof. dr. 
sc. Miljenka Marušića, izvjestitelja o novom nastavnom programu sveučilišnog dodiplomskog studija 
matematike, smjera financijske i poslovne matematike.  
Potom je otvorio sjednicu i predložio dnevni red naveden u pozivu, s time da će o Zakladi Pravnog 
fakulteta biti riječi pod točkom 14. i da se točka 6. dopunjuje jednim naknadno pristiglim predmetom. 
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 1. sjednice Senata u ak. god. 2001./2002. održane  9.  
     listopada 2001.   
2.  Obavijesti 
3.  Izbori: 
     a)  Davanje suglasnosti na izbor umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja na vrijeme od pet  
          godina. 
     b)  Davanje suglasnosti na izbor istraživača u naslovna znanstveno-nastavna zvanja  
     c)  Potvrñivanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od  
          pet godina. 
4.  Nastava i studenti 
     a)  Pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog programa sveučilišnog dodiplomskog  
          studija matematike, novog smjera financijske i poslovne matematike – prijedlog  
          Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
     b)  Pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog programa novog smjera gospodarskog  
          razvoja na sveučilišnom dodiplomskom studiju ekonomije i nastavnog programa novog  
          smjera analize i poslovnog planiranja na sveučilišnom dodiplomskom studiju poslovne  
          ekonomije – prijedlog Ekonomskog fakulteta 
     c)  Pripreme za 6. smotru Sveučilišta u Zagrebu. 
5.  Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija 
6.  Nostrifikacije 
7.  Znanstveno-nastavna literatura 
8.  Meñunarodna suradnja 
9.  Rasprava o Prijedlogu zakona o visokom školstvu 
10. Rasprava o Prijedlogu zakona o sanaciji javnih ustanova Studentskog centra u Zagrebu i  
      Studentskog centra u Osijeku 



11. Davanje suglasnosti na Ugovor o organiziranju i izvoñenju studija kriminalistike izmeñu  
      Sveučilišta u Zagrebu i MUP-a RH, Policijske akademije, Visoke policijske škole 
12. Davanje suglasnosti na Ugovor o pripajanju Više tehničke škole Tehničkom veleučilištu u  
      Zagrebu 
13. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune statuta fakulteta i akademija Sveučilišta u  
      Zagrebu 
14.  Ostalo 

 
*** 

 
1. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 
2001./2002. održane 9. listopada 2001.   
 
Prorektor V. Leko podsjetio je na raspravu pod 10. točkom dnevnog reda s te sjednice, tj. o prijedlogu 
proračuna kapitalnih ulaganja Sveučilišta u Zagrebu od 2002. do 2004. i o zaključcima (str. 15 i 16. 
zapisnika). Pod točkom 11. raspravljalo se o traženju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za 
suglasnost za kreditiranje dovršetka izgradnje zgrade na Horvatovcu na račun sredstava predviñenih 
za Fakultet prijedlogom prihvaćenog plana kapitalnih ulaganja Sveučilišta u Zagrebu za 2002, pod 
uvjetom da se ta sredstva i ostvare. PMF-u je zahtjev odobren te mu je Senat dao suglasnost da  
«planirani iznos od 11.000.000,00 kuna, koji je utvrñen za Fakultet Prijedlogom plana kapitalnih 
ulaganja Sveučilišta u Zagrebu za 2002. (Prijedlog plana prihvaćen je u tom dijelu u cijelosti nakon 
rasprave uz prethodnu točku dnevnog reda ove sjednice Senata) upotrijebi za otplatu dijela kredita 
izvoñaču radova Industrogradnji d.d. koji će se podići radi ubrzanog grañevinskog dovršenja objekta 
na Horvatovcu i ureñenje okoliša, te za plaćanje opreme dobavljačima koji će biti odabrani temeljem 
meñunarodnog javnog natječaja.» Meñutim, od tadašnjeg predviñenog plana kapitalnih ulaganja u 
iznosu od 61.000.000 kuna Sveučilište se uspjelo dogovoriti s Ministarstvom znanosti i tehnologije da 
bi taj iznos za 2002. bio, kao prijedlog Ministarstva znanosti i tehnologije Ministarstvu financija i Vladi, 
84.000.000. Postupajući prema zaključku, «eventualno povećanje sredstava za kapitalna ulaganja u 
2002. … prioritetno će se usmjeriti u dovršavanje dodijeljene zgrade Muzičkoj akademiji, u 
osposobljavanje sportskih dvorana i financiranje potreba Filozofskog fakulteta prema naknadnoj 
analizi Vijeća za kapitalna ulaganja. Preostalo povećanje razmjerno će se usmjeriti prema 
prihvaćenom planu ulaganja u 2002.» (Odluke uz 10. točku dnevnog reda, pod 3, str. 16. zapisnika.) 
Razmjerno povećanje sredstava za PMF dovodi do iznosa od 14.500.000 kuna. Predlaže stoga da se 
iznos u odluci uz 11. točku dnevnog reda (str. 16. zapisnika) promijeni na 14.500.000 kuna. 
U raspravi su sudjelovali: I. Juras, V. Leko, I. Grbac, S. Jelaska, A. Bjeliš, rektor, T. Bašić, I. Šiber, Ž. 
Korleat, N. Budak i D. Krapac. Nakon rasprave Senat je na prijedlog I. Šibera i D. Krapca donio ovaj      
 
z a k l j u č a k  : 
 
1.  Prihvaća se zapisnik 1. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2001./2002. održane 9. 
listopada 2001. 
2.  S obzirom na planirano povećanje sredstava za kapitalna ulaganja Sveučilišta u Zagrebu iz 
državnog proračuna (Ministarstva znanosti i tehnologije za 2002. godinu u preliminarnom iznosu od 
84.000.000,00 kuna, umjesto prije predviñenog iznosa od 61.000.000,00 kuna) Senat donosi posebnu 
odluku kojom se iznos od 11.000.000,00 kuna, utvrñen za PMF Prijedlogom plana kapitalnih ulaganja 
Sveučilišta u Zagrebu za 2002. i naveden u odluci Senata s prošle sjednice pod točkom 11. dnevnog 
rada (str. 16. zapisnika), razmjerno planiranom povećanju za Sveučilište ukupno razmjerno poveća na 
14.500.000 kuna. Ta će se odluka unijeti kao posebna odluka današnje sjednice Senata pod točkom 
14. dnevnog reda. 

