
Z A P I S N I K 
14. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 335. akademskoj godini (2003./2004.) 

održane 14. rujna 2004. s početkom u 16. 00 sati  
  
∗ 

  
Prisutni članovi: 
 
1. rektorica prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
2. prorektor za znanost i razvoj prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
3. prorektor za nastavu i studente prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov 

 
* 
 

4. dekanica Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Jasmina Havranek 
5. dekan Akademije likovnih umjetnosti prof. Zlatko Kauzlarić 
6. prodekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Bojan Baletić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Ivana  
    Crnkovića) 
7. dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof. dr. sc. Milko Mejovšek 
8. dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 
9. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Mladen Kos 
10. dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Jasenka Jelenčić 
11. dekan Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Željko Hutinski 
12. prodekanica Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel (zamjenjuje dekana  
      prof. dr. sc. Zvonka Posavca) 
13. dekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Alojz Brkić 
14. dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Tonko Ćurko 
15. dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Jalšenjak 
16. prodekan Filozofskog fakulteta doc. dr. sc. Željko Jerneić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Nevena  
      Budaka) 
17. dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Zdravko Kapović 
18. dekanica Geotehničkog fakulteta prof. dr. sc. Vlasta Szavits-Nossan 
19. dekanica Grañevinskog fakulteta prof. dr. sc. Dubravka Bjegović 
20. dekanica Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Luciju Kaštelan Kunst 
21. dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Josip Baloban 
22. prodekanica Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc. Branka Matković (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
      Matu Bartolucija) 
23. prodekanica Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Marija Dominis (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
      Borisa Labara) 
24. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Josip Črnko 
25. prodekan Muzičke akademije prof. Haris Nonveiller (zamjenjuje dekana prof. Franu Paraća) 
26. dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Branko Smerdel 
27. dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Vladimir Mrša 
28. dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Vicković 
29. prodekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Bruno Saftić (zamjenjuje dekana prof.  
      dr. sc. Zdenka Krištafora) 
30. dekanica Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Jadranka Keros 
31. prodekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Radovan Despot (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
      Zvonka Seletkovića) 
32. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Dubravko Rogale 
33. dekan Učiteljske akademije prof. dr. sc. Mile Silov 
34. prodekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Albert Marinculić (zamjenjuje dekanicu prof. dr. sc.  
      Ljiljanu Pinter) 

 
* 
 

35. predsjednik Studentskog zbora Petar Bezjak 
36. član Predsjedništva Studentskog zbora Mislav Banek  
37. članica Predsjedništva Studentskog zbora Marijana Penava  

 



Odsutni članovi: 
 
38. prorektor za poslovanje prof. dr. sc. Tihomir Hunjak 
39. prorektorica za meñunarodnu suradnju prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović 
40. dekan Akademije dramske umjetnosti prof. Vjeran Zuppa 
41. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Šime Višić 
42. član Predsjedništva Studentskog zbora Marko Greiner 
43. član Predsjedništva Studentskog zbora Luka Ivandić 

 
* 
 

Sjednici još prisustvuju: 
 
-  prof. dr. sc. Marko Pranjić, obnašatelj dužnosti predsjednika Stručnog vijeća Hrvatskih studija 
-  prof. dr. sc. Ante Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 
-  prof. Stjepan Gračan, posebna izvjestitelj u 1. točci dnevnog reda 
-  prof. dr. sc. Nikola Gubarev, posebna izvjestitelj u 1. točci dnevnog reda 
-  prof. dr. sc. Smilja Kalenić, posebna izvjestiteljica u 6. točci dnevnog reda 
-  državni tajnik za visoko obrazovanje prof. dr. sc. Juraj Božičević 
-  pomoćnik ministra prof. dr. sc. Pavo Barišić 
-  stručna suradnica u MZOŠ Ivana Puljiz 
-  mr.sc. Vilim Ribić, predsjednik Sindikata znanosti i visokog obrazovanja 
-  Mario Gabričević, predstavnik Sindikata znanosti i visokog obrazovanja 

 
* 
 

Iz stručne službe Rektorata: 
 
-  akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. 
-  voditeljica Ureda za meñunarodnu suradnju Ana Ružička, prof. 
-  stručna suradnica za pravne poslove Ksenija Grubišić, dipl. iur. 
  

*** 
 
Predsjedava rektorica prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
  
Rektorica prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer otvorila je 14. sjednicu Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
335. akad. godini (2003./2004.), pozdravila prisutne i goste, te je predložila dnevni red koji su članovi 
Senata ranije dobili.  
Senat je usvojio sljedeći dopunjen i izmijenjen  
  

d n e v n i   r e d : 
  
1. Izbor umirovljenih redovitih profesora u počasno zvanje professor emeritus 
2. Financijska pitanja  
    a) Davanje suglasnosti Akademiji dramske umjetnosti, Filozofskom fakultetu, Fakultetu  
        organizacije i informatike Varaždin, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Geotehničkom  
        fakultetu Varaždin Sveučilišta u Zagrebu i Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu za prenamjenu  
        elaborata za kreditiranje 
    b) Pitanje realizacije kredita 
    c) Zahtjev za produženje roka za realizaciju kredita po subven cioniranoj kamati 
3. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 13. sjednice Senata u 335. ak. god. (2003./2004.)  
    održane 13. srpnja 2004.  
4. Obavijesti 
5. Izbori 
    a) Davanje suglasnosti na izbor umjetnika u umjetničko-nastavno zvanje  
    b) Potvrñivanje izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora  
    c) Potvrñivanje izbora u trajno nastavno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na  
        vrijeme od pet godine   
6. Nastava i studenti 



    a) Pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog plana i programa novog dodiplomskog  
        četverogodišnjeg studija portugalskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta  
    b) Pokretanje postupka prihvaćanja novog stručnog izvanrednog studija Drvne tehnologije  
        Šumarskog fakulteta   
    c) Prihvaćanje obnovljenog plana i programa stručnog studija Poslovne ekonomije prijedlog  
        Ekonomskog fakulteta  
    d) Rasprava o zahtjevima fakulteta/akademija Sveučilišta u Zagrebu u vezi upisnih kvota  
7. Poslijediplomski studiji 
    a) Pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog plana i programa poslijediplomskog  
        specijalističkog studija Medicinska mikrobiologija s parazitologijom na Medicinskom  
        fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
    b) Prihvaćanje nastavnog plana i programa novog meñunarodnog poslijediplomskog  
        znanstvenog studija Sustainable Energy Engineering Fakulteta strojarstva i brodogradnje  
        Sveučilišta u Zagrebu 
    c) Prihvaćanje nastavnog plana i programa novog poslijediplomskog stručnog studija  
        Suvremena osnovna škola Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu 
8. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
9. Nostrifikacije 
10. Znanstveno-nastavna literatura 
11. Meñunarodna suradnja 
12. Nagrada «Fran Bošnjaković» - pokretanje postupka 
13. Utvrñivanje liste predloženika za Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje i Nacionalno  
      vijeće za znanost 
14. Davanje suglasnosti na odluku o izboru dekana Akademije likovnih umjetnosti i Fakulteta  
      prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
15. Davanje suglasnosti na odluku o izboru predsjednika Stručnog vijeća Hrvatskih studija  
      Sveučilišta u Zagrebu 
16. Davanje suglasnosti Medicinskom fakultetu za sklapanje ugovora o izvoñenju radova na  
      adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji grañevine Škole narodnog zdravlja «Andrija Štampar» 
17. Davanje suglasnosti na odluku o izboru obnašatelja dužnosti dekana Geotehničkog  
      fakulteta Varaždin Sveučilišta u Zagrebu  
18. Ostalo 
  

*** 
  
1. Izbor umirovljenih redovitih profesora u počasno zvanje professor emeritus 
  
I. Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Sveučilišta u Zagrebu Senat je na sjednici 
13. srpnja 2004. imenovao stručno povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog znanstveno-
nastavnog zvanja professor emeritus prof. Mladenu Pejakoviću, umirovljenom redovitom profesoru 
Akademije likovnih umjetnosti, u sastavu: Stjepan Gračan, red. prof. Akademije likovnih umjetnosti, 
predsjednik, te akademik Josip Bratulić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, akademik Igor 
Fisković, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, akademik Vladimir Marković, Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti, i prof. dr. sc. Ivo Maroević, red. prof. Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
- članovi. Prijedlog je u ime stručnog povjerenstva obrazložio predsjednik prof. Stjepan Gračan. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu 
  

O D L U K U  
 

Prof. Mladen Pejaković, umirovljeni redoviti profesor Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta 
u Zagrebu, izabire se u počasno zvanje professor emeritus.  

 
* 
 

II. Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Sveučilišta u Zagrebu Senat je imenovao 
stručno povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professor 
emeritus dr. sc. Božidaru Vrhovcu, umirovljenom redovitom profesoru Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: dr. sc. Marko Pećina, red. prof. Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, predsjednik, te dr. sc. Ivan Bakran, red. prof. Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
dr. sc. Nikola Gubarev, red. prof. Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, akademik Vladimir 



Goldner, Hrvatska akdemija znanosti i umjetnosti, i dr. sc. Danijel Rukavina, redoviti profesor 
Medicinskog fakulteta u Rijeci - članovi. Prijedlog je u ime stručnog povjerenstva obrazložio prof. dr. 
sc. Nikola Gubarev - član. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu 
  

O D L U K U 
 

Prof. dr. sc. Božidar Vrhovac, umirovljeni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, izabire se u počasno zvanje professor emeritus. 
  

*** 
 
Na početku je rektorica dala riječ državnom tajniku prof. dr. sc. Juraju Božičeviću koji je upoznao 
Senat s prijedlogom ministra D. Primorca MZOŠ o razvijanju kulture komuniciranja preko rektora svih 
sveučilišta u Hrvatskoj da bi se naglasila autonomnost sveučilištâ. U tu svrhu predložio je ministru D. 
Primorcu da zajedno s pomoćnicom ministra Mirjanom Polić-Bobić posjete sve fakultete svih 
sveučilišta, što su već učinili u Rijeci i Osijeku, a sada je red na Sveučilište u Zagrebu, što će učinili u 
sljedećih deset dana u nazočnosti prorektora za nastavu i studente V. Jerolimova. Time se želi na novi 
način razviti strategija budućeg razvoja visokog školstva. Osim toga, mnogi fakulteti imaju zanimljive 
programe, a MZOŠ nema o njima potpunu evidenciju. Potom je obratio pozornost na ciklus predavanja 
u organizaciji MZOŠ posvećenih bolonjskom procesu, budući da je jasno da implementacija 
bolonjskog proces donosi sa sobom niz novih društvenih okolnosti, čime će se promijeniti i društvena 
uloga sveučilišta. Tim razgovorima nastoji se postići uvid u to kako pojedine struke objašnjavaju 
novonastale promjene, uvid u tržište radne snage o kojem ne postoji jasna evidencija, a nužan je da bi 
se potaknuo razvoj u pojedinim strukama, posebice tehničkim, i treće je pitanje cjeloživotnog 
obrazovanja i značenje koje ima za visokoškolsku zajednicu. Ti organizirani razgovori su važna 
inventura onoga što nas čeka i procjena naše spremnosti, te kako percipiramo visokoškolsko 
priključivanje Europi po različitim područjima. Potom je državni tajnik J. Božičević izvijestio o 
prošlotjednom potpisivanju namjere pristupa šest programa čime Republika Hrvatska postaje 
ravnopravan član s posebnim zadatkom pripremanja programa za suradnju na projektima Europske 
zajednice. Zatim je obavijestio o osnivanju Centra za krš i Mrežu za krš u kojoj će sudjelovati mnogi 
fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, pa je ujedno pozvao sve fakultete na suradnju. Zamišljeno je da se 
okvirno postave dva projekta sa slobodnim pristupom, a projekti bi se zvali Razvoj održivog 
gospodarstva kršnih područja, jedan usmjeren na otoke i priobalje, a drugi na kopneno područje. 
Uvodno izlaganje državni tajnik J. Božičević završio je obavijesti o ubrzanom radu Vlade RH na 
osnivanju Sveučilišta u Puli, te će za nekoliko dana na web stranicama biti objavljena temeljna ideja 
spomenutog osnivanja, kojeg je nazvao strateškim pitanjem za Republiku Hrvatsku. Budući da u tom 
području nedostaje ljudi, zamolio je Senat Sveučilišta u Zagrebu za tu vrstu pomoći. 
Budući da je državni tajnik J. Božičević na početku sjednice Senata ograničio vrijeme sudjelovanja na 
sjednici, rektorica je predložila da se nakon 2. točke dnevnog reda uvrsti točka o financijskim pitanjima 
uvrštena pod rednim brojem 16., kako bi se o nizu problema raspravljalo upravo u njegovoj 
nazočnosti. 
  

