
ZAPISNIK 
 
       1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 338. ak. god. (2006./2007.) 
održane u utorak 10. listopada 2006. s početkom u 16 sati u velikoj  vijećnici Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  Trg maršala Tita 14 
 
Prisutni: 
1. Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor 
    - Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor za poslovanje 
    - Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor za nastavu i studente 
    - Prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, prorektorica za međunarodnu suradnju 
 
Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2.  izv. prof. Marcel Bašić, Akademija likovnih umjetnosti – predsjednik Vijeća umjetničkog 
      područja 
3.   prof. dr. sc. Dragan Badanjak, Fakultet prometnih znanosti 
4.   prof.dr.sc. Zlatan Bajraktarević, Prirodoslovno-matematički fakultet 
5.   Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, Građevinski fakultet – predsjednica Vijeća tehničkog 
      područja 
6.   prof. dr.sc.  Mladen Radujković, Građevinski fakultet 
7.   Prof. dr. sc. Stanislav Bolanča, Grafički fakultet 
8.   Prof. dr. sc. Ivan Habdija, Prirodoslovno-matematički fakultet  
10.  red. prof. Ivan Crnković, Arhitektonski fakultet    
11.  Prof. dr. sc. Ekrem Čaušević, Filozofski fakultet  
12. Prof. dr. sc  Želimir Bradamante, Medicinski fakultet 
13. Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
14. Prof. dr. sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
16. Prof. dr. sc. Jozo Franjić, Šumarski fakultet 
18. Prof. dr.sc.  Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
19. Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
20. Prof. dr. sc. Ivan Pejić, Agronomski fakultet 
21. Prof. dr. sc. Željko Hutinski, Fakultet organizacije i informatike 
23. Prof. dr.sc. Milena Jadrijević-Mladar Takač, Farmaceutsko-biokemijski fakultet  
24. Prof. dr. sc.Željko Jerneić, Filozofski fakultet 
25. Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 
28. Prof. dr. sc. Mladen Šlaj, Stomatološki fakultet 
30. Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
31. Prof. dr. sc. Božidar Biondić, Geotehnički fakultet 
32. Prof. dr. sc. Smiljana Leinert – Novosel, Fakultet političkih znanosti  
33. Prof. dr. sc.  Josip Madić, Veterinarski fakultet 
34. Prof. dr. sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 
35.  Prof. dr. sc. Milko Mejovšek, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
36.  Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
37.  Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
38.  Red. prof. Haris Nonveiller, Muzička akademija 
40.  Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, Veterinarski fakultet, predsjednica Vijeća biomedicinskog 
       područja 
41.  Prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji 
44.  Prof. dr.sc.  Mile Silov, Učiteljski fakultet 
45.  Prof. dr. sc. Josip Kregar, Pravni fakultet 
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46.  Prof. dr. sc. Tomislav Zdenko Tenšek, Katolički bogoslovni fakultet 
47.  Prof. dr. sc. Darko Tipurić, Ekonomski fakultet 
48.  Prof. dr. sc. Zoran Zgaga Agronomski fakultet  
49. Prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 
  
 
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
51. Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet 
52. Aleksandar Mešić, Agronomski fakultet 
 
 
 
Studenti dodiplomskog studija 
 53. Krešimir Bašić, Stomatološki fakultet 
 54. Ana Marija Friganović, Fakultet elektrotehnike i računarstva   
 55.  Martina Laković, Katolički bogoslovni fakultet 
 56.  Siniša Miličić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
 57 . Dario Škegro, Kineziološki fakultet 
 58.  Lucija Barjašić, Filozofski fakultet Družbe Isusove 

* 
Ostali prisutni:   
- Prof. dr.sc. Slobodan Uzelac – državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  
- Josip Stipanov, ravnatelj Nacionalne i sveučilišne biblioteke 
-  prof.dr.sc. Vlado Leko 
-  prof.dr.sc. Vesna Muhvić Dimanovski 
-  prof. dr.sc. Marijana Ivanov 
-  prof.dr.sc. Boris Senker 
-  prof.dr.sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove  
 
 iz stručne službe Rektorata: 
- glavna tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. 
- stručna suradnica za odnose s javnošću Zvonimira Klen, prof. 
- stručna suradnica Martina Levačić, dipl.iur. 

