
ZAPISNIK 
2. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 336. akademskoj godini (2004./2005.) održane 2. 

studenoga 2004. s početkom u 12. 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. prorektor za poslovanje prof. dr. sc. Tihomir Hunjak 
5. prorektorica za meñunarodnu suradnju prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović 
 

* 
 

6. prodekan Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Tito Žimbrek (zamjenjuje dekanicu prof. dr. sc.  
    Jasminu Havranek) 
7. dekan Akademije dramske umjetnosti prof. Branko Ivanda 
8. dekan Akademije likovnih umjetnosti prof. Zlatko Kauzlarić 
9. dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Crnković 
10. dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof. dr. sc. Milko Mejovšek 
11. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Mladen Kos 
12. dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Jasenka Jelenčić 
13. prodekan Fakulteta organizacije i informatike doc. dr. sc. Stjepan Dvorski (zamjenjuje dekana prof.  
      dr. sc. Željka Hutinskog) 
14. prodekan Fakulteta političkih znanosti doc. dr. sc. Zoran Kurelić (zamjenjuje dekanicu prof. dr. sc.  
      Smiljanu Leinert-Novosel) 
15. dekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Dragan Badanjak 
16. prodekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Izvor Grubišić (zamjenjuje dekaka prof.  
      dr. sc. Tonka Ćurka) 
17. dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Jalšenjak 
18. prodekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Željko Jerneić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Miljenka  
      Jurkovića) 
19. dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Zdravko Kapović 
20. o. d. dekana Geotehničkog fakulteta prof. dr. sc. Mladen Kranjčec 
21. dekanica Grañevinskog fakulteta prof. dr. sc. Dubravka Bjegović 
22. dekanica Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Luciju Kaštelan Kunst 
23. prodekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Alojzije Hoblaj (zamjenjuje dekana prof. dr.  
      sc. Josipa Balobana) 
24. dekan Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc. Mate Bartoluci 
25. dekanica Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Nada Čikeš  
26. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Josip Črnko 
27. prodekan Pravnog fakulteta doc. dr. sc. Marko Petrak (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Branka  
      Smerdela) 
28. dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Vladimir Mrša 
29. prodekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Hrvoje Vančik (zamjenjuje dekana  
      prof. dr. sc. Dragutina Feletara) 
30. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Zdenko Krištafor 
31. prodekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Vinter (zamjenjuje dekanicu prof. dr. sc.  
      Jadranku Keros) 
32. dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Mladen Stjepan Figurić 
33. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Dubravko Rogale 
34. dekan Učiteljske akademije prof. dr. sc. Mile Silov 
35. prodekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Albert Marinculić (zamjenjuje dekanicu prof. dr. sc.  
      Ljiljanu Pinter) 
 

* 
 

36. predsjednik Studentskog zbora Petar Bezjak 
37. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Šime Višić 



38. član Predsjedništva Studentskog zbora Tomislav Madžar 
  

* 

Odsutni članovi: 
39. dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 
40. dekan Muzičke akademije prof. prof. Frane Parać 
41. članica Predsjedništva Studentskog zbora Marijana Penava  
42. član Predsjedništva Studentskog zbora Mislav Banek  
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 
-  ministar prof. dr. sc. Dragan Primorac 
-  državni tajnik prof. dr. sc. Juraj Božičević 
-  pomoćnica ministra prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić 
-  pomoćnik ministra Stipe Mamić 
-  pomoćnik ministra Neven Vučković 
-  stručna suradnica u MZOŠ Ivana Puljiz 
-  mr. sc. Niko Vidović, sanacijski upravitelj 
-  mr. sc. Vilim Ribić, predsjednik 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 2. izvanrednu sjednicu Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 336. akad. godini (2004./2005.), pozdravila prisutne i goste, te je predložila dnevni red koji 
su članovi Senata ranije dobili.  
  