 
*** 

 
2. Obavijesti 
 
Rektor je najprije, na pismeni prijedlog S. Jelaske, zatražio očitovanje Senata na izjavu saborskog 
zastupnika A. Kovačevića da je na našim sveučilištima i tako preko 90% magistarskih radova i 
doktorskih disertacija prepisano. 
U raspravi su sudjelovali: I. Šiber, M. Franz, Z. Biñin, A. Bjeliš, D. Krapac, S. Gračan, Ž. Korlaet, S. 
Jelaska, N. Budak i S. Krajcar koji je pročitao prijepis tonskog zapisa dijela sjednice Hrvatskog sabora 



s izlaganjem A. Kovačevića iz kojeg se vidi da je ta njegova rečenica zapravo citat iz djela M. 
Kundere. 
Javnim glasovanjem Senat je zatim većinom glasova   
 
z a k l j u č i o   
 
da se neće očitovati o navedenom istupu saborskog zastupnika A. Kovačevića. 
 
Rektor je zatim iznio ove obavijesti: 
2. 1.  Na poziv Vijeća Europe sudjelovao je na plenarnoj sjednici Higher Education and Researtch 
committee od 10. do 12. listopada 2001. u Strasbourgu.  
2. 2. Sudjelovao je na Podunavskoj rektorskoj konferenciji održanoj u Pečuhu od 14. do 16. listopada.  
2. 3.  Na tiskovnoj konferenciji 16. listopada mediji su izviješteni o odlukama Senata. 
2. 4. Dan fakulteta u proteklom razdoblju obilježili su Filozofski fakultet 19. listopada, Pravni fakultet 
(225. obljetnicu) 5. studenoga, Filozofski fakultet Družbe Isusove 6. studenoga, a Veterinarski fakultet 
svoj dan obilježava danas.   
2. 5. Dies Academicus obilježen je 9. studenoga svečanom sjednicom Senata na kojoj su podijeljena 
zvanja professor emeritus trinaestorici profesora Sveučilišta i uručena priznanja redovitim profesorima 
koji su umirovljeni tijekom prošle akademske godine. 
2. 6. U Osijeku je 29. listopada prisustvovao rasprava Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i 
kulturu o zakonima o visokom obrazovanju i znanosti te o studentima i uspješnosti studiranja. 
2. 7. Dana 8. studenoga prisustvovao je sjednici istog odbora na kojoj se raspravljalo o Prijedlogu 
zakona o sanaciji Studentskog centra u Zagrebu i Studentskog centra u Osijeku.  
2. 8. Istoga dana održan je i sastanak inicijative Iskorak 2001. 
2. 9. Istoga dana održan je i Okrugli stol o tjelesnoj kulturi na Sveučilištu 
2. 10. Tijekom proteklog razdoblja primio je: 
- delegaciju evaluacijskog tima stomatoloških fakulteta. 
- delegaciju Sveučilišta Renmin iz Pekinga, kojom je prilikom potpisan ugovor o 
meñusobnoj suradnji dvaju sveučilišta 
- delegaciju Servantes instituta iz Španjolske, u povodu otvaranja virtualne radionice koju će taj institut 
otvoriti na Filozofskom fakultetu 
- veleposlanika Izraela 
2. 11. Sudjelovao je na Tribini Studentskog centra 5. studenoga. 
2. 12. Rok za predaju aplikacija za projekte Tempus pomaknut je od ožujka 2002. na 15. prosinca 
2002. Rezultati aplikacija predanih u ožujku 2001. godine još nisu objavljeni. 
2. 13. Podsjetio je dekane na dopis Ministarstva znanosti i tehnologije od 2. studenoga 2001. kojim 
Ministarstvo traži da se ažuriraju baze podataka o studentskoj prehrani. 
2. 14. CARnet obilježava 10. obljetnicu – svi su dekani pozvani na svečanost (u četvrtak, 15. 
studenoga 2001.). 

 
* 
 

Predsjednik Studentskog zbora Z. Čustonja obavijestio je da student koji je govorio na prosvjedu 
na Trgu bana Jelačića nije istupao u ime Studentskog zbora. On jest student Sveučilišta u Zagrebu, 
student je PMF-a, ali nije govorio u ime Studentskog zbora. 
Zatim je obavijestio o akciji Studentskog zbora pod nazivom VELIKO NE kojom studenti potpisuju 
prosvjed protiv predviñenih mjera osjetnog smanjivanja njihova standarda. U Zagrebu je prosvjed već 
potpisalo petnaestak tisuća studenata. Zamolio je dekane da se svojim potpisom, ako je podržavaju, 
pridruže toj akciji svojih studenata.      
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijesti rektora i predsjednika Studentskog zbora Z. Čustonje primaju se na znanje. 

 
*** 

 
3. Izbori 
 
a) Davanje suglasnosti na izbor umjetnika u znanstveno-nastavno zvanje na vrijeme od pet 
godina 



Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je jednoglasno donio ovu 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost na izbor u znanstveno-nastavno zvanje na vrijeme od pet godina ovih umjetnika: 
1.  Ratka Petrića, izbor u zvanje izvanrednog profesora proveden na Akademiji likovnih umjetnosti, 
polje likovne umjetnosti – kiparstvo 
2.  Srećka Bradića, izbor u zvanje docenta proveden na Muzičkoj akademiji, polje glazbene umjetnosti 
– teorija 
3.  Mladena Janjanina, izbor u zvanje docenta proveden na Muzičkoj akademiji, polje glazbene 
umjetnosti – komorna glazba 
4.  Dragana Rucnera, izbor u naslovno zvanje docenta proveden na Muzičkoj akademiji, polje 
glazbene umjetnosti - viola 

 
*** 

 
b) Davanje suglasnosti na izbor istraživača u naslovna znanstveno-nastavna zvanja na vrijeme 
od pet godina 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Daje se suglasnost na izbor u naslovna znanstveno-nastavna zvanja na vrijeme od pet godina ovih 
istraživača: 
1. dr. sc. Naile Ceribašić, izbor u zvanje naslovnog docenta proveden na Muzičkoj akademiji, 
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje etnologije i antropologije 
2. dr. sc. Vjere Katalinić, izbor u zvanje naslovnog docenta proveden na Muzičkoj akademiji, područje 
humanističkih znanosti, polje znanosti o umjetnosti – muzikologija 

 
*** 

 
c) Potvrñivanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet 
godina 
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 redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 
1. dr. sc. Vladimira Medveda, Fakultet za fizičku kulturu, znanstveno polje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnike  
2. dr. sc. Vladimira Bermanca, Prirodoslovno-matematički fakultet, područje prirodnih znanosti, polje 
geoznanosti  
3. dr. sc. Jakova Gela, Ekonomski fakultet, područje društvenih znanosti, polje socijalne geografije i 
demografije  