*** 
  

2. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 13. sjednice Senata u 335. ak. god. (2003./2004.) 
održane 13. i 15. srpnja 2004 
  
Rektorica je izvijestila da su sve odluke izvršene, a kako nije bilo prigovora na zapisnik, prihvaćen je 
jednoglasno i u cjelosti. 
  

*** 
 
3. Financijska pitanja 
 
a) Davanje suglasnosti Akademiji dramske umjetnosti, Filozofskom fakultetu, Fakultetu 
organizacije i informatike Varaždin, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Geotehničkom 
fakultetu Varaždin Sveučilišta u Zagrebu i Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu za prenamjenu 
elaborata za kreditiranje 



Gña. Martina Cvitanović je rekla da se radi o zahtjevima za prenamjene pristigle do 1. rujna 2004., te 
iznijela zaključke Vijeća za financije i računovodstvo i Odbora za poslovanje koji predlažu da se 
prihvate svi zahtjevi, izuzev zahtjeva Geotehničkog fakulteta Varaždin, za koji predlažu prihvaćanje 
prijedloga za sanaciju, a da se dio zahtjeva koji se odnosi na dovršenje velike predavaone stavi u 
mirovanje. U vezi s djelomičnim prihvaćanjem potonjeg zahtjeva rektorica je rekla da Geotehničkom 
fakultetu Varaždin ne treba takva dvorana. Osim toga, javio se i gradonačelnik Varaždina sa 
zamolbom da se ta dvorana dovrši, jer je Gradu Varaždinu važno da ima tako veliku dvoranu, na što je 
rektorica odgovorila da Sveučilište u Zagrebu ne može Gradu Varaždinu graditi dvoranu. 
Senat je jednoglasno donio sljedeću 
  

O D L U K U 
o Izmjenama i dopunama br. III osnovnog Elaborata kapitalnih ulaganja, investicijskog 
održavanja i opreme Sveučilišta u Zagrebu iz kredita Privredne banke d.d., Zagrebačke 

banke d.d. 
  

I 
Utvrñuje se da je danom donošenja ove odluke iz kredita Privredne banke d.d., Zagrebačke banke 
d.d., utrošeno ukupno 110.215.108,84 kuna (slovima stodesetmilijuna-dvjestopetnaesttisućastoosam 
kuna i osamdesetčetiri lipe). 
  

II 
Prihvaćaju se izmjene Elaborata kapitalnih ulaganja, investicijskog održavanja i opreme Sveučilišta u 
Zagrebu iz kredita Privredne banke d.d., Zagrebačke banke d.d., na slijedeći način: 
  
  
Na strani 18 5. FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 
  
Tablica PLANIRANI KAPITALNI PROJEKTI se briše i nova tablica ima slijedeći sadržaj: 
  

Redni broj Aktivnost Iznos 

1 Izrada projektne dokumentacije i nadzor 1.600.000,00 

2 Zamjena vanjske stolarije, sjeverna zgrada 4.100.000,00 

3 Prekrivanje ravnih krovova, južna zgrada 3.290.000,00 

4 Elektroinstalacije, sjeverna zgrada 3.320.000,00 

5 
Prenamjena prostora (izgradnja laboratorija i ureñenje 
prostora istok, komunikacijski spoj južne i istočne zgrade, 
ureñenje studentskog restorana 

12.900.000,00 

6 Tehnološki centar (rekonstrukcija i opremanje certifikacijskih 
laboratorija) 4.990.000,00 

  
Ukupni iznos:      30.200.000,00 kn 
  
Na strani 50. 19. FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN 
  
Od dodijeljenih 7.325.966,00 kuna dosad je utrošeno ukupno 6.441.190,23 kune, prema slijedećoj 
tablici: 
  

Redni broj Aktivnost Iznos 

1 Sanacija i adaptacija prostora 4.685.592,78 

2 Nepredviñeni i naknadni radovi 634.674,87 

3 Stručni nadzor 115.124,08 

4 Nabava informatičke opreme 497.595,30 

5 Nabava namještaja 508.203,20 



Od preostalog iznosa od 884.775,77 kuna, 74.664,00 kune utrošeno je kako slijedi: 

Redni broj Aktivnost Iznos 

1 Izrada glavnog projekta graditeljsko-obrtničkih i 
elektroinstalaterskih radova za ureñenje-adaptaciju potkrovlja 42.700,00 

2 Inženjering poslovi za potrebe ishoñenja graditeljskih 
dozvola-ureñenje potkrovlja i podruma 6.100,00 

3 Izrada projektne dokumentacije - projekt proširenja i 
modernizacije računalne i telefonske mreže 10.980,00 

4 Rješenje grijanja i hlañenja i ventilacije prostora podruma 2.684,00 

5 Izvedbeni projekt plinskih instalacija i projekt strojarskog dijela 
adaptacije kotlovnice 12.200,00 

  
Preostali iznos od 810.111,77 kuna usmjerio bi se na adaptaciju kotlovnice i izvedbu plinskog 
priključka. 
  
Na strani 56. 22. FILOZOFSKI FAKULTET 
  
Tablica PLANIRANI KAPITALNI PROJEKTI se briše i nova tablica ima slijedeći sadržaj: 
  

Redni broj Aktivnost Iznos 

  POSTOJEĆI OBJEKT   
1 Izmjena prozora 2.718.178,24 

2 Ugradnja Al žaluzina 1.177.967,00 

3 Adaptacija WC-a 2.201.120,00 

4 Ureñenje dvorana 590.480,00 

5 Izgradnja pan. dizala za C-trakt 1.000.000,00 

6 Sustav kondicioniranja zraka 10.145.778,56 
7 Sustav vatrodojave 78.080,00 
8 Popravak krova 315.339,60 
9 Montaža žaluzina 480.416,00 
10 Elektr. grijači žljebova 123.762,90 
11 Zamjena prozora Aula 241.291,60 
12 Ureñenje WC-a Vidi pod r.b. 3 

  Ukupno: 19.072.413,90 
      
  NOVI OBJEKTI   

13 Izrada glavnog i izved. projekta 1.952.000,00 

14 Stručni nadzor 1.400.000,00 

15 Izvoñenje grañevinskih radova 27.992.308,60 

16 Savjetovanje oko dozvola 237.900,00 

17 Konzalting usluge za radove 236.680,00 

18 Geotehnički elaborat 111.776,40 

  Ukupno: 31.930.665,00 
Ukupni iznos:        51.003.078,90 kn 
  
Na strani 67. 26. AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI 



Tablica PLANIRANI KAPITALNI PROJEKTI se briše i nova tablica ima slijedeći sadržaj: 
  

Redni 
broj 

Aktivnost Iznos 

I Nabava opreme i radovi plaćeni do27.08.2004.   

1 Stupni stativ, flash rasvjeta, aparat za povećavanje, 
upravljačka konzola, nosač i projekcijska pozadina 85.943,39 

2 Rasvjetna oprema za kazališnu dvoranu i TV studio 454.612,26 

3 Nelinearna kompjutorska montažna oprema 533.030,20 

4 Digitalna oprema TV studio i režija - 1 okončana situacija 1.806.922,48 

5 Žarulje za kinoprojektor 35mm 14.396,00 

6 Videoprojektor za kazališnu dvoranu 37.380,80 

7 Sanacija stropa u TV studiju 22.280,25 

  Ukupno: 2.954.565,38 

II 
Realizirani radovi i nabave predani Sveučilištu za plaćanje 

do 27.08.2004   

1 Izrada novog glavnog razvodnog ormara za električnu energiju 23.741,20 

2 Elektroinstalaterski radovi 23.472,80 

3 Zamjena podrumskih prozora u montažama gdje se ugrañuje 
nova oprema 16.948,01 

4 Soboslikarsko-ličilački radovi - kazališna dvorana - zidovi i 
stolarija te projekcijska kabina 23.619,20 

5 Klima ureñaj za sobu 107 (server i LANShare) 4.306,60 

6 Zamjena plinskih bojlera u sustavu centralnog grijanja 76.280,50 

  Ukupno: 168.368,31 

III 
Preostali ugovoreni radovi i nabave u tijeku (planirana 

realizacija do kraja rujna 2004.)   

1 Digitalna oprema - razlika od ugovorenih sredstava 358.538,48 

2 Servis objektiva 35mm kinoprojektora 19.884,00 

3 Instalacijska mrežna oprema za nelinearne montaže 23.538,45 

4 Montaža rasvjetne opreme u TV studiju 16.299,20 

5 Instalacija LANShare ureñaja i AVIDA 18.916,34 

  Ukupno: 437.176,47 

IV 
Planirani radovi i nabave u tijeku s planom dovršetka do 

8. listopada 2004.   

1 Nabava i ugradnja projekcijskog platna i nosača za platno za 
kazališnu dvoranu 41.750,00 

2 Nabava i ugradnja stropnog nosača za video projektor u 
kazališnoj dvorani 8.500,00 

3 Dodatni troškovi do završetka ugradnje nove opreme i 
puštanja u rad 27.900,00 

  Ukupno: 78.150,00 



Ukupni iznos:        3.638.260,16 kn 
  
Na strani 68. 22. REKTORAT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
  
Prema ažuriranom planu korištenja kreditnih sredstava, tablica PLANIRANI KAPITALNI PROJEKTI 
imala bi slijedeći sadržaj: 
  

Redni broj Aktivnost Iznos 

1 Projekt adaptacije tavana (ugovor o projektiranju) 414.800,00 

2 Strukturno kabliranje (pojačanje, zamjena i pripreme za 
tavanski prostor) 141.655,42 

3 Namještaj za prostor razizemlja 366.000,00 

4 Grañevinsko-obrtnički radovi za tavan i opremanje 5.967.544,58 

Ukupni iznos:          6.890.000,00 kn 
  

III 
Prilog ovoj odluci su tablice iz Elaborata kapitalnih ulaganja, investicijskog održavanja i opreme 
Sveučilišta u Zagrebu za fakultete na koje se odnose izmjene. 
  