* 
 
Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš. 
 
 

* 
    

Rektor je otvorio 1. sjednicu Senata u 338. akademskoj godini (2006./2007.), pozdravio 
prisutne i goste: prof.dr.sc. Helenu Jasnu Mencer, državnog tajnika prof.dr.sc. Slobodana 
Uzelca, prof.dr.sc.Vladu Leku, prof.dr.sc.Vesnu Muhvić Dimanovski, prof.dr.sc. Borisa 
Senkera, dr.sc. Marijanu Ivanov i dr.sc. Josipa Stipanova te predložio sljedeći dnevni red: 
 
 

D n e v n i   r e d : 
 

1. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika Senata 14. redovite sjednice održane 
12.9.2006. i 15. izvanredne sjednice održane 28.9.2006. 
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2. Donošenje odluke o dodjeli nagrade „Fran Bošnjaković“ 
3. Nastava i studenti 
4. Poslijediplomski studiji 
5. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
6. Priznavanje istovrijednosti stranih diploma 
7. Međunarodna suradnja 
8. Izvješće sa sjednica sveučilišnih tijela 
9. Financijska pitanja 
10. Obavijesti i ostalo 
 
 
 

 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
  
 
 

1. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika Senata 14. redovite sjednice održane 
12.9.2006. i 15. izvanredne sjednice održane 28.9.2006. 

 
Rektor, prof.dr.sc. A. Bjeliš je napomenuo da je u zapisniku 14. sjednice dan prikaz 
sveučilišne ankete te je zamolio sastavnice da dostave sažetu prezentaciju i naglasio kako se 
nada da će studentske  ankete postati stalne te da će obuhvaćati sve veći broj studenata.  
 
Također je spomenuo da je u zapisniku dana informacija  o poslijediplomskim studijima, te da 
je na Sljemenu održana cjelodnevna radionica, a zaključci s tog skupa oslikavaju dominantna 
razmišljanja, a također je istaknuo i problem financiranja kao jedan od važnijih problema. 
Rektor je najavio da će u studenom, 24. i 25. u Tuheljskim Toplicama biti održana radionica 
na čijem će dnevnom redu biti doktorski studiji.  
 
Prije prihvaćanja dnevnog reda, rektor je izvijestio prisutne da se upravo vratio sa sastanka iz 
Vlade RH kojem su prisustvovali predsjednik Republike Hrvatske, S. Mesić, predsjednik 
Vlade, dr.sc. I. Sanader,  ministar dr.sc. D. Primorac, zamjenik gradonačelnika I. Jelušić, 
državni tajnik prof.dr.sc. S. Uzelac te ministrica M. Matulović-Dropulić. Na sastanku je 
predstavljen koncept prostora bivše vojarne Borongaj koji će biti dan na raspolaganje 
akademskoj zajednici te je predstavljena ideja koja se uglavnom temeljila na urbanističkom 
razumijevanju prostora jer je taj prostor bio  izuzet iz urbanističkih promišljanja dok je bio 
pod vojnim vlastima. 
 
Rektor je najavio da će uskoro na Rektorskom kolegiju u širem sastavu biti formirano 
Povjerenstvo koje će biti zaduženo za izradu prostornog i investicijskog plana Sveučilišta u 
Zagrebu u što će ući i prostor bivše vojarne Borongaj. 
 
Primjedaba na zapisnik 14. redovite sjednice održane 12.9.2006. kao i zapisnik 15. izvanredne 
sjednice održane 28.9.2006. nije bilo te su oba zapisnika jednoglasno prihvaćena. 
 