Senat je usvojio sljedeći  
  
  

dnevni red: 
  
1.      Imenovanje Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu 
2.      Ostalo 
   
Na početku rektorica je izvijestila da je prije desetak dana održan zajednički sastanak Uprave 
Sveučilišta, dužnosnika MZOŠ i sanacijskog upravitelja mr. sc. Nike Vidovića o završetku sanacije 
Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, te je zamolila mr. sc. N. Vidovića da upozna nazočne s 
trenutnom situacijom u Studentskom centru.  
Mr. sc. Niko Vidović je rekao da su do današnjeg stanja dovela tri dokumenta. Prvi dokument je Zakon 
o sanaciji studentskih centara i Odluka o sanaciji Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Drugi 
dokument je Istraživanje studenata o smještaju u studentskim domovima na području Zagreba, te 
Studentski centar u Zagrebu u posljednjih devet godina, a treći je Izvješće o sanaciji Studentskog 
centra u Zagrebu i Prijedlog završetka sanacije. Izvijestio je da je sanacija u Studentskom centru 
završena i da se Studentski centar od 1. listopada 2004. nalazi u fazi normalnog poslovanja Izviješće 
o sanaciji proslijeñeno je MZOŠ koje je obvezatno Vladi RH predložiti razmatranje Izvješća i 
donošenje odluke o prestanku sanacije Studentskog centra.  



Zatim je podsjetio na razloge i vrijeme uvoñenja sanacije, o obvezama po Zakonu o sanaciju, o 
trajanju sanacije, rezultati u tijeku sanacije i kako se stiglo do izvješća.  
Sanacija je uvedena 17. siječnja 2002. zbog tri razloga. Prvi je zabrinjavajući iznos dugovanja 
Studentskog centra koji je trajao od 1995. do 2001. Radilo se o iznosu od 87,5 milijuna kuna. Drugi 
razlog uvoñenja sanacije bili su stalni i permanentni gubici u tri osnovne djelatnosti Studentskog 
centra – smještaju, prehranu i kulturi. Treći razlog je neracionalno i rastrošno poslovanje u posljednjih 
devet godina. Zakon o sanaciji Studentski centar obvezuje na sljedeće: utvrditi sva dugovanja 
Studentskog centra, odrediti načine namirenja i povrata dugovanja, pripremiti poslovanje Studentskog 
centra za budućnost bez potencijalnih gubitaka, te uspostaviti novi ustroj i donijeti akte koji će to 
spriječiti. Vezano za te obveze mr. sc. N. Vidović je rekao da je sanacija trajala 33 mjeseca i rezultirala 
je time da su na kraju roka, tj. 30. rujna 2004. ukupna utvrñena dugovanja namirena i vraćena. 
Studentski centar vratio je 44,6 milijuna kuna, MZOŠ 30, 3 milijuna kuna i sami dobavljači - poslovni 
partneri Studentskog centra otpisali su dug od 12, 6 milijuna kuna.  
Što se tiče planiranog poslovanja Studentskog centra i utvrñenih mjera da se gubici spriječe, sa svim 
dobavljačima s kojima Studentski centar posluje uspostavljaju se normalni odnosi, s organima unutar 
Studentskog centra uspostavljeni su partnerski odnosi, a to znači sa sindikatom, Studentskim zborom, 
itd., svi sudski procesi su identificirani i pod kontrolom, napravljeni su svi prijedlozi za korekciju cijena 
smještaja i prehrane, a za kulturu je uspostavljeno programsko vijeće od sedam članova koje je već 
izradilo program kulture Studentskog centra za 2004. i 2005. godinu. I zaključno, uvedena je nova 
organizacija rada.  
  