IV 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
* 

  
Senat je jednoglasno donio ovu 
  

O D L U K U 
  
I. 

Odobrava se GEOTEHNIČKOM FAKULTETU VARAŽDIN Sveučilišta u Zagrebu izmjena Elaborata 
kapitalnih ulaganja, investicijskog održavanja i opreme Sveučilišta u Zagrebu iz kredita Privredne 
banke d.d. i Zagrebačke banke d.d. na način da nova tablica glasi: 
  

redni broj aktivnosti iznos 

1 Sanacija drvene krovne konstrukcije, pokrova i limarije 365.000,00 

2 Zamjena dotrajalih prozora 740.000,00 

3 Zamjena dotrajalih radijatora 190.000,00 

4 Sistemsko kabliranje i lokalna mreža s centralnim čvorištem 100.000,00 

  
 ukupno: 1.395.000,00 kuna 
  
Redni broj 5. prvobitne tablice Elaborata – velika predavaonica – iznos 7.605.000,00 kuna privremeno 
se, na prijedlog Vijeća za financije i računovodstvo i Odbora za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu, 
stavlja u mirovanje. 
  

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
* 

  
b) Pitanje realizacije kredita 
Prof. dr. sc. T. Ćurko je rekao da je do rekonstrukcija programa došlo zbog pada vrijednosti novca na 
raspolaganju uzrokovanog u prvom redu nizom propalih natječaja. Vezano za to, rektorica je 
obavijestila kako je zajedno s prorektorom A. Bjelišem i gñom. Martinom Cvitanović bila na sastanku s 
ministrom financija Šukerom, te da su razgovarali o načinu predlaganja proračuna i o Zakonu o javnoj 
nabavi. Na tom sastanku ministar I. Šuker je izvijestio da se upravo radi na promjenama Zakona o 



javnoj nabavi koje bi trebale biti gotove do 1. siječnja 2005., te da se mijenjaju odredbe koje 
onemogućavaju ovakvo realiziranje kredita. Zakonom će biti predviñeno dvostupanjsko nadmetanje, 
ponude i cijene će biti objavljene na web stranicama, tako da će se ugovori moći sklapati temeljem 
unaprijed odreñenih i poznatih cijena, a naravno mijenjat će se i odredba da je najjeftinija ponuda i 
najpovoljnija ponuda. Osim toga, ministar I. Šuker je sugerirao da do donošenja novog zakona 
Sveučilište u Zagrebu provodi dvostupanjska nadmetanja, gdje bi se vidjelo koji su izvoñači sposobni 
izvoditi radove.  
Prof. dr. sc. T. Ćurko je rekao da će to što se kredit ne može realizirati željenom dinamikom krajem 
godine rezultirati neiskorištavanjem ponuñenih sredstva. Naime, Sveučilište u Zagrebu ima na 
raspolaganju kredit u 2004. godini u iznosu od 490 milijuna kuna, do sada je realizirano 110 milijuna 
kuna, od čega velika većina utrošenih sredstava otpada na dugove prethodne godine. Od novih 
kredita realizirano je samo oko 35 milijuna kuna. Djelujući u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i 
dobivenim uputama pokazalo se da je situacija na tržištu takva da se pojavljuju tvrtke koje se bave 
čistom preprodajom usluga. Takve tvrtke izvrsno funkcioniraju u administrativnom dijelu, a loše u 
realizacijskom dijelu poslova. To su tvrtke koje svoje usluge obavljaju isključivo sa suugovarateljima i 
kooperantima, a nisku cijenu postižu na temelju toga što ne plaćaju kooperante, što dovodi do 
zatvaranja gradilišta, pa se moraju potpisivati novi ugovori o izvanrednim radovima, da bi radovi uopće 
završili. Takvim poslovanjem te tvrtke obaraju vrijednost naših natječaja i čitavog procesa. Zbog toga, 
ukoliko i nisu natječajem izabrane, vrlo su uspješne u žalbenom postupku gdje se većina natječaja 
poništava. Osim što njihovo djelovanje neposredno utječe na našu dinamiku realiziranja kredita, 
vrijednost tih radova sukladna je vrijednosti kvadrata novoga izgrañenog stana, koja je tijekom ove 
godine porasla za 15%, pa je u tom omjeru pala vrijednost našeg novca. Na kraju je iznio zaključak 
Odbora za poslovanje da sa u natječajnom postupku na razini Sveučilišta u Zagrebu provede 
dvostupanjsko nadmetanje, gdje bi se u prvom stupnju izabrale tvrtke koje su kompetentne za veće 
grañevinske zahvate i nakon toga bi se u drugom stupnju za izvoñenje radova izvršio izbor izmeñu 
tvrtki koje su zadovoljile u prvom stupnju. 
Pohvalivši izuzetan rad gñe. Martine Cvitanović, prof. dr. sc. Jasmina Havranek je rekla da za 
probleme nastale oko realizacije kredita nije krivo samo MZOŠ, već da je krivica i na članovima 
Sveučilišta. Dekani su kod odreñivanja iznosa kredita trebali biti svjesni da se neće moći utrošiti sav 
novac. Mi smo trebali obaviti pripremne radnje potrebne za realizaciju kredita. Osim toga, nikada 
nismo vidjeli taj ugovor o kreditu. 
Prof. Z. Kauzlarić je rekao da Akademija likovnih umjetnosti kasni s radovima, jer su ugovori predugo 
stajali u MZOŠ. 
Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović je vezano za prijedlog o dvostupanjskom nadmetanju rekla da je to 
rješenja samo ako se opet netko ne žali, za što ima puno mogućnosti. Stoga je predložila da MZOŠ 
zamoli Ured Vlade RH da u dvostupanjskom nadmetanju Ured bude uključen kao član u komisiju, jer 
se žalba njemu i prosljeñuje. Potom je upitala državnog tajnika J. Božičevića o pristiglom rješenju 
MZOŠ za znanstvenu opremu i o PDV-u, odnosno o činjenici da je Grañevinskom fakultetu odobreno 
samo 8% zatraženog iznosa za tu svrhu, što je premali iznos, jer Fakultet ne može izdvojiti 92% od 
traženog iznosa za opremu. Osim toga, to rješenje nije u skladu sa projekcijom za tri godine.  
Državni tajnik J. Božičević je odgovorio da se prvi puta susreće s kapitalnim ulaganjima, te da će 
predložiti osnivanje savjetodavnog i operativnog tijela za praćenje realizacije kredita. U vezi s pitanjem 
prof. dr. sc. Dubravke Bjegović, rekao je da je nedavno saznao za te odluke s PDV-om, te da se jako 
iznenadio. Po njegovom mišljenju to su nesuglasice uprave za znanost, s kojom se danas trebao naći, 
ali je sastanak odgoñen za sutra. S obzirom na ozbiljnost pitanja, napravio je u tu svrhu jednu 
promemoriju  
Vezano za PDV, prof. dr. sc. T. Ćurko je mišljenja da je MZOŠ postupio kao pravi gospodar, jer je 
Ministarstvo obračunalo PDV na nabavljenu opremu i vratilo fakultetima koji uopće nisu platili. Tako su 
fakulteti natrag dobili sredstva koja uopće nisu imali, te su sada pri novoj raspodjeli za nabavu nove 
opreme, fakulteti dobili odreñenu svotu i ono što su prije dobili kao povrat PDV-a natrag, kojeg nisu 
nikada ni dobili. Potom je izvijestio da je vezano za PDV, Fakultet strojarstva i brodogradnje napravilo 
analizu i zaključio da bi fakultetima bilo bolje da su u sustavu PDV-a. 
Mr. sc. V. Ribić je rekao da je na kupljenu opremu fakulteta MZOŠ vratio PDV u veljači 2004., ali da je 
u ožujku 2004. usvojen Proračun kojim su prepolovljena predviñena sredstva za kupnju opreme sa 54 
milijuna kuna na 26 milijuna kuna, čime je cijeli projekt povrata PDV-a i cijeli sustav izigran.  
Nakon rasprave da li je nabavljanje znanstvene opreme u sustavu PDV-a ili ne, doc. dr. sc. Ž. Jerneić 
je izvijestio da je Filozofski fakultet trebao dobiti oko 580. 000,00 kuna povrata PDV-a. Od toga iznosa 
je Filozofski fakultet iz vlastitih sredstava financirao znanstvenu opremu za više od polovine iznosa, 
što znači da MZOŠ nama vraća naša vlastita sredstva. Osim toga, nama ne vraća MZOŠ nego 
Ministarstvo financija. Potom je obavijestio da u MZOŠ stoje od travnja 2004. nepotpisani ugovori 



Filozofskog fakulteta, te da iz principa nije htio nazvati i nekoga podsjećati da mora obavljati svoj 
pisao. Uz to, prije tri tjedna se trebao održati sastanak s gosp. S. Mamićem i prorektorom T. Hunjakom 
koji se nije održao, niti se u ova tri tjedna uspjelo dogovoriti novi termin održavanja. 
Državni tajnik J. Božičević je rekao da će s obzirom na iznesene probleme napraviti promemoriju i 
uputiti je ministru D. Primorcu i gosp. S. Mamiću. 
Prof. dr. sc. I. Jalšenjak je rekao da je Farmaceutsko-biokemijski fakultet povrat PDV-a u iznosu 
700.000,00 kuna, za uložena sredstva MZOŠ i vlastita uložena sredstva. Tijekom godine taj dobiveni 
iznos Fakultet je uložio u nove instrumente. Meñutim, nedavno je pristiglo rješenje MZOŠ kojim 
Fakultetu doznačuje 0 kuna, s uputom da se iz PDV može potrošiti 230.000,00 kuna, koje je Fakultet 
već potrošio.  
Vezano za proračun, rektorica je rekla da je na dvije sjednice Rektorskog zbora bila rasprava o 
proračunu, te da je iznesena inicijativa Sveučilišta u Zagrebu da se kao posebna glava u prijedlog 
proračuna uvrsti razvojna ili reformska sredstva. Tom prilikom rektorica je zamoljena da napiše što to 
znači, te je napisala pismo s obrazloženjem i namjerom na što će Sveučilište u Zagrebu potrošiti 
razvojna ili reformska sredstva, s napomenom da se ta sredstva unesu kao poseban stavak u prijedlog 
proračuna. Zamolila je državnog tajnika J. Božičevića da ta sredstva ne budu sakrivena unutar 
obrasca, glava i pojedinih predmeta proračuna, intelektualnih usluga, materijalnih troškova i plaća za 
redovita sredstva. Kada smo bili na sastanku s ministrom I. Šukerom, rekao nam je da smo to trebali 
već davno napraviti. Sveučilište u Zagrebu to zahtjeva već deset godina i nikada takav prijedlog 
proračuna nije izašao van. Državni tajnik J. Božičević je odgovorio da će to svakako biti posebna glava 
u prijedlogu proračuna, ali da to mora stalno provjeravati. 
Prof. Z. Kauzlarić je potom postavio pitanje zaostale isplate honorara za vanjsku suradnju. Naime, 
uskoro počinje nova akademska godina i zbog neisplaćenih honorara kolege odbijaju daljnju suradnju. 
Doc. dr. sc. Ž. Jerneić je rekao da je MZOŠ dužan isplatiti 4 milijuna kuna za vanjsku suradnju, koju je 
Filozofski fakultet podmirio iz vlastitih sredstava. 
Prof. dr. sc. B. Smerdel je rekao kako se Pravni fakultet počeo baviti pitanjima primjene novog 
Zakona, konkretno sa zaoštrenim položajem asistenata. U konzultacijama sa stručnjacima iz područja 
radnog prava ustanovljeno je da se predviña veliki broj otkaza kojima nećemo moći uskratiti 
otpremnine i što će predstavljati veliki izdatak fakultetima. Zato bi bilo dobro da se i ta sredstva 
predvide u proračunu. 
S obećanjem da će nazočiti i sljedećoj sjednici Senata, državni tajnik J. Božičević napustio je sjednicu. 
  