 
*** 

 
4. Nastava i studenti 
 
a) Pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog programa sveučilišnog dodiplomskog studija 
matematike, novog smjera financijske i poslovne matematike – prijedlog Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta 
Odbor za organizaciju nastave, izvijestio je prorektor D. Milanović, ocijenio je da je taj prijedlog 
prihvatljiv i dobro utemeljen te predlaže Senatu da pokrene postupak njegova prihvaćanja. 
Prijedlog je obrazložio M. Marušić. 
U raspravi su sudjelovali: prorektorica H. J. Mencer, A. Bjeliš, G. Keller, prorektor V. Leko, M. Franz, 
S. Krajcar i I. Šiber. U raspravi je bilo riječi o stručnom nazivu nakon diplomiranja na tom studiju – 
diplomirani inženjer matematike, smjera financijske i poslovne matematike, a primijećeno je da i 
predlagač nije pribavio mišljenje Vijeća Ekonomskog fakulteta o tom novom studiju pa je preporučeno 
da se o novom studiju to mišljenje svakako zatraži. Predstavnik predlagača M. Marušić obavijestio je 



da se o novom studiju razgovaralo s dekanom Ekonomskog fakulteta i iznio mišljenje da sada ne bi 
trebalo otvarati raspravu o predloženom stručnom nazivu kad već postoji kao ustaljen stručni naziv 
diplomirani inženjer matematike. 
Nakon te rasprave Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Pokreće se postupak prihvaćanja nastavnog programa sveučilišnog dodiplomskog studija matematike, 
novog smjera financijske i poslovne matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. 
Predlagač novog programa zatražit će o svome prijedlogu i mišljenje Vijeća Ekonomskog fakulteta. 

 
* 
 

b) Pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog programa novog smjera gospodarskog razvoja 
na sveučilišnom dodiplomskom studiju ekonomije i nastavnog programa novog smjera analize 
i poslovnog planiranja na sveučilišnom dodiplomskom studiju poslovne ekonomije – prijedlog 
Ekonomskog fakulteta 
Odbor za organizaciju nastave i te je prijedloge, izvijestio je prorektor D. Milanović, ocijenio 
prihvatljivima te predlaže Senatu da pokrene postupak njihova prihvaćanja.  
Senat je bez rasprave jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Pokreće se postupak prihvaćanja nastavnog programa novog smjera gospodarskog razvoja na 
sveučilišnom dodiplomskom studiju ekonomije i nastavnog programa novog smjera analize i 
poslovnog planiranja na sveučilišnom dodiplomskom studiju poslovne ekonomije na Ekonomskom 
fakultetu.  

 
* 
 

c) Pripreme za 6. smotru Sveučilišta u Zagrebu 
 Prorektor D. Milanović obavijestio je o preliminarnom sastanku održanom radi priprema i organizacije 
6. smotre Sveučilišta u Zagrebu, a za Senat je o tome pripremljena i pismena promemorija. Na tom je 
sastanku zaključeno:  
1. Predlaže se rektoru da imenuje članove Organizacijskog odbora 6. smotre; 
2. 6. smotra održat će se od 21. do 23. ožujka 2002 u prostorima Studentskog centra Sveučilišta u 
Zagrebu; 
3. S novim rektorom treba se dogovoriti o nastavku rada Organizacijskog odbora 6. smotre; predlaže 
se da dužnost predsjednika Organizacijskog odbora 6. smotre preuzme novoizabrani prorektor za 
nastavu i studente; 
4. Važna je suradnja s Ministarstvom znanosti i tehnologije i Ministarstvom prosvjete i športa u 
održavanju smotri; treba i nadalje tražiti njihovu materijalnu potporu za organizaciju i pripremu ove 
sveučilišne akcije; 
5. Premda su dosadašnje smotre bile veoma uspješne, uvijek valja težiti za boljom organizacijom i 
pripremom. Stoga je prijeko potrebno da se u pripremu, organizaciju i provedbu Smotre uključe sva 
visoka učilišta Sveučilišta; 
6. Kao i do sada, na smotri treba omogućiti predstavljanje svim visokim učilištima u Republici 
Hrvatskoj; 
7. Predlaže se Senatu da se na 6. smotri predstave i sveučilišta iz susjednih zemalja, za početak to 
mogu biti neka sveučilišta iz regije Alpe-Jadran.      
U raspravi su sudjelovali: rektor, M. Franz i S. Krajcar (o prijedlogu navedenom pod točkom 7) i H. 
Nonveiller (koji je predložio da Sveučilište ovaj put raspiše javni natječaj i za zvučni identitet Smotre – 
jingle, a ne samo za vizualni – korice Vodiča za studente i plakat Smotre. 
Nakon rasprave Senat je jednoglasno donio ovaj 
 
z a k l j u č a k : 
 
Prihvaćaju se prijedlozi preliminarnog sastanka održanog radi pripreme i organizacije 6. smotra 
Sveučilišta u Zagrebu, pod predsjedanjem prorektora za nastavu i studente D. Milanovića, navedeni u 
točkama 1-6. 



Ne prihvaća se prijedlog naveden pod točkom 7. 
 