Neven Vučković je izvijestio o dva postupka koji su u tijeku. Jedan je imenovanje članova Upravnog 
vijeća, a drugi je postupak prema Vladi RH i taj postupak započeo je 27. listopada 2004. na inicijativu 
sanacijskog upravitelja. Dakle, od Ureda za zakonodavstvo Vlade RH, Ministarstva financija te 
središnjeg Državnog ureda za upravu zatraženo je da se očituju o Prijedlogu odluke o prestanku 
sanacije, Izvješću o sanaciji Studentskog centra u Zagrebu i Prijedlogu završetka sanacije najkasnije 
do 2. studenoga 2004. znači do danas, kako bi Vlada mogla donijeti odluku na sljedećoj 10. 
studenoga 2004. 
Potom je akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak upoznala nazočne s predloženim članovima za 
Upravno vijeće Studentskog centra, od kojih su tri člana nova. S liste ministra znanosti, obrazovanja i 
športa su predloženi su prof. dr. sc. Jakov Gelo i Stipe Mamić, s liste sanacijskog upravitelja Miroslav 
Sakač i s liste rektorice prorektor V. Jerolimov i s liste Studentskog zbora student Slavko Mamić.  
  
Rektorica je naglasila da nakon što Vlada donese navedene odluke predstoji veliki posao oko 
ustrojavanja i upravljanja Studentskim centrom i pronalaženja načina kako to upravljanje učiniti 
održivim.  
Prorektor A. Bjeliš podsjetio je na potrebu da se novim statut Sveučilišta odredi status Studentskog 
centra. Jasno je da je ovo privremeno stanje i sam sastav Upravnog vijeća govori o tome da 
Sveučilište ovdje nema dominantnu ulogu, pa je potrebno vrlo pažljivo pročitati Zakon i vidjeti koje su 
moguće opcije glede našeg statutarnog rješenja o Studentskom centru. 
Budući da se veliki dio djelatnosti izuzev prehrane i smještaja odnosi na kulturu i umjetnost, prof. B. 
Ivanda je predložio da u sljedećem sastavu Upravnog vijeća bude netko iz organizacije kulture, 
umjetnosti.  
Na upit prof. Z. Kauzlarić da li se zna tko je napravio gubitke i hoće li se oni sankcionirati, te može li se 
taj novac na neki način vratiti, mr. sc. N. Vidović je odgovorio da su identificirane te osobe i da bi 
trebale biti sankcionirane, ali da to nije zadaća sanacije.  
Prof. dr. sc. Ž. Jerneić je pitao kakva je financijska konstrukcija budućeg rada Studentskog centra, 
odnosno koji osigurač postoji da se ubuduće ne stvaraju gubici. Jasno je da se ne mogu ukloniti gubici 
na teret studenata, povećanja cijena, ali mora postojati neka strategija održivog funkcioniranja 
Studentskog centra u budućnosti bez gubitaka.  
Gosp. N. Vidović je rekao da je Studentski centar u posljednjih 4-5 godina imao prihode oko 220 do 
230 milijuna. Plan je da bi u 2005. godini Studentski centar imao prihode oko 246 milijuna kuna, dok 
rashodi ne bi smjeli biti veći. Izvori prihoda su subvencija, cijene studenata koji plaćaju prehranu i 
smještaj, njihov rad preko Studentskog servisa i vlastita djelatnost Studentskog centra. Ovo troje je 
ovog trenutka pod kontrolom i daje sumu od 246 milijuna kuna. Studentski centar je sustav i jedan od 
najvećih potrošača u Hrvatskoj, ima preko 1000 zaposlenih i djelatnosti kao što su smještaj i prehrana 
lako je kontrolirati, za razliku od kulturne djelatnosti koja nema vlastite izvore financiranja. Dakle, ako 
se pronañu izvori racionalizacije i izvori financiranja kulture, ako se pronañe formula da se sa 
smještajem i sa servisom pokrivaju gubici smještaje i prehrane, problem je u velikoj mjeri riješen i pod 
kontrolom.  