* 
  
c) Zahtjev za produženje roka za subvencionirane kredite 
Senat je jednoglasno podržao zahtjev za produženje roka za subvencionirane kredite do 31. prosinca 
2004.. 

 
*** 

 
3. Obavijesti 
  
- Rektorica je obavijestila kako je temeljem sporazuma izmeñu Grada Zagreba i Sveučilišta u Zagrebu, 
Grad Zagreb od predviñenih 10 milijuna kuna Sveučilištu doznačio 4, 5 milijuna kuna. Na Rektorskom 
kolegiju dogovoreno je da će se ukupno obećani iznos utrošiti u ureñenje Francuskog paviljona u 
Studentskom centru, na razne studijske i istraživačke programe na kojima zajednički radimo s ostalim 
europskim sveučilištima (aktualan primjer je pokretanje poslijediplomskog studija Upravljanje gradom), 
na projekt pojave školjkaša u jezeru Jarun i njihovom utjecaju na ekološku ravnotežu, na adaptaciju 
velike predavaone na Veterinarskom fakultetu, na ureñenje Austrijskog paviljona u Botaničkom vrtu i 
600. 000, 00 kuna će se izdvojiti za opremanje predavaone u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik. 
Na kraju je napomenula da velika zasluga za dobivena i predviñena sredstva od Grada Zagreba 
pripada prof. dr. sc. Jasmini Havranek. 
- Potom je izvijestila o izvanrednoj sjednici Senata koja će se održati 29. rujna 2004. a sadržavat će 
dvije točke. Prva će biti posvećena samoevaulaciji Sveučilišta u Zagrebu i izvješću Salzburg 
Seminara, a druga studijskim programima. 
- Prorektor A. Bjeliš izvijestio je o sjednici Izvršnog odbora IUC-a koja se održala 26. kolovoza 2004. u 
Dubrovniku. Iako zbog slabog odaziva nije bilo kvoruma, dogodile su se značajne stvari. Odbor je, uz 
prisustvo nekoliko predstavnika drugih tijela IUC-a, raspravio točke dnevnog reda. Tijekom zasjedanja 
je ustanovljeno da se IUC nalazi u dubioznoj situaciji s financijama. Sredstva koja su po 
petogodišnjem ugovoru s MZOŠ dogovorena nisu ove godine alocirana. Osim toga, u takvoj se 



situaciji ustanovilo da su kontakti sa Sveučilištem u Zagrebu i pokušaji da se doñe do sporazumnih 
rješenja ne odvijaju na dobar način. Tijekom zasjedanja je ravnatelj Banac podnio ostavku, tako da je 
odlučeno da do sjednice cijelog Savjeta koja će se održati sljedeće godine u proljeću vršitelj dužnosti 
bude. dr. sc. Krunoslav Pisk. Potom je prorektor A. Bjeliš rekao da je i od inozemnih članova Upravnog 
odbora zatraženo da se organizira jedan inicijalni sastanak na kojem bi se vidjelo što dalje napraviti u 
traženju rješenja za sporazumni odnos izmeñu Sveučilišta u Zagrebu i IUC-a. Održan je sastanak na 
kojem su osim njega, nazočili rektorica i prorektor T. Hunjak kao predstavnici Sveučilišta u Zagrebu, te 
prof. dr. sc. Istvan Teplan,. prof. dr. sc. Lise Kjolsrod i dr. sc. Krunoslav Pisk. Dogovoreno je da se 
obnove prijedlozi sporazuma gdje bi se definirali odnosi i da ako se uspije doći do zajedničkog 
rješenja, da se to rješenje uputi MZOŠ koji bi trebao pratiti daljnju aktivnost IUC-a u Dubrovniku. 
Potom je rektorica rekla kako je IUC meñunarodna udruga koja u Dubrovniku djeluje od 1970. godine 
u zgradi koja je u vlasništvu Sveučilišta u Zagrebu. Od te godine do danas država plaća tri djelatnika 
koja su uglavnom obavljali poslove IUC-a.. U ovom trenutku Sveučilište u Zagrebu je diglo komercijalni 
kredit bez jamstva države za obnovu i dovršenje zgrade. Imat ćemo dormitorij s 55 soba i 77 postelja, 
te 16 predavaonica. Sveučilište u Zagrebu se mora ponašati kao pravi gospodar i srediti odnose sa 
IUC-om, jer ta organizacija nije plaćala nikakve troškove održanja ili čišćenja. Zato nastojimo ponuditi 
ugovore kojima bi se osigurali bolji odnosi s tom organizacijom.  
Na upit prof. dr. sc. J. Balobana zašto je prof. dr. sc. I. Banac podnio ostavku, prorektor A. Bjeliš je 
rekao da je jedan od razloga i taj što je prof. dr. sc. I. Banac bio nezadovoljan dosadašnjim odnosom 
IUC-a i Sveučilišta u Zagrebu, koji je od većine prepoznat kao nekonstruktivan. Prošle godine Senat je 
donio Pravilnik koji izmeñu ostalog definira mogućnosti korištenja prostora IUC-a u akademske svrhe. 
Tu su uvrštene i tradicionalne aktivnosti IUC-a koje Sveučilište u Zagrebu želi sačuvati, ali je primarni 
interes da se uz naše aktivnosti uvrsti organizacija akreditiranih poslijediplomskih studija. Na upit 
pomoćnika ministra P. Barišića da li je IUC meñunarodna udruga privatnih osoba ili sveučilištâ, te da li 
postoji ugovor izmeñu IUC-a i Sveučilišta u Zagrebu, prorektor A. Bjeliš je odgovorio da je IUC djeluje 
na temelju povelje donesene oko 1970. godine koju je potpisalo izmeñu 150 i 200 sveučilišta iz 
različitih dijelova svijeta. Sveučilište u Zagrebu je jedno od osnivača IUC-a. Uz tu meñunarodnu 
udrugu postoji privatna tvrtka koju su osnovali kolege iz Hrvatske kako bi omogućili financijsko 
djelovanje IUC-a po našim zakonima. Predsjednik te tvrtke kroz koju se kanalizira cjelokupno 
financijsko poslovanje je dr. sc. K. Pisk koji je nazočan na svim našim zasjedanjima. Ovaj trenutak 
Sveučilište u Zagrebu nema važeći sporazum sa IUC-om, a naša namjera u posljednje dvije godine je 
upravo postizanje takvog sporazuma kojim bi se postigli jasno definirani odnosi, što bi zasigurno 
doprinijelo pospješivanju akademske suradnje. Osim toga, IUC je jedina institucija koja od MZOŠ 
prima lump sum i to na pet godina. Taj lump sum godišnje iznosi oko 1, 3 milijuna kuna i njime je 
definirano da glavnina tog iznosa treba ići za sudjelovanje hrvatskih studenata u skupovima IUC-a. 
Glavna zamjerka Sveučilišta u Zagrebu lump sum financiranju je bila ta, da MZOŠ kada financijski 
podupire skupove IUC-a, mora ih podupirati projektno, odnosno da se prijavljeni projekti natječu za 
sredstva. Upravo je jedan od vjerojatnih povoda ostavke prof. dr. sc. I. Banca bilo odbijanje njegova 
prijedloga da se u to tijelo uključi prof. dr. sc. Kraljević, što je bitno odredilo daljnji tijek sastanka. 
Pomoćnik ministra P. Barišić je predložio da ukoliko Senat ima kakav prigovor na sporazum, bilo bi 
dobro da donese neke zaključke i da se taj sporazum ponovo razmotri. Rektorica je rekla da je 
Sveučilište u tom smislu već poduzelo odreñenje mjere, te da je osnovano Povjerenstvo koje se time 
bavi. 
Prof. dr. sc. B. Smerdel je predložio da se IUC treba staviti u funkciju bolonjskog procesa, te da se u 
dnevni red izvanredne sjednice Senata na kojoj će se raspravljati o studijskim programima uvrsti i 
rješavanje odnosa sa IUC-om, pa neka Povjerenstvo priredi prijedloge na temelju kojih će Senat 
donijeti zaključke. Rektorica je rekla da će prirediti prijedlog sporazuma s IUC-om i konzultirati Pravni 
fakultet. 
- Povodom te diskusije prof. dr. sc. Dubravka Bjegović predložila je osnivanje povjerenstva koje bi 
rješavalo pitanje pravnog statusa nekretnina u vlasništvu Sveučilišta u Zagrebu. 
- Prorektor A. Bjeliš izvijestio je kako je na Rektorskom zboru imenovano Povjerenstvo Rektorskog 
zbora za pripremu i praćenje implementacije Bolonjske deklaracije u sustavu visokog obrazovanja 
Republike Hrvatske gdje su uz njega kao predsjednika, izabrani prof. dr. sc. Nada Čikeš, prof. dr. sc. 
Danica Škara, prof. dr. sc. Mladen Havelka, pomoćnica ministra Mirjana Polić-Bobić, državni tajnik 
Juraj Božičević i prorektori svih sveučilišta u Hrvatskoj. To se sve dogodilo u vrijeme priprema sljedeće 
Ministarske konferencije na kojoj se procjenjuje što se ostvarilo od prethodne sjednice, te u tu svrhu 
svaka država mora napisati Nacionalno izvješće po vrlo preciznim uputama. Potom je podsjetio da je 
na posljednjem sastanku Bologna follow up grupe u najuže tijelo koje priprema taj ključni dokument za 
Ministarsku konferenciju izabrani predstavnici tri zemlje predsjednice Europske unije, predstavnik 
Rusije i on kao predstavnik Hrvatske. Iz tog razloga zamolio je pomoćnicu ministra Mirjanu Polić-Bobić 