*** 
 
5. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija 
 
Na prijedlog svoga stalnog Povjerenstva 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. Mariji Romić, Agronomski fakultet, 
tema: Sadržaj, oblici i preraspodjela imisije teških metala u poljoprivrednim tlima šireg područja 
Zagreba 
2. mr. sc. Miroslavu Belobrku, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,  
tema: Televizija i “tamna brojka” devijantnog ponašanja učenika srednjih škola 
3. mr. sc. Maji Božičević, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Višekriterijska analiza obnovljivih izvora električne energije 
(Multicriteria Analysis of Renewable Sources in Electricity Supply) 
4. mr. sc. Danku Keziću, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Sprječavanje potpunog zastoja u sustavima s diskretnim dogañajima primjenom Petrijevih 
mreža Petri Nets Based Deadlock Prevention in Discrete Event Systems 
5. mr. sc. Spomenki Ljubić, Medicinski fakultet, 
tema: Renalna vaskularna rezistencija u početnim stadijima bolesti u osoba s tipom II šećerne bolesti 
– značaj arterijske hipertenzije   
6. mr. sc. Davoru Šentija, Medicinski fakultet, 
tema: Energetska dinamika pri tranzicijskoj brzini izmeñu hoda i trčanja 
7. mr. sc. Silvi Zupančić-Šalek, Medicinski fakultet, 
tema: Arterijska hipertenzija i čimbenici rizika ateroskleroze u bolesnika s hemofilijom 
8. mr. sc. Anti Sekuliću, Medicinski fakultet, 
tema: Nelinearna analiza elektroencefalograma u komatoznih neurokirurških bolesnika anesteziranih 
tiopentalom 
9. mr. sc. Ireni Krizmanić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Sinteza novih sulfonilurea i sulfonamido derivata purinskih i pirimidinskih nukleo baza i 
nukleozida 
10. mr. sc. Antunu Husincu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Stratigrafija mezozojskih naslaga otoka Mljeta u okviru geodinamske evolucije južnog dijela 
Jadranske karbonatne platforme 
11. mr. sc. Ivi Mariji Tolić-Nørrelykke, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Sile glatkih mišićnih 
stanica: ponašaju li se stanice kao tensgerične strukture 
12. mr.sc. Zori Zakanj, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Utjecaj perinatalnih čimbenika na rast i razvoj blizanaca u prvoj godini života 
13. mr. sc. Davoru Želježiću, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Genotoksični učinci pesticida na ljudske limfocite i različite stanice miša u uvjetima in vitro in 
vivo 
14. mr. sc. Beati Hallasy Špoljar, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Adjuvansko djelovanje peptidoglikanskog monomera na miševe 
15. mr. sc. Igoru Brautoviću, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Ekologija planktonskih ljuskara (Ostracoda, Crustacea) u Jadranskom moru 
16. mr. sc. Davoru Kiñemetu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Priprava 2-aminopiridinskih derivata, mogućih inhibitora tirozinskih kinaza 
17. mr. sc. Sonji Štimac, Prirodoslovno-matematički fakultet,  
tema: Topološka klasifikacija Knasterovih kontinuuma s konačno krajnjih točaka 

 
* 
 



Premda je Povjerenstvo Senata za pokretanje postupka stjecanja doktorata predložilo Senatu da 
odobri pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija i sljedećim trima 
kandidatima, Senat je donio ovaj  
 
z a k l j u č a k : 
 
Fakultetu strojarstva i brodogradnje za predloženicu mr. sc. Biserku Runje, tema disertacije: Prilog 
istraživanju mjernih nesigurnosti u postupcima umjeravanja etalona duljine i  
Medicinskom fakultetu za predloženike mr. sc. Ivicu Vukovića, tema disertacije: Identifikacija osoba 
s PMZ (prolaps mitralnog zaliska) koje imaju visoki rizik na nastanak zloćudnih aritmija, i mr. sc. Gorku 
Vuletić, tema disertacije: Generacijski i transgeneracijski čimbenici kvalitete života vezan za zdravlje 
studentske   
vraćaju se prijedlozi radi preoblikovanja odnosno ispravka naslova disertacije.  

 
* 
 

Senat je takoñer upozorio da pri utvrñivanju naslova disertacija treba posvetiti i pravopisu više 
pozornosti logici, gramatici. 

 
*** 

 
6. Nostrifikacije 
 
I. Na prijedlog svojeg Stalnog povjerenstva za priznavanje diploma i posebnih stručnih povjerenstava 
za priznavanje pojedinih diploma, koja su potpisali svi članovi stručnih povjerenstava, Senat je 
jednoglasno donio ova 

 
R J E Š E N J A 

 
1. Saša Hafizović 
Diplomi bachelor of arts – major economics, koju je Saša Hafizović stekao 1997. na University of 
California, Los Angeles, na Santa Barbara College, SAD, priznaje se potpuna istovrijednost s 
domaćom diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj 
spremi iz područja društvenih znanosti, ekonomija. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivo Lovrinović, prof. dr. sc. Ivica Santini i doc. dr. sc. Zoran 
Kovačević – svi s Ekonomskog fakulteta.) 

 
* 
 

2. Ivanela Križanović 
Diplomi diplomiranog inženjera tehnološke kemije koju je Ivanela Križanović stekla 1992. na VTA u 
Beogradu, SRJ, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom 
dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz područja tehničkih znanosti – kemijska 
tehnologije. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Juraj Božičević, prof. dr. sc. Marin Hraste, prof. dr. sc. Rajka Budin 
i prof. dr. sc. Emir Hodžić, svi s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.) 

 
* 
 

3. Mirjana Marić 
Diplomi nastavnika matematike i fizike, koju je Mirjana Marić stekla 1993. na  Pedagoškoj akademiji 
Univerziteta u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom 
diplomom o završenom stručnom dodiplomskom studiju, stečenoj višoj stručnoj spremi  i stručnom 
naziv nastavnika matematike i fizike. (Provjera znanja hrvatskog jezika prema posebnom programu 
metodike nastave matematike ili fizike s posebnim osvrtom na stručno nazivlje, provedena 
26.listopada 2001, pokazala je da Mirjana Matić vlada u potpunosti standardnim hrvatskim stručnim 
nazivljem koje se upotrebljava u nastavi tih predmeta.) 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Rudolf Krsnik, prof. dr. sc. Slobodan Brant i prof. dr. sc. Juraj Šifter 
– svi s Prirodoslovno-matemaltičkog fakulteta.) 

* 



4. Miroslav Rožman 
Diplomi eleve diplomé koju je Miroslav Rožman stekao 1997. na Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences sociales – EHESS, Francuska ne priznaje se potpuna isktovrijednost s domaćom diplomom 
o završenom znanstvenom poslijediplomskom studiju iz područja humanističkih znanosti niti mu se 
priznaje akademski stupanj magistra humanističkih znanosti jer je ta diploma stečena nakon 
srednje škole u Republici Hrvatskoj i trogodišnjeg studija i izrade magistarskog rada na EHESS 
(bez završenog sveučilišnog dodiplomskog studija. 

 
* 
 

5. Neda Sladojević Šola, udana Sakač 
a) Diplomi baccalaureatus in scientiis linguarum, koju je Neda Sladojević Šola stekla 1982. na 
Laurentian University, Ontario, Kanada, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o 
završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju, stečenoj visokoj stručnoj spremi i o stečenom 
stručnom nazivu diplomiranog prevoditelja za strane jezike (engleski/francuski). 
b) Diplomi o završenom poslijediplomskom studiju DEA, koju je Neda Sladojević Šola stekla 1989. na 
Université de Paris – Sorbonne, Paris IV (Odsjek za književnost, priznaje se potpuna isktovrijednost s 
domaćom diplomom o završenom stručnom poslijediplomskom studiju iz područja humanističkih i 
društvenih znanosti, specijalnost leksikologija i enciklopedistika, i stečeni stručni naziv magistar.  
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. August Kovačec, prof. dr. sc. Yvonne Vrhovac i prof. dr. sc. 
Vladimir Ivir, svi s Filozofskog fakulteta.) 