Povodom upita prof. dr. sc. M. Pranjića o skidanju novaca s računa Hrvatskih studija radi namirenja 
duga Studentskog centra, kao i spriječavanja budućih takvih situacija, rektorica je rekla da se takav 
rizik nastoji riješiti statutom Sveučilišta i statutom Studentskog centra koji mora biti u skladu sa 
statutom Sveučilišta. Navedeni primjer dogodio se u veljači 2004. godine kada je izvršena ovrha, a 
budući da je Sveučilište na računu imalo samo 600.000,00 kuna, što je sramota za tako veliko 
Sveučilište, sredstva su skinuta s podračuna Sveučilišta, odnosno Hrvatskih studija. Nakon toga 
Sveučilište je platilo odvjetnika da se ta sredstva vrate. Svi želimo integrirano Sveučilište po njihovim 
funkcijama što znači i prema njihovim financijama. U pripremi je financijski pravilnik Sveučilišta i sve te 
odredbe ući će u Prijedlog nacrta statuta. Kada Sveučilište bude i financijski integrirano prema lump 
sum-u, sve će sastavnice imati svoje podračune, što znači, da ako će jednoga dana doći 100 milijuna 
gubitaka Studentskog centra, uzet će se od svih nas.  
Prorektor T. Hunjak je rekao da će se to spriječiti dobrom kontrolom i odgovarajućim načinom 
poslovanja na način da imamo pod kontrolom sastavnice Sveučilišta za koje odgovaramo, pa se neće 
moći stvoriti obveza od dva milijuna kuna ako se ne zna otkuda će se pokriti, tj. da se odluke donose 
samostalno, a račun se uspostavi Sveučilištu. 
Rektorica je napomenula da Studentski centar najviše živi od subvencija, te su subvencije gotovo veće 
nego što je izdvajanje za znanost i to je ono što Sveučilište mora preko ovog privremenog, kasnije i 
stalnog Upravnog vijeća stalno vršiti nadzor i kontrolu. Mr. sc. N. Vidović je rekao da je trenutačni 
omjer u subvenciji i onoga što studenti sami plaćaju malo niži u korist studenata, dok se u budućnosti 
nastoji postići omjer 50:50 za prehranu i smještaj. Studentski centar je jedan trom i neefikasan sustav, 
što svakako treba promijeniti. Uz to, veliki je problem što 4000 studenata godišnje ne može dobiti 
smještaj.  
  
Rektorica je rekla da u promišljanju svega toga u budućnosti veliku ulogu ima budući model 
kreditiranja studenata, dakle da studenti raspolažu kreditom umjesto subvencija, jer je to nešto što 
psihološki utječe na kvalitetu studiranja. 
Prorektor T. Hunjak je upozorio da je započela rasprava o poslovnom konceptu oko poslovanja 
Studentskog centra, što nije predviñeno dnevnim redom za ovu sjednicu. Jer ukoliko se razgovora o 
poslovanju, ne bi bilo dobro da se današnje odluke interpretiraju kao slaganje s postojećim konceptom 
poslovanja, budući da je to vrlo delikatna stvar. Potom se osvrnuo na primjedbu studenta P. Bezjaka, 
koji je izrazio nezadovoljstvo da se studentskim radom pokrivaju gubici u Studentskom centru, te se 
složio s tezom da nema smisla tražiti od jednog dijela studenske populacije da doprinosi standardu 
drugog dijela studentske populacije. Svako treba platiti svoj trošak, ali isto tako treba naći mehanizme 
kako pomoći onima koji nemaju ta sredstva, tako da se točno zna adresa svakog troška. Na kraju je 
predložio da se ne širi daljnja rasprava o poslovnom konceptu, već da se rasprava ograniči na 
današnji dnevni red. 
Prorektor V. Jerolimov je napomenuo da je tijekom studija boravio u studentskim domovima i koristio 
sve ponude. Danas se izgubio student kao centar dogañanja i uopće smisao postojanja Studentskog 
centra. Studentu treba omogućiti sve ono što mu treba za ostvarenje različitih aspekata življenja. 
Imajući to u vidu, bitno je poslovanje, ali je jednako bitno ne trošiti vrijeme i novac u druge svrhe. 
Postoje dokazi da su pojedine aktivnosti, osobito kulturne, u velikoj mjeri koristili drugi, a ne studenti. 
Nije u redu da Sveučilište, odnosno MZOŠ financira potrebe grañana Zagreba. Studentski centar treba 
vratiti tamo gdje je bio, uvažavajući i implementirajući potrebe modernog doba.  
  