da MZOŠ preuzme dio tereta, kako bi se povećala aktivnost, kada nam je povjerena tako velika 
odgovornost i zadaća. U veljači 2005. održat će se posljednji sastanak u Dubrovniku. S obzirom na 
obvezno izvješće u kojem moraju biti navedene mjere koje je odreñena država poduzela u uvoñenju 
sustava osiguravanja kvalitete, u sustavu nazivlja i kvalifikacija u pojedinim studijskim programima, itd. 
važno je da se što više ljudi sa Sveučilišta uključi u rad. S obzirom na dostavljene materijale fakulteta 
o programima, mišljenja je da bi Sveučilište u Zagrebu trebalo započeti s drugom fazom u kojoj bi se 
nalazile srodne sveučilišne cjeline, koje bi zajedno tražile zajednička rješenja i koja bi dovela do 
jednog koherentnog sustava. Ta etapa bi mogla potrajati do kraja godine, nakon čega bi ostao jedan 
semestar za finaliziranje i evauliranje programa, tako da bi se većina studija pokrenula sljedeće 
akademske godine.  
- Potom je rektorica rekla kako Studij dizajna već pet mjeseci puni novinske stupce u kojima uglavnom 
napada Sveučilište u Zagrebu odnosno Upravu Sveučilišta. Problem prostora ne može riješiti 
Sveučilište u Zagrebu, jer Sveučilište nema sredstva niti raspolaže proračunom. Osim toga, kod 
rješavanja pitanja prostora zajedno s MZOŠ ustanovilo se da se ne radi samo o rješavanju toga 
prostora, nego su posrijedi skrivene igre. U vezi s prosvjedom studenata Studija dizajna pred 
Rektoratom Sveučilišta, rektorica je ocijenila izjavu ministra D. Primorca nekorektnom, jer je rekao da 
je Sveučilište u Zagrebu preslabo i da se MZOŠ nije htjelo miješati u autonomiju Sveučilišta, te da je 
sada došao trenutak koji očituje nemogućnost rješavanja problema prostora od strane Sveučilišta u 
Zagrebu, pa će taj problem riješiti Vlada RH. Nije u redu da je Vlada postupila na taj način, jer je 
otvorila vrata pritiscima. Može netko drugi isto organizirati prosvjed pred zgradom Sveučilišta, pa će se 
vidjeti hoće li Vlada isto tako reagirati.  
Prof. Z. Kauzlarić je zamolio Senat da se malo ozbiljnije odnosi prema Studiju dizajna koji je 
meñufakultetski studij pet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Što se tiče prostora, postojala je ideja da se 
zgrada u Ilici 85 dodijeli Studiju dizajna, o čemu se razgovaralo i na sastanku s ministrom kulture B. 
Biškupićem, koji je rekao da je to gotova stvar, da bi se naknadno objavilo u medijima da će se ta 
zgrada kupiti.  
Rektorica je rekla da je taj Studij pokrenut 1989. godine kao meñufakultetski studij Arhitektonskog 
fakulteta, Akademije likovnih umjetnosti, Filozofskog fakulteta, Fakulteta strojarstva i brodogradnje i 
Šumarskog fakulteta, a da ga administrativno vodi Arhitektonski fakultet i to na loš način. Da se 
Arhitektonski fakultet dobro brinuo, anticipirao bi ovaj dogañaj i ušao u kredit ili bi pronašao drugo 
rješenje. Studij dizajna nije dostavio niti strateške planove razvoja niti bilo kakve zahtjeve za kredit, 
dok su svi ostali fakulteti to napravili. Potom je uputila kritiku dekanu Arhitektonskog fakulteta te 
voditelju studija dizajna koji i dalje ne komuniciraju sa Upravom Sveučilišta, nego s Gradom 
Zagrebom. Danas je izašao u novinama članak koji navodi da će Grad Zagreb kupiti prostor u 
Frankopanskoj 12, zato jer je očito nekome u interesu da se za 15 milijuna kuna kupi nešto što je 
vrijedilo 10 milijuna kuna, umanjeno za dva lokala prodana u meñuvremenu za 3,5 milijuna kuna. 
Osim toga, održan je na Rektoratu sastanak s dekanima fakulteta koji sudjeluju u radu Studija dizajna i 
vidjelo se da je problem dublji, da je potrebna revizija sadržaja i veći prostor od onoga u 
Frankopanskoj 12. Na kraju je prorektor V. Jerolimov rekao da postoje studiji na Sveučilištu u Zagrebu 
koji zaslužuju veću pažnju od studija dizajna.   
  

*** 
 
4. Izbori 
  
O svim prijedlozima Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova, prema podtočkama a), b), i c)  
izvijestio je prorektor V. Jerolimov. 
  
a) Davanje suglasnosti na izbor umjetnika u umjetničko-nastavno zvanje 
Senat je prijedlog Odbora prihvatio jednoglasno i donio ovu 
  

O D L U K U 
 
1. Daje se suglasnost na izbor umjetnice Ide Gamulin u umjetničko-nastavno zvanje redovitog 
profesora na vrijeme od pet godina. Izbor je proveden na Muzičkoj akademiji, umjetničko polje 
muzička umjetnost – klavir. 
2. Daje se suglasnost na izbor umjetnika Ljubomira Gašparovića u umjetničko-nastavno zvanje 
redovitog profesora na vrijeme od pet godina. Izbor je proveden na Muzičkoj akademiji, umjetničko 
polje muzička umjetnost – klavir. 



3. Daje se suglasnost na izbor umjetnika Jakše Zlatara u umjetničko-nastavno zvanje redovitog 
profesora na vrijeme od pet godina. Izbor je proveden na Muzičkoj akademiji, umjetničko polje 
muzička umjetnost – metodika nastave klavira. 
4. Daje se suglasnost na izbor umjetnika Milana Čunka u umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog 
profesora. Izbor je proveden na Muzičkoj akademiji, umjetničko polje muzička umjetnost - viola. 
5. Daje se suglasnost na izbor umjetnice Marije Ćepulić u umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog 
profesora. Izbor je proveden na Muzičkoj akademiji, umjetničko polje muzička umjetnost - violina. 
6. Daje se suglasnost na izbor umjetnika Anñelka Krpana u umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog 
profesora. Izbor je proveden na Muzičkoj akademiji, umjetničko polje muzička umjetnost – viola. 
7. Daje se suglasnost na izbor umjetnice Sandre Vitaljić u umjetničko-nastavno zvanje docenta. Izbor 
je proveden na Akademiji dramske umjetnosti, umjetničko polje filmska umjetnost i TV - snimanje.  
8. Daje se suglasnost na izbor umjetnika Krešimira Mikića u trajno umjetničko-nastavno zvanje 
profesora visoke škole. Izbor je proveden na Učiteljskoj akademiji, umjetničko polje filmska umjetnost i 
TV – filmska i TV kultura; medijska kultura. 

 
* 
 

b) Potvrñivanje izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
Senat je prijedlog Odbora prihvatio jednoglasno i donio ovu 
  

O D L U K U 
  
1. Daje se suglasnost na izbor dr. sc. Adnana Ćatovića u trajno znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora. Izbor je proveden na Stomatološkom fakultetu, područje biomedicinskih znanosti, 
polje stomatologija. 
2. Daje se suglasnost na izbor dr. sc. Marize Katavić u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora. Izbor je proveden na Grañevinskom fakultetu, područje društvenih znanosti, polje 
ekonomija. 
3. Daje se suglasnost na izbor dr. sc. Ivana Legaca u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga 
profesora. Izbor je proveden na Fakultetu prometnih znanosti, područje tehničkih znanosti, polje 
tehnologija prometa i transporta.  
4. Daje se suglasnost na izbor dr. sc. Mladena Obada Šćitarocija u trajno znanstveno-nastavno 
zvanje redovitog profesora. Izbor je proveden na Arhitektonskom fakultetu, područje tehničkih 
znanosti, polje arhitektura i urbanizam. 

 
* 
 

c) Potvrñivanje izbora na vrijeme od pet godina u znanstveno-nastavna zvanja redovitog 
profesora 
Senat je prijedlog Odbora prihvatio i jednoglasno donio ovu 
  

O D L U K U 
 
Potvrñuje se izbor na vrijeme od 5 godina u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
1. dr. sc. Stjepan Baloban, Katolički bogoslovni fakultet, područje humanističkih znanosti, polje 
teologija 
2. dr. sc. Vesna Brinar, Medicinski fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje kmz - neurologija 
3. dr. sc.Ivane Ciglar, Stomatološki fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje stomatologija 
4. dr. sc. Petar Donjerković, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstvo 
5. Ida Gamulin, Muzička akademija, područje umjetničko, polje muzička umjetnost 
6. Ljubomir Gašparović, Muzička akademija, područje umjetničko, polje muzička umjetnost 
7. dr. sc. Miodrag Hitrec, Ekonomski fakultet, područje društvenih znanosti, polje ekonomija 
8. dr. sc. Petar Knežević, Fakultet elektrotehnike i računarstva, područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika 
9. dr. sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstvo 
10. dr. sc. Bojan Matković, Kineziološki fakultet, područje društvenih znanosti, polje odgojnih 
znanosti 



11. dr. sc. Laszlo Sipos, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, područje prirodnih znanosti, 
polje kemija 
12. dr. sc. Marica Škrtić, Ekonomski fakultet, područje društvenih znanosti, polje ekonomija 
13. dr. sc. Darko Tipurić, Ekonomski fakultet, područje društvenih znanosti, polje ekonomija 
14.Jakša Zlatar, Muzička akademija, područje umjetničko, polje muzička umjetnost. 

 
* 
 

Na prijedlog prof. dr. sc. Jasmine Havranek, a povodom dopisa MZOŠ upućenog svim fakultetima i 
sveučilištima o zaključivanju ugovora o radu sa osobama u suradničkim zvanjima i znanstvenim 
novacima, započeta je rasprava o posljedicama prelaska na sklapanje ugovora na odreñeno vrijeme 
za kadrovsku obnovu Sveučilišta. Prof. dr. sc. I. Jalšenjak je upozorio na neke od negativnih 
posljedica provoñenja nove kadrovske politike, kao na primjer plaćanje velikih otpremnina i gubljenja 
interesa mladih ljudi za suradnička zvanja zbog obaveznog sklapanja ugovora na odreñeno vrijeme. 
Prof. dr. sc. I. Vicković upozorio je na velika izdvajanja sredstava za plaćanje zdravstvenog osiguranja 
novacima i asistentima koji idu na specijalizaciju dulje od 30 dana, a koja je nužan uvjet napredovanja. 
Za mnoge projekte to predstavlja preveliki izdatak. Prorektor A. Bjeliš je rekao da shvaća socijalnu 
dimenziju prelaska s ugovora na neodreñeno na ugovor na odreñeno vrijeme, ali je mišljenja da toj 
kategoriji studenata treba zakonski omogućiti sve pogodnosti, ali ne i stalni radni odnos. Takva se 
praksa već dulje vrijeme primijenjuje i u inozemstvu. Sveučilište ne mora i ne treba unaprijed 
garantirati da će netko dobiti stalno radno mjesto. Osim toga, takvi su ljudi potrebni i privredi, državi. 
Doc. dr. sc. Ž. Jerneić je rekao da se ne može nepripremljeno razgovarati o ovako važnom problemu, 
ali gledajući općenito, rad na neodreñeno i rad na odreñeno se po svojim pravima sve više 
izjednačuje, te je za očekivati da će ubrzo nestati sve razlike. Potom je upozorio na preporuku 
Sindikata da asistenti koji su imali ugovore na neodreñeno vrijeme ne potpisuju ugovore na odreñeno 
vrijeme, zato je im pravno zakonodavstvo to omogućuje.  Prof. dr. sc. P. Barišić je podsjetio da je 
rasprava o ovoj točci bila vrlo otvorena i da MZOŠ nije imalo svoj stav koje bi nametnuo, tako da su 
uglavnom prevagnuli argumenti akademske zajednice. Osim toga, Sindikat je bio taj koji je podržao 
prelazak na ugovore na odreñeno vrijeme. Na kraju je zaključeno da fakulteti dostave Upravi 
Sveučilišta komentare na raspravljeni dopis, pa ukoliko se problemi pokažu ozbiljni, uputit će se 
MZOŠ prijedlog za donošenje prijelaznih odredbi. 
  