 
 

2. Donošenje odluke o dodjeli nagrade „Fran Bošnjaković“ 
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Prof.dr.sc. Helena Jasna Mencer je u ime Povjerenstva za nagradu „Fran Bošnjaković“  čiji 
sastanak je održan u petak, 6. listopada 2006.,  u sastavu: prof.dr.sc. Hrvoje Babić, prof.dr.sc. 
Tomislav Bašić, prof.dr.sc. Tomislav Matusinović i prof. dr.sc. Helena Jasna Mencer, 
izvijestila da su pristigla ukupno tri prijedloga: prof.dr.sc. Dušan Benčić, Geodetski fakultet, 
prof.dr.sc. Zoran Gomzi, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije i prof.dr.sc. Jure 
Radić, Građevinski fakultet. 
 
Povjerenstvo je razmotrilo pristigle prijedloge i dostavljene priloge, te uvažavajući 
znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost prof.dr.sc. Dušana Benčića, ali također uvažavajući i 
činjenicu da je već dulji niz godina izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja, nije dalje 
raspravljalo o prijedlogu prof.dr.sc. Dušana Benčića te je prof.dr.sc. Helena Jasna Mencer, u 
ime Povjerenstva, predložila da se nagrada „Fran Bošnjaković“ za 2006. dodijeli:   
-  prof.dr.sc. Zoranu Gomziju s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebui  
- prof. dr.sc. Juri Radiću s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
  
Senat je prijedloge jednoglasno prihvatio. 
 
 
3.  Nastava i studenti 
 
Prof.dr.sc.V. Jerolimov izvijestio je prisutne da je Zakon o studentskom zboru i drugim 
studentskim organizacija u predraspravnoj fazi. 
Prof.dr.sc. S. Uzelac naglasio je kako je početna namjera bila donijeti zakon o pravima 
studenata u cjelini, ali se od toga odustalo jer se čeka cjelovito rješenje koncepta financiranja 
studentskog standarda.  
Predstavnica studenata, L. Barjašić istaknula je da je oko implementacije bolonjskog procesa 
osnovni problem neprilagođenost ECTS bodova nastavnom opterećenju te da je potrebno 
mijenjati kriteriji za studentske domove jer je postojeće kriterije pregazilo vrijeme.  
 
Nakon toga, prof.dr.sc. V. Jerolimov izvijestio je prisutne o rezultatima upisa te je dao 
usporedbu ovogodišnjih s lanjskim rezultatima. Lanjske godine broj prijava iznosio je 28 555, 
a ove godine 27 899. Lani je upisano 12 593 kandidata, a ove godine 13 246. Nepopunjenih 
upisnih mjesta, od kvote 13 300,  lani  je bilo 1 568, dok je ove godine taj broj 1 889. Što se 
tiče prebačaja kvote, on je lani bio manji i iznosio je 815, ove godine je to 1 600. Upisanih 
studenata po posebnim člancima prošle godine bilo je 1 355, ove godine 2 037. Svi ovi 
rezultati ukazuju na potrebu da se provede rasprava o upisnoj politici, koja bi obuhvaćala 
demografske i socijalne aspekte, pitanje mobilnosti, smještajnih kapaciteta, kvalitetu i 
postotak visokoobrazovanih.  
 
Prof.dr.sc. Kregar naglasio je da enormno povećanje upisanih prema posebnom zakonu  
stvara nemogućim svako planiranje upisa jer dovodi do bitnog povećanja opsega posla, kao 
problem javlja se i nedostatak kadrovi i potrebno ih je financirati iz vlastitih sredstava.  
 
Prof.dr.sc. V. Mrša istaknuo je i probleme koji se odnose na upis na više godine studija, 
kriteriji su različiti i smatra da je potrebno donijeti zajedničke zaključke. 
 