 
* 
 

6. Zlatko Volarević 
Diplomi nastavnika glazbene kulture koju je Zlatko Volarević stekao 2000. na Pedagoškoj akademijii 
Univerziteta «Džemal Bijedić», u Mostaru, Bosna i Hercegovina, priznaje se potpuna istovrijednost s 
domaćom diplomom o završenom stručnom dodiplomskom studiju iz područja glazbene umjetnosti, 
stečenoj višoj stručnoj spremi i stručnom nazivu nastavnik glazbene kulture. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Pavel Rojko i prof. dr. sc. Stanislav Tuksar, obojica s Muzičke 
akademije.) 

 
* 
 

II. Na osnovi Meñudržavnog ugovora izmeñu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Repzublike Mañarske 
(NN-MU, 13/97) i Sporazuma o uzajamnom priznavanju dokumenata o obrazovanju i znanstvenim 
stupnjevima izmeñu Vlade Republike Hrvatske i Ruske Federacije (Sl. list SFRJ, 10/89. i NN-MU, 
4/98) i na osnovi prijedloga Stalnog povjerenstva Senat je donio i ova 

 
R J E Š E N J A 

 
7. Sanela Proser 
Diplomi koju je Sanela Proser stekla 2001. na Poslovnoj strukovnoj školi, Komlo, Republika Mañarska, 
priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom stručnom dodiplomskom 
studiju, stečenoj višoj stručnoj spremi iz područja društvenih znanosti i stručnom nazivu informatičar. 

 
* 
 

8. Ana Uljanova Vladimirovna, udana Laprečka 
Diplomi nastavnika povijesti i poznavanja društva koju je Ana Uljanova Vladimirovna, udana Laprečka, 
stekla 1991. na Moskovskom državnom pedagoškom fakultetu, Rusija, priznaje se potpuna 
istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju i stečenoj 
visokoj stručnoj spremi iz područja humanističkih i društvenih znanosti (povijest i poznavanje društva). 

 
* 
 

9. Klaudija Žipac 
Diplomi nastavnika hrvatskog jezika i književnosti, koju je Klaudija Žipac stekla 2001. na Visokoj školi 
Berzserny Daniel, Szombathely, Republika Madžarsjka, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom 



diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz 
područja humanističkih znanosti (slavistika, hrvatski jezik i književnost). 

 
* 
 

III.   
10. Odgaña se donošenje rješenja o nepriznavanju istovrijednosti strane diplome Izabele 
Hadžiabdić-Kin dok Stalno povjerenstvo uz taj svoj prijedlog Senatu ne priloži mišljenje stručnog 
povjerenstva. 

 
* 
 

Ponovno se povela rasprava o nelogičnosti zakonske odredbe da o nekim nostrifikacijama koje su 
danas bile na dnevnom redu rješava Sveučilište. Rektor je ponovno podsjetio na sada već i 
višegodišnja nastojanja ove sveučilišne uprave da se pri Ministarstvu znanosti i tehnologije – po uzoru 
na inozemnu praksu - osnuje jedinstveno državno tijelo za priznavanje svih stranih diploma – kao i 
mnoga, i ta su nastojanja ostala nažalost bez odjeka. 
Prorektorica H. J. Mencer obavijestila je da je, ipak, prije dva tjedna, Ministarstvo zatražilo, prijašnje 
prijedloge Sveučilišta, što mu je Sveučilište dostavilo i ujedno mu je ustupilo na korištenje sve što je 
sakupilo posljednjih godina u vezi s priznavanjem stranih diploma i stručnih naziva. Na osnovi 
informacija sa Sveučilišta i pismenog prijedloga koji upravo sastavlja, Ministarstvo je sada spremno, 
nadati se je, osnovati takvo jedinstveno nacionalno tijelo za priznavanje stranih diploma i stručnih 
naziva. 

 
*** 

 
7. 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: 
Kinematika krutih tijela, sveučilišni udžbenik autora dr. sc. Stjepana Jecića, predlagač je Fakultet 
strojarsva i brodogradnje. Recenzenti: dr. sc. Osman Muftić, red. prof. Fakulteta strojarstva i 
brodogradnje, dr. sc. Ivo Alfirević, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje, dr. sc. 
Mehmed Čaušević, redoviti profesor Grañevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; 
Odabrana poglavlja iz mehanike fluida, zbirka zadataka, sveučilišna zbirka zadataka autorice dr. 
sc. Andreje Werner, predlagač je Fakultet strojarstva i brodogradnje. Recenzenti: dr. sc. Zdravko 
Doliner, red. prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje, dr. sc. Luka Sopta, red. prof. Tehničkog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci,  dr. sc. Antun Glasnović, izv. Prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije; 
Kemijska analiza u sustavu kvalitete, sveučilišni udžbenik autorice dr. sc. Marije Kaštelan-Macan, 
predlagač je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Recenzenti: dr. sc. Srećko Turina, 
znanstveni savjetnik u mirovini, dr. sc. Ljerka Bokić, izv. prof. Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 
akademik Žarko Dadić, znanstveni savjetnik u mirovini, mr. sc. Antun Dürrigl, znanstveni asistent, 
Pliva, d. d.; 
Medicinska parasitologija, VI. dopunjeno izdanje, sveučilišni udžbenik autora dr. sc. Branka 
Richtera, predlagač je Medicinski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Vesna Derkos, red. prof. Medicinskog 
fakulteta, dr. sc. Teodor Wikerhauser, red. prof. Medicinskog fakulteta, dr. sc. Jasmina Vraneš, doc. 
Medicinskog fakulteta; 
Uvod u kliničku psihologiju (prijevod s engleskog djela Introduction to Clinical Psychology), 
sveučilišni udžbenik autora Michaela T. Nietzela, Douglasa A. Bernsteina i Richarda Milicha (prevela 
dr. sc. Mirjana Krizmanić), predlagač je Filozofski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Lidija Arambašić, doc. 
Filozofskog fakulteta, dr. sc. Anita Vulić-Prtorić, doc. Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu, 
dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, doc. Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Eduard Klain, red. 
prof. Medicinskog fakulteta, u mirovini;  
Priručnik za vježbe i seminare iz epidemiologije,  sveučilišni priručnik dr. sc. Arijane Vorko-Jović i 
dr. sc. Igora Rudana (urednici), predlagač je Medicinski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Luka Kovačić, red. 