*** 
  
5. Nastava i studenti 
 
a) Pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog plana i programa novog dodiplomskog 
četverogodišnjeg studija portugalskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Senat je jednoglasno donio ovu 
  

O D L U K U 
 

I 
Pokreće se postupak prihvaćanja nastavnog plana i programa novog dodiplomskog četverogodišnjeg 
studija portugalski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
* 
 

b) Pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog plana i programa novog stručnog izvanrednog 
studija drvne tehnologije Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Senat je jednoglasno donio ovu 
  



O D L U K U 
 
I 

Pokreće se postupak prihvaćanja nastavnog plana i programa novog stručnog izvanrednog studija 
drvne tehnologije Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
* 
 

c) Prihvaćanje obnovljenog plana i programa novog stručnog studija Poslovne ekonomije 
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Senat je jednoglasno donio ovu 
  

O D L U K U 
 
I 

Prihvaća se obnovljeni plana i programa novog stručnog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  

* 
 

d) Rasprava o zahtjevima fakulteta/akademija Sveučilišta u Zagrebu u svezi s upisnim kvotama 
Zahtjeve je obrazložio prorektor V. Jerolimov. Budući da su u prva tri zahtjeva ne radi o povećanju 
upisne kvote, prijedlozi su usvojeni bez rasprave. 
Senat je jednoglasno donio sljedeću  
  

O D L U K U 
 
I. 

Odobrava se zahtjev Grañevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za upis pet studenata s položenim 
razredbenim ispitom na redoviti studij za osobne potrebe umjesto neispunjenih i Natječajem 
predviñenih upisnih mjesta za strane državljanje. 
  

II. 
Ova Odluka upućuje se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na davanje suglasnosti. 
  

* 
 

Senat je jednoglasno donio sljedeću  
  

O D L U K U 
 
I. 

Odobrava se zahtjev Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za upis pet studenata s položenim 
razredbenim ispitom na redoviti studij za osobne potrebe umjesto neispunjenih i Natječajem 
predviñenih upisnih mjesta za strane državljanje. 
  

II. 
Ova Odluka upućuje se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na davanje suglasnosti. 
  

* 
 

Senat je jednoglasno donio sljedeću  
  



O D L U K U 
 
I. 

Odobrava se zahtjev Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za upis deset studenata s 
položenim razredbenim ispitom na redoviti studij za osobne potrebe umjesto neispunjenih i Natječajem 
predviñenih upisnih mjesta za strane državljanje. 
  

II. 
Ova Odluka upućuje se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na davanje suglasnosti. 
  

* 
 
Prorektor V. Jerolimov je izvijestio da je Odbor za organizaciju nastave zaključio da su razlozi 
Kineziološkog fakulteta nedostatni da bi se na temelju njih zatražila suglasnost MZOŠ za povećanje 
upisne kvote. Tijekom rasprave prevladao je stav da Kineziološki fakultet treba predvidjeti mjesta za 
upis kandidata koji su zbog specifičnog načina polaganja razredbenog ispita na tom fakultetu bili 
spriječeni prijaviti se ili polagati ispit u prvom upisnom roku. Imajući u vidu i stav Kolegija MZOŠ, s 
četiri suzdržana glasa i jednim glasom protiv Senat je donio sljedeću 
  

O D L U K U 
  

Ne odobrava se zahtjev Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za povećanje upisne kvote s 
250 na 285 mjesta. 

  
OBRAZLOŽENJE 

  
U dopisu Kineziološkog fakulteta (broj: 380-01-2004-00979) navedeni su razlozi zahtjeva za 
povećanjem kvote koje je Senat ocijenio neosnovanim i pravno neutemeljenim, pri čemu je bio voñen i 
stavom Kolegija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kojim se ne preporuča naknadno 
povećanje upisnih kvota temeljem loše prakse u posljednjih nekoliko godina.  
  

* 
 

Prorektor V. Jerolimov podsjetio je nazočne na sadržaj rasprave s posljednje sjednice Senata voñene 
povodom zahtjeva Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, te je iznio zaključke Odbora za organizaciju 
nastave koji je predložio donošenje negativne odluke. S obzirom na posebnost farmaceutske struke 
na tržištu rada, jer je to jedan od rijetkih zahtjeva koji korespondira s gospodarstvom, predloženo je da 
se tražena kategorija studenata odnosno potrebe Ljekarničke komore sljedeće godine predvide i 
reguliraju natječajem.  
S pet suzdržanih glasova Senat je donio sljedeću  
  

O D L U K U 
 
Ne odobrava se zahtjev Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za povećanje 
upisne kvote za dvadeset studenata (koje bi stipendirale ljekarne – članice Hrvatske ljekarničke 
komore) uz cijenu studija od 27.000,00 kuna. 
  

OBRAZLOŽENJE 
  

U zahtjevu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta navedeni su razlozi za odobrenje upisa dvadeset 
studenata na I. godinu studija akad. god. 2004./2005. uz plaćanje cijene troškova studija u iznosu 
27.000,00 kuna (studente bi stipendirale ljekarne – članice Hrvatske ljekarničke komore, koja je i 
inicirala takav način upisa zbog potrebe za kadrom). Senat nije prihvatio zahtjev Farmaceutsko-
biokemijskog fakulteta, budući da takvi uvjeti upisa nisu bili predviñeni Natječajem, pri čemu je bio 
voñen i stavom Kolegija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kojim se ne preporuča naknadno 
odobravanje i povećanje upisnih kvota temeljem loše prakse u posljednjih nekoliko godina. 
  

* 
 

Iz analognih razloga Senat je s pet suzdržanih glasova i jednim glasom protiv donio sljedeću 



O D L U K U 
  

Ne odobrava se zahtjev Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za povećanje 
upisne kvote. 
  

  
  

OBRAZLOŽENJE 
  

U dopisu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (broj: 131-74-02-04-1) navedeni su razlozi zahtjeva za 
povećanjem kvote koje je Senat ocijenio neosnovanim i pravno neutemeljenim, pri čemu je bio voñen i 
stavom Kolegija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kojim se ne preporuča naknadno 
povećanje upisnih kvota temeljem loše prakse u posljednjih nekoliko godina.  
  

*** 
  
6. Poslijediplomski studiji 
 
O svim podtočkama izvijestio je prorektor A. Bjeliš. U vezi s prijedlogom Medicinskog fakulteta, 
prorektor A. Bjeliš je rekao da je Medicinski fakultet zapravo poslao cijeli paket svojih prijedloga koji 
obuhvaća kompletnu strukturu poslijediplomskih studija usklañenu s novim zakonskim rješenjima. Za 
predloženi studij su odmah pristigle pozitivne recenzije, pa je Odbor zaključio da se mogu proslijediti 
prema NVVN. 

 
* 
 

a) Prijedlog za pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog plana i programa poslijediplomskog 
specijalističkog studija Medicinska mikrobiologija s parazitologijom na Medicinskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Obrazloženje prijedloga Odbora za znanstveni, umjetnički i stručni rad iznijela je prof. dr. sc. Smilja 
Kalenić. Studij Medicinska mikrobiologija s parazitologijom ima tradiciju dugu tridesetak godina. 
Sukladno novom programu predloženi studij će trajati godinu dana, predviña sedam obveznih kolegija 
s 40 ECTS bodova, dva izborna kolegija, a do 60 ECTS bodova studenti će pohañati izborne kolegije 
iz srodnih programa. Studij je ujedno teoretska osnova za specijalizaciju. Na upit prof.dr. sc. I. 
Jalšenjaka da li studenti po završetku studija stječu diplomu, prodekanica Medicinskog fakulteta prof. 
dr. sc. Marija Dominis je rekla da bi prema Zakonu specijalistički studij trebao završiti nazivom "spec." 
iz odreñenog područja. Meñutim, u području biomedicinskih znanosti to kolidira sa specijalizacijom, 
koja se ostvaruje na sasvim drugi način, pa je i njezino značenje različito. Upravo zbog toga smo ljetos 
poslali dopis Upravi Sveučilišta sa zamolbom da razmotri naš prijedlog, da zbog te sličnosti u nazivima 
studenti koji završe navedeni studij stječu zvanje "magistar" iz odreñenog područja, dakle u ovom 
slučaju "magistar iz medicinske mikrobiologije s parazitologijom", ali do danas nismo dobili odgovor. 
To je nezgodna situacija s obzirom da ćemo u studenome 2004. upisivati studente koji skupo plaćaju 
studij, a mi im nećemo moći pružiti preciznu informaciju o zvanju. Prorektor A. Bjeliš je odgovorio da 
Sveučilište u Zagrebu ne može donijeti odluku o nazivu, ali da će se na skorašnjoj sjednici Odbora za 
znanstveni, umjetnički i stručni rad o tome raspravljati na način da se navedeni problem proslijedi 
MZOŠ kao još jedan razlog za ubrzavanje procesa osnivanja novih Naconalnih vijeća, koji će djelovati 
po novom Zakonu i koji će imati ovlasti u rješavanju spomenutog problema. Osim toga, najavljeno je 
donošenje zakona o nazivlju. Potom je prorektor A. Bjeliš predložio da se prilikom slanja materijala 
NVVN jasno naznači da uz davanje mišljenja predlože i rješenje naziva zvanja. 
Senat je jednoglasno donio ovu 
  

O D L U K U 
 
I 

Pokreće se postupak prihvaćanja nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 
studija Medicinska mikrobiologija s parazitologijom na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s 
tim da se zatraži mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu i MZOŠ o stjecanju naziva. 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  



b) Prihvaćanje nastavnog plana i programa novog meñunarodnog poslijediplomskog 
znanstvenog studija Sustainable Energy Engineering Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu 
Na osnovi pozitivnog mišljenja Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Senat je jednoglasno donio 
ovu 

 
O D L U K U 

 
I 

Prihvaća se nastavni plan i program novog meñunarodnog poslijediplomskog znanstvenog studija 
Sustainable Energy Engineering Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
* 
 

c) Prihvaćanje nastavnog plana i programa novog poslijediplomskog stručnog studija 
Suvremena osnovna škola Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu 
Na osnovi pozitivnog mišljenja Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Senat je jednoglasno donio 
ovu 

 
O D L U K U 

 
I 

Prihvaća se nastavni plan i program novog poslijediplomskog stručnog studija Suvremena osnovna 
škola Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu. 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

*** 
 
7. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  
  
Senat je prihvatio prijedlog Stalnog povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
utemeljenog na izvješćima stručnih povjerenstava fakultetskih vijeća, te donio sljedeću 