Prof.dr.sc. Jurković podsjetio je prisutne da se i lani razgovaralo jednakim riječima, a 
problemi su prisutni i dalje. 
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Prof.dr.sc. S.Leinert-Novosel smatra da još uvijek nismo spremni za ozbiljnu raspravu, tema 
je višeslojna, a kao pitanja javljaju se sljedeća: koji su strateški ciljevi politike visokog 
obrazovanja u RH, kakav kadar trebamo, koji su omjeri između profesija, da li je napravljena 
studija koji kadar trebamo u Republici, koja je uloga Sveučilišta u sukreiranju ove politike. 
Prof.dr.sc. S. Leinert-Novosel ponovila je potrebu za analizom i razradom teme te smatra da 
je potrebno osnovati skupinu koja bi se time bavila kako bi se znalo što će pojaviti na tržištu 
rada. 
Prof.dr.sc. M. Jurković  smatra da postojeća situacija ne vodi dobrom rješenju, problemi su 
spoznati, a uprava Sveučilišta bi trebala pripremiti radni materijal koji se odnosi na prisutne 
probleme i predočiti rješenje Ministarstvu.  
 
Rektor, prof.dr.sc. A. Bjeliš smatra da se problemi svode na sljedeće: standardi i uvjeti i slični 
aspekti prelaska samih studijskih uvjeta rada, kvote, školarine, posebna prava, prostor i 
kadrovi. Što se tiče problema kvota, školarina i posebnih prava, rektor je uvjeren da se može 
napraviti pomak do sljedećeg upisa, pitanje prostora se može riješiti u rasponu od  2-5 godine 
dok je pitanje  kadrova problem za čije rješenje je potrebno 5 - 10 godina. 
 
Prof.dr.sc. I. Grubišić istaknuo je problem izdavanja prvih svjedodžbi ( supplementa ), smatra 
da bi trebalo inicirali prijedlog kako bi svjedodžba trebala izgledati, a prof.dr.sc. H.J. Mencer 
je podsjetila da su prije šest godina doneseni propisi kako trebaju izgledati svi dokumenti 
vezani uz Bolonjski proces te je predložila da se usvoje.  
 
Rektor je informirao prisutne o državnim stipendijama koje su se dosad obavljale u okviru 
Ministarstva znanost, obrazovanja i športa i takva praksa ostat će do kraja godine, međutim 
nakon 1. siječnja 2007. djelatnici Sveučilišta preuzimaju kompletni materijal i ići će se u 
pravcu formriranja natječaja.  
 
 
 
4. Poslijediplomski studiji 
 
Rektor je podsjetio prisutne da svi materijali, a koji se odnose na poslijediplomske studije i 
stigli su ili će stići nakon 1.10.2006., idu na vijeća područja. 
 
a) Prijedlog za pokretanje postupka prihvaćanja novih nastavnih planova i programa                   
poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studija Sveučilišta u Zagrebu i    
donošenje odluke o davanju jamstva    
Nakon provedene interne recenzije programa i na osnovi pozitivnih izvješća recenzenata, 
Odbor predlaže Senatu da razmotri potrebu za predloženim studijima te da pokrene postupak 
prihvaćanja sljedećih poslijediplomskih studijskih programa:  
 
1) specijalistički studij Financijske institucije i tržišta, Ekonomski fakultet ( o kojem je 
izvijestio prof.dr.sc. Vlado Leko ); 
 
2) specijalistički studij Upravljanje financijskim institucijama, Ekonomski fakultet ( o kojem 
je izvijestila dr.sc. Marijana Ivanov ); 
 
3) doktorski studij Književnost, kultura, izvedbene umjetnosti i film, Filozofski fakultet  
( o kojem je izvijestio prof.dr.sc. Boris Senker ) 
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4) doktorski studij Lingvistika, Filozofski fakultet  ( o kojem je izvijestila prof.sc.sc. Vesna 
Muhvić Dimanovski ). 
 
Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno prihvaća prijedlog Odbora i pokreće postupak 
prihvaćanja novih nastavnih programa poslijediplomskih studija te u skladu s očitovanjem 
državnog tajnika prof. dr. sc. Slobodana Uzelca (klasa:602-04/05-13/179; ur.broj: 533-07-05-
1), donosi odluku o davanju jamstva kojim se potvrđuje da su ovi studijski programi 
usklađeni s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.    
 