prof. Medicinskog fakulteta Zagrebu, Berislav Borčić, nasl. izv. prof. Medicinskog fakulteta, dr. sc. Mijo 
Šimunić, izv. prof. Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini; 
Opća patologija, sveučilišni udžbenik dr. sc. Stanka Jukića (urednik), predlagač je Medicinski fakultet. 
Recenzenti: dr. sc. Mladen Belicza, red. prof. Medicinskog fakulteta, dr. sc. Šimun Križanac, izv. prof. 
Medicinskog fakulteta, dr. sc. Viktor Šeparović,  izv. prof. Medicinskog fakulteta; 
Anatomija čovjeka, I. dio, sveučilišni udžbenik autorica dr. sc. Jelene Krmpotić-Nemanić i dr. sc. Ane 
Marušić, predlagač je Medicinski fakultet. Recenzenti: akademik  Ivo Padovan, red. prof. Medicinskog 
fakulteta, u mirovini, dr. sc. Mladen Štulhofer, red. prof. Medicinskog fakulteta, u mirovini, dr. sc. 
Dragica Bobinac, red. prof. Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; 
Medicinska bakteriologija i mikologija, sveučilišni udžbenik dr. sc. Smilje Kalenić i dr. sc. Emilije 
Mlinarić-Misoni (urednice), predlagač je Medicinski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Miljenko Dorić, red. 
prof. Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Vesna Derkos-Mikulić, red. prof. Medicinskog 
fakulteta, u mirovini, dr. sc. Branko Richter, red. prof. Medicinskog fakulteta, u mirovini; 
Mikroelektronika, integrirani elektronički skolopovi, 4. nepromijenjeno izdanje, sveučilišni 
udžbenik autora dr. sc. Petra Biljanovića, predlagač je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta 
u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Uroš Peruško, red. prof. Fakulteta elektrotehnike i računarstva, u 
mirovini, dr. sc. Leo Budin, red. prof. Fakulteta elektrotehnike i računarstva, dr. sc. Branka Zovko-
Cihlar, red. prof. Fakulteta elektrotehnike i računarstva; dr. sc. Ivan Zulim, izv. prof. Fakulteta 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. 

 
*** 

 
8. Meñunarodna suradnja 
 
Rektor je, u ime opravdano odsutnoga prorektora Z. Kovača, pročitao obavijest prorektora u vezi s 
prijedlogom Arhitektonskog fakulteta za sklapanje ugovora o suradnji izmeñu Sveučilišta u Zagrebu i 
University of Georgia, Athens, SAD. Sveučilište je zatražilo od svojih fakulteta i akademija njihovu 
eventualnu zainteresiranost za tu suradnju. Pismene odgovore dostavili su Muzička akademija, 
Filozofski fakultet, Agronomski fakultet (koji je već i izravno kontaktirao s predstavnicima University of 
Georgia prilikom njihova nedavnog posjeta Sveučilištu), Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
Ekonomski fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet. Svi su podržali sklapanje ugovora s University of 
Georgia. Predstavnici tog sveučilišta u tri su navrata boravili na našem sveučilištu i načelno je 
dogovorena suradnja u mnogim područjima. Prorektor je predložio da Sveučilište u Zagrebu potpiše 
ugovor o suradnji s University of Georgia, kao što je uobičajeno. 
Senat je bez rasprave prijedlog podržao i donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Sveučilište u Zagrebu sklapa suradnju sa University of Geogia, Athens, SAD. 
Odobrava se potpisivanje ugovora o toj suradnji. 

 
*** 

 
Nakon stanke izmeñu 18.50 i 19.00 sati Senat je nastavio s radom. 

 
*** 

 
9. Rasprava o Prijedlogu zakona o visokom školstvu 
 
Rektor je najprije podsjetio na početak rasprave o tom prijedlogu: nakon što se na web-stranicama 
Ministarstva krajem lipnja pojavio novi Prijedlog zakona o visokom školstvu, dogovoreno je na Senatu 
u srpnju da visoka učilišta Prijedlog razmotre i da do kraja listopada dostave Sveučilištu svoje 
primjedbe i prijedloge kako bi se na osnovi toga organizirala rasprava i na Senatu. Primjedbe i 
prijedlozi dosad dostavljeni Sveučilištu umnoženi su za svakog člana Senata. 
O Prijedlogu zakona raspravljali su i saborski odbori, o čemu je i obavještavao na sjednicama Senata, 
i Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu 
Iz primjedaba pristiglih Sveučilištu uočljiv je niz ozbiljnih zamjerki Prijedlogu. Osnovna je što se 
predlaže zakon a da se prije nije utvrdila strategija razvoja znanosti i visokog školstva, premda je to 
navedeno u Programu rada Vlade Republike Hrvatske prilikom njezina konstituiranja 2000. godine. 