  
O D L U K U 

  
Odobrava se pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti ovim predloženicima:  
1. mr. sc. Valentina Kirinić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, tema: 
Kvantitativna i kvalitativna procjena informacijskih obilježja i kredibiliteta web mjesta 
2. mr. sc. Sarajko Baksa, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, tema: 
Utvrñivanje individualnih biomehaničkih veličina za prosudbu težine ljudskog rada 
3. mr. sc. Petra Rajić Šikanjić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, tema: Antropološka analiza 
ljudskih skeletnih ostataka s područja istočnog Jadrana prema zdravstvenom stanju i socijalnom 
statusu 
4. mr. sc. Petar Prelog, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, tema: Slikarstvo Likovne grupe 
Zemlja i nacionalni likovni izraz 
5. mr. sc. Jacqueline Balen, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, tema: Eneolitičke kulture u 
istočnoj Hrvatskoj 
6. mr. sc. Zlata Dolaček, Sveučilište u Zagrebu, Grañevinski fakultet, tema: Upravljanje kvalitetom u 
projektno organiziranom grañevinskom poduzeću 
7. mr. sc. Davorin Kolić, Sveučilište u Zagrebu, Grañevinski fakultet, tema: Optimizacija sustava 
mostova za velika premoštenja 
8. mr. sc. Damir Primorac, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, tema: Kaznena djela protiv 
sigurnosti pomorskog prometa 
9. mr. sc. Davor Babić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, tema: Meñunarodna nadležnost za 
ugovorne sporove u europskom, hrvatskom i američkom pravu 



10. mr. sc. Dinka Matošević, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, tema: Bionomija najčešćih 
vrsta lisnih minera iz porodice Gracilariidae i Tischeriidae i njihovi parazitoidi 
  

*** 
 
8. Nostrifikacije 
  
Stalno povjerenstvo Senata Sveučilišta u Zagrebu za priznavanje diploma je temeljem mišljenja i 
prijedloge posebnih stručnih povjerenstava za priznavanje pojedinih diploma uputilo Senatu 
Sveučilišta u Zagrebu prijedloge. Senat je jednoglasno prihvatio mišljenje i prijedloge te donio sljedeća  
  

R J E Š E N J A 
  
1. - ANA TECILAZIĆ - diplomi Master of Arts - Contemporary European Studies stečene na University 
of Sussex, Velika Britanija, 2002., priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o 
završenom znanstvenom poslijediplomskom studiju iz područja društvenih znanosti i 
akademski stupanj magistar društvenih znanosti, europskih studija.   
 

* 
 
2. - GILDA PEČARIĆ - diplomi Bachelor of Information Technology, stečene na Flinders University of 
South Australia, 23. travnja 2004., priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o 
završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz područja 
društvenih znanosti, informacijske znanosti.  
 

* 
 
3. - SAMIR KOPAS - Diplomi *000078 - Bakalaureat o završenom visokoškolskom studiju i položenom 
državnom ispitu u struci 36557 - Geodezija stečene na Žilinskom sveučilištu u Žilini, Republika 
Slovačka, 2000., priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom 
stručnom dodiplomskom studiju iz tehničkog područja, geodezija i stečeni stručni naziv 
inženjer geodezije.  
 

* 
 
4. - SANJA KARTALJEVIĆ - diplomi universitario in disegno industriale (diploma univerziteta 
industrijskog dizajna) stečene na Istituto universitario di architettura di Venezia, Italija, 2002., priznaje 
se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom stručnom dodiplomskom 
studiju, stečenoj višoj stručnoj spremi iz dizajna i stručnom nazivu dizajner.  
 

* 
 
5. - HRVOJE ĆURKO - diplomi Master of Science in European Political Economiy, stečene na 
University of London, LSE (London School of Economics and Political Science, The European 
Institute, 2002., priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom 
poslijediplomskom znanstvenom studiju iz područja društvenih znanosti, europski studiji / 
europska politička ekonomija u tranziciji i stečeni akademski stupanj magistar društvenih 
znanosti, europski studiji.  
 

* 
 
6. - MARKO CACANOSKI - diplomi Master of Environmental Management (magistar upravljanja 
zaštitom okoliša), stečene na Vrije Universiteit, Amsterdam, Nizozemska, 2003., priznaje se potpuna 
istovrijednost s domaćom diplomom o završenom stručnom poslijediplomskom studiju iz 
područja tehničkih znanosti i stečeni stručni naziv magistar - specijalist zaštite okoliša.  
 

* 
 
7. - IVAN BUJGER - diplomi Bachelor of Commerce, stečene na University of Auckland, Novi Zeland, 
2002., priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom 



dodiplomskom studiju iz područja društvenih znanosti i humanističkih znanosti s naglaskom 
na ekonomiju i povijest umjetnosti i stečenoj visokoj stručnoj spremi.  
 

* 
 
8. - DAVOR HADL - diplomi Bachelor of Arts, management, stečene na Webster University, Wien, 
2002., priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom 
dodiplomskom studiju iz područja društvenih znanosti, ekonomija / management i stečena 
visoka stručna sprema. 
 

* 
 
9. - JOSIP MILOŠEVIĆ - diplomi Master of Science in Aeronautical Engineering, Ashford 
University,stečene  2002.,priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom 
znanstvenom poslijediplomskom studiju iz područja tehničkih znanosti, aeronautika i 
zrakoplovstvo i akademski stupanj magistar tehničkih znanosti, aeronautičko inženjerstvo. 
 

* 
  
10.  - BISERKA KRČELIĆ - svjedodžbi diplomskog ispita, studijsko usmjerenje - harfa, Universität für 
Musik und darstellende Kunst stečene 2003., ne može se priznati potpuna istovrijednost s 
domaćom diplomom o završenom poslijediplomskom umjetničkom studiju iz područja 
glazbene umjetnosti, harfa, i stečenom nazivu magistra umjetnosti, harfistica, kao što je to 
navedeno u molbi, jer imenovana nije završila niti dodiplomski studij u Austriji.  
 

* 
 
11. - SENKA JARDAS - potvrdi o položenom državnom ispitu pri Industrijskoj i trgovinskoj komori u 
Düsseldorfu u SR Njemačkoj,1983., s državnim priznanjem za prevodioca za srpskohrvatski jezik ne 
može se priznati istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom 
dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi.  
  

* 
 

II.  U vezi s molbom MONIKE TRŠIĆ da se njezinoj diplomi Master of Public Affairs stečenoj na 
School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, SAD, prizna potpuna istovrijednost s 
domaćom diplomom o završenom poslijediplomskom znanstvenom studiju i akademski stupanj 
magistra znanosti, Senat je donio sljedeću  
  

O D L U K U 
  

1. Vijeće Sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija Upravljanje okolišem (Enviromental 
Menagament Study) imenuje se Stručnim povjerenstvo za davanje mišljenja i prijedloga Senatu 
Sveučilišta u Zagrebu. 
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
3. U provedbi postupka priznavanja diploma na Sveučilištu u Zagrebu ovlašćuje se Stalno 
povjerenstvo za priznavanje diploma da, po potrebi u istim ili sličnim slučajevima, studijska vijeća 
sveučilišnih interdisciplinarnih poslijediplomskih studija imenuje stručnim povjerenstvom za davanje 
mišljenja i prijedloga Senatu Sveučilišta u Zagrebu, bez prethodnog posredovanja Senatu. 
  

*** 
 
9. Znanstveno-nastavna literatura  
 
Na prijedlog Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, Senat je 
jednoglasno donio ovu  
  

O D L U K U  
  
Odobrava se izdavanje ovih naslova kao sveučilišnih izdanja: 



Destilacija, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Eduarda Beera, predlagač je Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Antun Glasnović, redoviti profesor 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Ljubica Matijašević, 
docentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Branko Tripalo, 
redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
Govedarstvo, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Zvonimira Uremovića, predlagač je Agronomski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Ivan Knežević, redoviti profesor Poljoprivrednog 
fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, dr. sc. Ivo Karadjole, redoviti profesor 
Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Darko Grbeša, docent Agronomskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu; 
Matematička analiza u R

n
, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Šime Ungara predlagač je 

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Mirko Primc,  redoviti 
profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Rudolf Scitovski, redoviti 
profesor Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. u Osijeku, dr. sc. Hrvoje Šikić, redoviti profesor 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
  

*** 
 
10. Meñunarodna suradnja  
  
- Gña. Ana Ružička je izvijestila da je rok za podnošenje prijava za Mobility Grants i Structural and 
Complementary Measures 15. listopada 2004., a za Joint European Projects 15. prosinca 2004. 
- Potom je obavijestila o sudjelovanju Sveučilišta u Zagrebu na Smotri Sveučilišta u Ljubljani koja će 
se održati od 12. do 14. listopada 2004., te je zamolila fakultete da do 10. listopada 2004. pošalju 
promotivne materijale. 

 
*** 

 
11. Nagrada «Fran Bošnjaković» - pokretanje postupka 
  
Senat je jednoglasno donio sljedeći  
  

Z A K L J U Č A K  
o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade Frana Bošnjakovića za godinu 2003.   

  
Prijedlozi će se primati do 4. listopada 2004., a Nagrada će se dobitnicima uručiti prigodom 
obilježavanja Dana Sveučilišta. 
  
Od godine 1994. do danas Nagradu Frana Bošnjakovića dobili su: 
  
Red. 
br. 

Ime i prezime Fakultet za 
godinu: 

Primjedba 

1.        dr. sc. Ivo Kolin Rudarsko-geološko-naftni f. 1994.   
2.        dr. sc. Vera Johanides Prehrambeno-biotehnološki f. 1994. umrla 
3.        dr. sc. Rikard Podhorski F. kemijskoga inženjerstva i t. 1994. posthumno 
4.        dr. sc. Ivo Senjanović F. strojarstva i brodogradnje 1995.   
5.        dr. sc. Helena Jasna Mencer F. kemijskoga inženjerstva i t. 1995.   
6.        dr. sc. Danilo Feretić F. elektrotehnike i računarstva 1996.   
7         dr. sc. Ivan Turk F. strojarstva i brodogradnje 1996. umro 
8.        dr. sc. Boris Magaš Arhitektonski f. 1997.   
9.        dr. sc. Boris Androić Grañevinski f. 1998.   
10.     dr. sc. Rajka Budin F. kemijskoga inženjerstva i t. 1998.   
11.     dr. sc. Antun Galović F. strojarstva i brodogradnje 1999.   
12.     dr. sc. Vladimir Marić Prehrambeno-biotehnološki f. 2000.   
13.     dr. sc. Marin Hraste F. kemijskoga inženjerstva i t. 2001.   
14.     dr. sc. Željko Bogdan F. strojarstva i brodogradnje 2001.   
15.     dr. sc. Miljenko Solarić Geodetski fakultet 2001.   
16.     dr. sc. Mladen Andrassy F. strojarstva i brodogradnje 2002.    
17.     dr. sc. Tomislv Filetin F. strojarstva i brodogradnje 2003.   
18.     dr. sc. Zijad Haznadar F. strojarstva i brodogradnje 2003.    