Ministar D. Primorac je podsjetio da je u vrijeme preuzimanja sadašnje dužnosti, kada se suočio sa 
Studentskim centrom, tamo vladalo rasulo. Istaknuo je da je ekipa, koja je tada bila u Studentskom 
centru zajedno s tadašnjim sanacijskim upraviteljem pružila pomoć, naravno imajući odgovornost da 
nova sanacijska uprava mora završiti posao do kraja. Zahvalio je mr. sc. N. Vidoviću što je prihvatio 
tako nezahvalnu ulogu s obzirom na postojeći sukob interesa na svim razinama, a osobito rektorici 
Heleni Jasni Mencer na pruženoj pomoći, podršci i suradnji. Osvrčući sa na više puta spomenutu 
potrebu za većim smještajem, podsjetio je da su za vrijeme sanacije zakonom zabranjena nova 
ulaganja, te upozorio na nove modele gradnje studentskih centara i nove modele kreditiranja u 
Europskoj uniji, koje je ujedno proslijedio većim bankama u Hrvatskoj radi moguće prilagodbe tim 
modelima. Osnovni cilj cijele ideje je da to bude nešto novo, od čega će studenti imati koristi i što će 
moći vratiti. Naravno da se tu niti jedna odluka neće donositi bez studenata, tim više što je postojeći 
model u Hrvatskoj, bez obzira koliko mi čvrsto stajali iza njega, jedan sigurno socijalno od najkorektniji 
modela koji postoje u Europi.  
Na kraju je istaknuo da je najvažnije da Sveučilište preuzme kompletno voñenje procesa, jer do tada 
mi ne poštujemo niti zakone niti osnovne temelje koje su ovom Sveučilištu date.  
  



Nakon rasprave Senat je jednoglasno donio sljedeću 
  
  
  

O D L U K U 
O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA 

STUDENTSKOG CENTRA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
  
I.  

U Upravno vijeće Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu imenuju se novi članovi: 

Prof. dr. sc. JAKOV GELO – redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – s liste 
ministra znanosti, obrazovanja i športa 
STIPE MAMIĆ – dipl. oec., pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i športa – s liste ministra 
znanosti, obrazovanja i športa 
MIROSLAV SAKAČ – dipl. oec., zaposlenik Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu – s liste 
sanacijskog upravitelja Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu 
  
U Upravno vijeće Studentskog centra Sveučilišta u Zagreb imenovani su odlukom Senata Sveučilišta 
u Zagrebu na sjednici održanoj 11. i 18. ožujka 2003. 
  
Prof. dr. sc. VJEKOSLAV JEROLIMOV – prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu – s 
liste rektorice 
Student SLAVKO MAMIĆ – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu – s liste 
Studentskog zbora. 
  

II. 
Mandat svih članova Upravnog vijeća traje do donošenja novog Statuta Studentskog centra 
Sveučilišta u Zagrebu (uključujući i rok dobivanja suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu) u 2005. 
godini. 
 

III. 
Upravno vijeće Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu započet će svoj mandat nakon službeno 
završene sanacije Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu (odlukom Vlade Republike Hrvatske). 
 

IV. 
Konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu sazvat će rektorica 
Sveučilišta u Zagrebu ili osoba koju rektorica opunomoći. 
  

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

*** 
 

Rektorica Helena Jasna Mencer zahvalila je svima na sudjelovanju u radu i zaključila sjednicu. 
  

Rektorica          
  
Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer 

Zapisnik sastavila 

  
Ksenija Grubišić, dipl. iur.  
  
Uz poziv broj  
Broj: 01-40/12-2005. 
Zagreb, 4. siječnja 2005. 
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