I. Šiber je predložio da Senat imenuje radnu grupu koja će sistematizirati pristigle primjedbe i na 
osnovi toga pripremiti raspravu jer bi rasprava danas na osnovi pristiglih primjedbi bila nefunkcionalna. 
H. J. Mencer obavijestila je o raspravi na Nacionalnom vijeću. U raspravi u tom tijelu iznesena je 
načelna kritika cijelog zakona. Predlagač nije konzultirao akademsku zajednicu niti je uvažio primjedbe 
i prijedloge sveučilišnih senata koje su oni – preko Rektorskog zbora – uputili na prvi prijedlog Nacrta 
zakona. Nacionalno vijeće smatra da je takvo ponašanje nedopustivo. Osim toga, ovaj novi prijedlog 
unosi takve nove radikalne promjene koje bi mogle izazvati nove nesagledive posljedice u primjeni. 
Nacionalno vijeće smatra da je ova verzija gora od prijašnje, da je nepreciznija, nejasnija, 
neodreñenija, nekvalitetnija čak nego i postojeći Zakon. Nisu jasno definirani ni cilj ni koncepcija 
zakona (što znači cilj, a što znači njegova provedba upravo se sada vidi na pitanju veleučilišta). 
Uspješnost provedbe nekog novog zakona ovisi o tome kako će akademska zajednica reagirati i kako 
će prihvatiti te promjene. Zato prijedlozi, ciljevi i koncepcija tih novih promjena i moraju doći upravo od 
te akademske zajednice. 
Već se osam godina djeluje po postojećem zakonu, kojem se dobro znaju sve dobre i loše strane. 
Bolje je stoga u Zakonu promijeniti ono što ne vrijedi, nego ulaziti u nešto sasvim novo i nakon 
nekoliko godina utvrñivati loše strane tog novoga. 
Nacionalno vijeće čak smatra da treba krenuti sasvim novim putem: definirati cilj i koncepciju po 
pojedinim temama koje su nedorečene i za koje ne postoji konsenzus u akademskoj zajednici (odnos 
izmeñu znanosti i visoke naobrazbe, uloga Nacionalnog vijeća i Ministarstva znanosti, privatizacija i 
konkurentnost u visokom obrazovanju i znanosti, autonomija u svim njezinim elementima, mreža 
visokih učilišta, usklañivanje propisa s europskim trendovima). 
Nacionalno vijeće, zaključila je svoje izlaganje prorektorica H. J. Mencer, na prihvaća ovu verziju 
Prijedloga zakona i predlaže da se koordinirano pristupi definiranju osnovnog cilja i koncepcije. 
U raspravi su sudjelovali: J. Baloban, A. Bjeliš, M. Bartoluci, G. Keller, prorektorica H. J. Mencer, I. 
Juras, Z. Čustonja, D. Krapac, prorektor D. Milanović i Ž. Korlaet. Bilo je riječi o tome ima li smisla 
otvarati raspravu na osnovi pristiglih primjedbi ili bi primjedbe trebalo najprije sistematizirati pa da na 
temelju toga manja skupina pripremi raspravu na Senatu, o meñusobno suprotnim mišljenjima 
izraženima u primjedbama, o potrebi da se unutar akademske zajednice razriješe dileme i postigne 
suglasnost o nekim važnim pitanjima, a ne da se ona brižljivo zaobilaze, postavljeno je i pitanje kome 
akademska zajednica svoje mišljenje zapravo upućuje kada su dosadašnji njezini prijedlozi ostajali 
bez odjeka, predlagalo se da se na temelju dokumenta inicijative Iskorak 2001. kao ishodišta sastavi 
sasvim nov prijedlog zakona, predlagalo se da se «popravi» postojeći zakon i dr. 
Nakon rasprave Senat je jednoglasno donio ove 
 
z a k l j u č k e : 
 
1.  Svome Povjerenstvu –  u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. 
Tomislav Bašić, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, prof. dr. sc. Neven Budak, prof. Haris Nonveiller i 
student Domagoj Jelić – Senat povjerava da na osnovi pristiglih primjedbi i prijedloga članica 
Sveučilišta na Prijedlog zakona o visokom školstvu iz lipnja 2001. pripremi raspravu o Prijedlogu 
zakona na Senatu. 
2.  Pristigle primjedbe i prijedloge članica za Povjerenstvo će sistematizirati radna skupina tajnika 
fakulteta i akademija, na čelu s akademskom tajnicom Sveučilišta Olgom Šarlog-Bavoljak. 
3.  Povjerenstvo će se sastati u sljedećih desetak dana i oblikovati svoje zaključke. 
4.  Senat će svoju 4. sjednicu, kao izvanrednu, koja će se održati 27. studenoga 2001. s početkom u 
17 sati, posvetiti raspravi o Prijedlogu zakona o visokom školstvu koja će se provesti prema 
preporukama Povjerenstva. 

 
*** 

 
Točke koje slijede razmotrio je Odbor za poslovanje Sveučilišta te svoje prijedloge uputio Senatu na 
prihvaćanje. 

 
*** 

 
10. Rasprava o Prijedlogu zakona o sanaciji javnih ustanova Studentskog centra u Zagrebu i 
Studentskog centra u Osijeku 
 



Nakon što je rektor sažeto prikazao dosadašnja zbivanja oko Studentskog centra, u raspravi koja je 
provedena sudjelovali su: I. Šiber, N. Budak, prorektor D. Milanović, J. Baloban, D. Krapac i Z. 
Čustonja. 
Senat je utvrdio kakao Sveučilište u Zagrebu, na koje je posebnim zakonom Republika Hrvatska 
prenijela vlasnička i upravljačka prava, dakle kao vlasnik Studentskog centra, uopće nije, do početka 
postupka u Saboru, niti formalno konzultirano pri utvrñivanju tog prijedloga zakona o sanaciji dvaju 
studentskih centara. Senat je stoga većinom glasova, uz dva glasa suzdržana, donio ove 
 
z a k l j u č k e : 
 
1. Zatražit će se od Hrvatskog sabora da Prijedlog zakona povuče iz postupka te da se poštuju 

načela pravne države.  
2. Senat inzistira na tome da Upravno vijeće Studentskog centra u Zagrebu, na čijem je čelu 

zamjenica ministra znanosti i tehnologije mr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, počne obnašati 
svoju dužnost jer su od dana imenovanja (ožujak 2001.) Upravnog vijeća Studentskog centra 
održane samo tri polovične sjednice.  

3. Senat inzistira na tome da Upravno vijeće Studentskog centra konačno raspravlja (nakon 
višekratnog traženja rektora, Senata i člana Upravnog vijeća prorektora prof. dr. sc. Dragana 
Milanovića) i o izvješću Državne revizije i Financijske policije. Senat prije svega traži da Upravno 
vijeće Studentskog centra raspravi o poslovanju Studentskog centra u Zagrebu i ustanovi stvarno 
stanje poslovanja te da o tome pismeno izvijesti svoga vlasnika, dakle Senat Sveučilišta u 
Zagrebu.  

4. Tijela upravljanja Sveučilišta u Zagrebu potom će donijeti odluke o eventualnoj sanaciji ili druge 
odgovarajuće odluke.  

5. Senat je takoñer jasno naglasio kako je svaki pokušaj privatizacije Studentskog centra u Zagrebu 
neprihvatljiv.  

 
* 
 

S ovim će zaključcima Senat upoznati predsjednika Hrvatskoga sabora Zlatka Tomčića. 
 