Pravilnikom o uvjetima i postupku dodjele Nagrade Frana Bošnjakovića, koji je Senat donio na svojoj 
10. sjednici održanoj 8. srpnja 1994., predviñeno je: 
1. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, promicanje 
znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti 
na Sveučilištu u Zagrebu. 
2. Prijedlog za dodjelu Nagrade može utvrditi Fakultetsko vijeće svakog tehničkog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu. 
3. Prijedlog, koji se upućuje Senatu, mora sadržavati životopis predloženika te iscrpno obrazloženje, 
kojemu se prilažu znanstveni radovi i drugi potrebni dokazi. 
4. O prijedlozima prethodno raspravlja povjerenstvo Senata od pet članova – redovitih profesora 
tehničkih fakulteta – koje imenuje rektor.  
5. Povjerenstvo Senatu podnosi izvješće s ocjenom i prijedlogom, na temelju kojega Senat 
natpolovičnom većinom glasova svojih članova odlučuje o dodjeli Nagrade. 
6. Nagrada se sastoji od diplome, medalje s likom Frana Bošnjakovića i odreñenog novčanog iznosa. 
7. Svake se godine dodjeljuje jedna nagrada, iznimno dvije. 
8. Nagradu uručuje rektor na prigodnoj svečanosti, obično prigodom proslave Dana Sveučilišta, na 
kojoj su uz nagrañene prisutni svi članovi Senata i drugi uzvanici. 
Molimo Vas da svoje prijedloge s naznakom ZA NAGRADU FRANA BOŠNJAKOVIĆA dostavite 
Senatu Sveučilišta u Zagrebu najkasnije do 4. listopada 2004.  
  

*** 
 
12. Utvrñivanje liste predloženika za Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje i Nacionalno 
vijeće za znanost 
  
Raspravljajući o dopuni javnog poziva Vlade Republike Hrvatske za prijavu kandidata za nacionalna 
tijela Senat je utvrdio prijedlog kandidata Sveučilišta u Zagrebu na način da podržava liste kandidata 
koje je Senat prihvatio na sjednici 29. ožujka 2004. i koje su zajedno s propisanom dokumentacijom 
dostavljene Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Preslike listi dostavljamo u prilogu. 
Senat je prihvatio i dopune liste iz ožujka 2004. i to kako slijedi: 
  
NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST  
  
1. prof. dr. sc. ZVONKO POSAVEC, Fakultet političkih  
-  društveno područje  
  
NACIONALNO VIJEĆE ZA VISOKO OBRAZOVANJE 
  
1. prof. dr. sc. DAVORIN KOVAČIĆ, Geotehnički fakultet 
-   tehničko područje 
2. prof. dr. sc. MARKO PRANJIĆ, Hrvatski studiji  
-   humanističko područje 
  
U prilogu dostavljamo i propisanu dokumentaciju za navedene predloženike. 
  

*** 
 
13. Davanje suglasnosti na odluku o izboru dekana Akademije likovnih umjetnosti i Fakulteta 
prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
  
Senat je jednoglasno donio ovu 
  

O D L U K U 
  

Imenuje se prof. ZLATKO KAUZLARIĆ dekanom AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI Sveučilišta u 
Zagrebu za mandatno razdoblje od dvije akademske godine (2004./2005. i 2005./2006.) te se 
potvrñuje Odluka Akademskog vijeća o izboru dekana donesena na sjednici održanoj 14. srpnja 2004. 
(Odluka broj: 01-404/2004.. od 20. srpnja 2004.) 

 
* 



Senat je jednoglasno donio ovu 
  

O D L U K U 
  

Imenuje se prof. dr. sc. DRAGAN BADANJAK dekanom FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI 
Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od dvije akademske godine (2004./2005. i 2005./2006.) 
te se potvrñuje Odluka Fakultetskog vijeća o izboru dekana donesena na 40. redovitoj sjednici 
održanoj 7. rujna 2004. (Odluka broj: 309/1-2004. od 7. rujna 2004.). 
  

*** 
 
14. Davanje suglasnosti na odluku o izboru predsjednika Stručnog vijeća Hrvatskih studija 
Sveučilišta u Zagrebu 
  
Senat je jednoglasno donio ovu 
  

O D L U K U 
  

Imenuje se prof. dr. sc. MARKO PRANJIĆ predsjednikom Stručnog vijeća HRVATSKIH STUDIJA 
Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od dvije akademske godine (2004./2005. i 2005./2006.) 
te se potvrñuje Odluka Stručnog vijeća o izboru donesena na sjednici održanoj 7. rujna 2004. (Odluka 
broj: 913/09-04-OP od 7. rujna 2004.). 
  
U vezi s donošenjem potonje odluke, rektorica je spomenula kako je na posljednjoj sjednici Senata 
upućena primjedba prof. dr. sc. N. Budaka, koja je u pismenom obliku dostavljena za ovu sjednicu 
Senata, a tiče se izbora prof. dr. sc. M. Pranjića u zvanje izvanrednog odnosno redovitog profesora. 
Nakon te rasprave voñene na posljednjoj sjednici Senata, akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak 
zatražila je uvid u potpunu dokumentaciju vezanu za izbor prof. dr. sc. M. Pranjića. Akademska tajnica 
je rekla da je spor nastao oko Potvrde o izboru u kojoj se navodi da je prof. dr. sc. M. Pranjić biran na 
Filozofskom fakultetu. U arhivi Matičnog povjerenstva pronašli smo da je prof. dr. sc. M. Pranjić 
izabran u dopunskom radu na Filozofskom fakultetu – Pedagogijske znanosti. Prema prijašnjim 
propisima postojala su dva OOUR-a Filozofskog fakulteta – Humanističke znanosti i Pedagogijske 
znanosti (današnja Učiteljska akademija). Ukidanjem OOUR-a i prelaskom na Zakon o visokim 
učilištima izbrisan je predznak OOUR, te je ostao naziv Filozofski fakultet - Humanističke znanosti i 
Filozofski fakultet – Pedagogijske znanosti sve do 2000. godine kada je Senat prihvatio Ugovor o 
razdvajanju. Stoga Potvrda o izboru prof. dr. sc. M. Pranjića nije sporna, ali je trebalo pisati «Filozofski 
fakultet – Pedagogijske znanosti».  
  

*** 
 
15. Davanje suglasnosti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za sklapanje ugovora o 
izvoñenju radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji grañevine Škole narodnog zdravlja 
«Andrija Štampar» 
  
Senat je jednoglasno donio sljedeću 
  

O D L U K U 
  

I. 
Daje se suglasnosti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za sklapanje ugovora o izvoñenju 
radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji grañevine Škole narodnog zdravlja «Andrija Štampar», 
Zagreb, Rockefellerova ulica broj 4. 
  

II. 
Najpovoljniji izvoñač radova odabran temeljem javnog natječaja je tvrtka UGOOPREMA i GRAðENJE 
d.o.o., a vrijednost ugovorenih radova iz točke I. ove Odluke je 13.875.433,91 kuna (s PDV-om). 
  

III. 
Ovlašćuje se dekan fakulteta prof. dr. sc. Boris Labar za potpisivanje ugovora. 
  



IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  

*** 
 
16. Davanje suglasnosti na imenovanje obnašatelja dužnosti Geotehničkog fakulteta Varaždin 
Sveučilišta u Zagrebu 
  
Senat je jednoglasno donio ovu 
  

O D L U K U 
 
Imenuje se prof. dr. sc. MLADEN KRANJČEC obnašateljem dužnosti dekana GEOTEHNIČKOG 
FAKULTETA VARAŽDIN Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od jedne akademske godine 
(2004./2005.) te se potvrñuje Odluka Fakultetskog vijeća o izboru obnašatelja dužnosti dekana 
donesena na sjednici održanoj 9. rujna 2004. (Odluka broj: 469/04.-02 od 9. rujna 2004.). 
  

*** 
 
17. Ostalo 
  
-  Prorektor S. Bjeliš je izvijestio da će do sredine listopada 2004. skupine koje rade na statutu imati 
pripremljen tekst, nakon čega bi Radna skupina za izradu statuta održala nekoliko zajedničkih 
sastanka, tako da bi u studenom organizirali izvanrednu sjednicu Senata na kojoj bi se raspravljalo o 
Nacrtu statuta. Bilo bi dobro da se Statut donese do kraja prosinca 2004. 
-  Na upit o reformskim radnim mjestima prorektor V. Jerolimov je rekao da smo na prošlogodišnjem 
Natječaju za reformska radna mjesta predvidjeli 124 radna mjesta na koje smo imali 150 aplikacija. S 
današnjim danom 94 radna mjesta su popunjena. S obzirom na sadašnju situaciju, tražili smo 
mišljenje i procjenu fakulteta/akademija i zaprimili smo 165 zahtjeva za znanstveno-nastavna zvanja i 
318 zahtjeva za suradničkim zvanjima. Akademska tajnica je rekla da se na Rektorskom zboru o tome 
raspravljalo i da su rektori zatražili da se odredi dopustivi broj po kojem će se raspisati natječaji i 
ponašati sveučilišta. MZOŠ ne razmišlja tako jer misli da su sveučilišta jedan dio uvjeta iz 2004. 
popunili time što su odreñeni broj kandidata iz 2003. primili u 2004. Državni tajnik J. Božičević je 
obećao i poslao zahtjeve za nova radna mjesta (jer se više ne zovu reformska) s uputom da 
pogledamo te zahtjeve i napravimo prioritete i da ćemo onda s MZOŠ pregovarati o broju mjesta.  
-  Prof. dr. sc. Jasmina Havranek je ponovno upozorila na nužnost dobivanja uvida o sudjelovanju 
nastavnika s jednog sveučilišta na drugom. Rektorica je rekla da je nakon što je Sveučilište u Zagrebu 
donijelo odluku o evidenciji i prikupilo podatke o sudjelovanju nastavnika, obavijestila Rektorski zbor, 
te zamolila ostale rektore da isto to učine. Predsjednik Rektorskog zbora još nikada nije našu Odluku 
uvrstio u dnevni red, niti je dobio takve informacije od drugih sveučilišta. To je sve vezano i uz 
prijedlog naše teme Policentrični razvoj visokog obrazovanja u Hrvatskoj  koja je bila uvrštena u 
dnevni red Rektorskog zbora u srpnju 2004. i doživjela je fijasko, nakon čega je zamoljena od 
Rektorskog zbora da napiše sve što se odnosi na policentričan razvoj – pitanja regionalnih i novih 
sveučilišta, prostora, kadrova itd., te da će se u listopadu 2004. održati izvanredna sjednica 
Rektorskog zbora posvećena toj temi. Prorektor A. Bjeliš je rekao da se na NVVN raspravljalo o 
osnivanju novih sveučilišta, a osobito o potrebi i mogućnostima njihova osnivanja, jer kod nas uopće 
ne postoje ekonomski pokazatelji o tome, niti itko daje investicijske garancije kod osnivanja sveučilišta. 
NVVN je tijelo koje treba i mora kreirati strategiju po kojoj će se djelovati. 
  
Rektorica Helena Jasna Mencer zahvalila je svima na sudjelovanju i zaključila sjednicu. 
  
Rektorica 
Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
  
Zapisnik sastavila: 
Ksenija Grubišić, dipl. iur. 
  
Uz poziv broj 
Broj: 01-40/9-2004. 
Zagreb, 7. listopada 2004. 
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