*** 
 
11. Davanje suglasnosti na Ugovor o organiziranju i izvoñenju studija kriminalistike izmeñu 
Sveučilišta u Zagrebu i MUP-a RH, Policijske akademije, Visoke policijske škole 
 
Nakon obavijesti rektora o prethodno provedenom postupku radi organiziranja i izvoñenja tog studija 
Senat je jednoglasno bez rasprave donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Daje se suglasnost na Ugovor o organiziranju i izvoñenju studija kriminalistike izmeñu Sveučilišta u 
Zagrebu i MUP-a RH, Policijske akademije, Visoke policijske škole 

 
*** 

   
12. Davanje suglasnosti na Ugovor o pripajanju Više tehničke škole Tehničkom veleučilištu u 
Zagrebu  
Senat je takoñer jednoglasno i bez rasprave donio ovu  

 
O D L U K U 

 
1. Daje se suglasnost na Ugovor o pripajanju Više tehničke škole Tehničkom veleučilištu u Zagrebu 
3. Imenuje se povjerenstvo za primopredaju u ovom sastavu: predsjednik prorektor prof. dr. sc. 
Dragan Milanović, članovi: rektor Tehničkog veleučilišta prof. dr. sc. Dragutin Šćap, prof. dr. sc. 
Zvonimir Valković, akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu Olga Šarlog Bavoljak i tajnik Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje mr. sc. Rihard Gliha. 

 
*** 

   



13. Davanje suglasnosti za izmjene i dopune statuta fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu 
 
Nakon obavijesti akademske tajnice O. Šarlog - Bavoljak Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
1.   Daje se suglasnost na Odluku o dopuni Statuta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koju je donio dekan 25. listopada 2001. na prijedlog Fakultetskog vijeća te 
ujedno i pročišćeni tekst Statuta Prehrambeno-biotehnološklog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

2.   Dopunjuje se članak 5. Statuta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta koji taksativno nabraja 
djelatnosti Fakulteta. Dodaje se tekst: STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA. Tekst ide s 
crticom kao predzadnji redak. 

 
*** 

 
14. Ostalo 
 
a) Zahtjev Pravnog fakulteta za suglasnost Senata na prijenos poslovnog udjela Pravnog 
fakulteta u Sveučilišnoj tiskari na Zakladu Pravnog fakulteta za potporu znanstvenika 
Na traženje Pravnog fakulteta Senat je jednoglasno bez rasprave donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Daje se suglasnost na prijenos poslovnog udjela Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 
Sveučilišnoj tiskari, d.o.o., na Zakladu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potporu 
znanstvenika. 

 
* 
 

b) I. Šiber je zamolio obavijest o stavovima Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu o Hrvatskim 
studijima, koje je Vijeće prema nalogu Vlade trebalo utvrditi u odreñenom roku. Mišljenje Nacionalnog 
vijeća važno je zato da bi se mogle uitvrditi upisne kvote za upis u I. godinu studija sljedeće 
akademske godine.  
Odgovorila je predsjednica Vijeća prorektorica H. J. Mencer. Nacionalno vijeće zadužila je Vlada da 
preko skupina recenzenata evaluira paralelne programe Hrvatskih studija i studija na drugim 
fakultetima. Nacionalno vijeće tražilo je od Ministarstva znanosti i tehnologije tumačenje pojma 
«paralelni program». Ministar je odgovorio da to znači istovrsnost programa koji završava stjecanjem 
istog stručnog naziva, odnosno da studenti na paralelnim programima stječu ista znanja. Nacionalno 
vijeće je potom za 10 takvih paralelnih studija na Sveučilištu izabralo recenzente. Postupak evaluacije 
je u tijeku, ali se neće moći završiti u zadanom roku (do 6. studenoga) zbog logistike kojom 
Nacionalno vijeće raspolaže i zbog nesreñene dokumentacije koju je trebalo srediti. Za sve su studije 
imenovani recenzenti, zamoljeni su da završe posao u roku od mjesec dana. 
Rektor je podsjetio da je Sveučilište zatražilo provedbu nadzora nad zakonitosti rada Hrvatskih studija 
još u lipnju i dosad od Ministarstva nije dobivena nikakva informacija. Isto tako zatražena je od Vlade 
provedba nadzora nad zakonitošću rada Ministarstva zbog problema odvajanja Odjela matematike – 
ni o tome dosad nije dobivena nikakva informacija. 

 
* 
 

c) Prorektor D. Milanović obavijestio je da je skupina profesora sa Sveučilišta, na čelu s prof. dr. sc. 
Damirom Karlovićem, pokrenula inicijativu da se obilježi 100. obljetnica sporta na Sveučilištu: 
1903.-2003. Ideja je da proslava bude u okviru Sveučilišta a da čelni ljudi Sveučilišta budu u 
organizacijskom odboru. Odbor za nastavu dao je o tome pozitivno mišljenje.  
  
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Senat prihvaća i podržava ovu inicijativu. 
Prorektor D. Milanović obavijestio je takoñer da je počelo sveučilišno sportsko prvenstvo koje je 
pripremio i organizirao Studentski zbor te da je održan Okrugli stol o stanju i perspektivama nastave 
tjelesne kulture na Sveučilištu, čiji će zaključci biti predočeni Senatu u prosincu. 



d) S. Krajcar je pozvao sve na proslavu Dana Fakulteta elektrotehnike i računarstva 21. studenoga 
u 12 sati. 

 
* 
 

e) Z. Čustonja je obavijestio da 14. prosinca Studentski zbor obilježava 5. obljetnicu svoga 
postojanja. 

 
* 
 

f) M. Franz je obavijestio da Fakultet strojarstva i brodogradnje obilježava 16. prosinca svoj dan 
te je pozvao sve na svečanost. 

 
* 
 

g) Zaključeno je da će se sljedeća sjednica Senata, 4., izvanredna, održati u utorak, 27. studenoga 
2001. u 17 sati. 

 
* 
 

h) J. Havranek je upitala postoji li nov stav Senata o pružanju pomoći Sveučilištu u Mostaru. Sada 
27 nastavnika Agronomskog fakulteta održava nastavu u Mostaru, što je Fakultetu znatno financijsko 
opterećenje. 
Odgovorio je rektor: Nisu mu poznate odluke Senata o pomoći drugim sveučilištima, ali o tome bi 
svakako trebalo razgovarati jer profesori Sveučilišta u Zagrebu održavaju nastavu na visokim 
učilištima diljem domovine. 

 
*** 

  
Prof. dr. sc. Zdenko Biñin pozvao je u ime Veterinarskog fakulteta prisutne na druženje u Društvu 
nastavnika. 

 
*** 

  
Sjednica je završila u 20. 35 sati. 
  
Rektor 
Prof. dr. sc. Branko Jeren 
  
Zapisnik sastavila 
  
  
Branka Römer  
Uz poziv broj 01-2/11-2001 
od 3. listopada 200l. 
  
  
  
  
  
  
 