II. Prijedlog za prihvaćanje novih nastavnih planova i programa poslijediplomskih    
    doktorskih i specijalističkih studija Sveučilišta u Zagrebu 

 
Na osnovi provedenog postupka prihvaćanja programa poslijediplomskih studija i pozitivnog 
mišljenja Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje te dobivenih dopusnica Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa za izvođenje studija, predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu 
prihvaćanje nastavnih planova i programa sljedećih poslijediplomskih studija Sveučilišta u 
Zagrebu: 
  

1. specijalistički studij Deramtovenerologija, Medicinski fakultet 
2. specijalistički studij Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet 
3. specijalistički studij Medicinska mikrobiologija s parazitologijom, Medicinski 

fakultet 
4. specijalistički studij Perinatologija, Medicinski fakultet 
5. specijalistički studij Psihoterapija, Medicinski fakultet 
6. specijalistički studij Radiologija, Medicinski fakultet 
7. specijalistički studij Zaštita majke i djeteta, Medicinski fakultet 
8. doktorski studij Kineziologija, Kineziološki fakultet. 

 
Senat je prijedlog jednoglasno usvojio. 
 
 
 
5. Pokretanje postupka  stjecanja doktorata znanosti 
 
Senat je nakon uvodnog obrazloženja rektora A. Bjeliša prihvatio prijedlog svoga stalnog 
Povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti, utemeljenog na izvješćima 
stručnih povjerenstava fakultetskih vijeća te je  jednoglasno donio 

 
 

ODLUKU 
 
 

Odobrava se pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti ovim predloženicima: 
 

Izvan doktorskog studija:  
 

 
1. mr. sc. Sergej Težak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 
tema: Model sustava žičarskog prometa u Sloveniji 
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2. mr. sc. Sandra Margetić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
tema: Koncentracija receptora stanica mijeloidne loze (TREM-1) u serumu bolesnika sa 
sepsom 
 
3. mr. sc. Ivana Ozimec Landek, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Priprava novih kondenziranih heterocikličnih spojeva i njihovo protuupalno djelovanje 
 
4. mr. sc. Željka Knežević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Utjecaj aktivatora na energijsku ovisnost termoluminescentnih detektora 
 
5. mr. sc. Blaženka Ćiško-Anić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Priprava novih optički aktivnih mirisnih principa, derivata 2-etilheksan-1-ola 
 
6. mr. sc. Larisa Zoranić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Ispitivanje mikroheterogenosti u vodenim otopinama alkohola metodom molekularne 
dinamike 
 
7. mr. sc. Vlaho Brailo, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Procjena uloge interleukina 1 beta, interleukina 6 i faktora tumorske nekroze 
alfa u malignoj transformaciji oralne leukoplakije 
 

8. mr. sc. Danica Vidović Juras, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Interleukini 6 i 8 te faktor tumorske nekroze alfa u patogenezi i malignoj  
transformaciji oralnog lihena rubera 
 

9. mr. sc. Kristina Peroš, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Fiziološke promjene salivarnih funkcija tijekom fiksne ortodontske terapije 

 
10. mr. sc. Borka Šimpraga, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Epizootiološka, klinička, patomorfološka i bakteriološka istraživanja 
kolibaciloze intenzivno uzgajanih tovnih purana 

 
U okviru doktorskog studija: 

 
1. Ksenija Jakšić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
tema: Histokemijska i biokemijska svojstva mišića tovnih hibrida purana u Hrvatskoj 
 
 
  
6. Priznavanje istovrijednosti stranih diploma 
 
Stalno povjerenstvo za priznavanje diploma na svojoj 6. sjednici u akademskoj godini 
2005./2006. održanoj 14. rujna 2006., nakon ponovljenog postupka u skladu s Rješenjem 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, klasa: UP/II-602-05/05-01/00040, ur.broj: 533-
12-6-4, od 14. veljače 2006. te dobivenog pisanog odgovora od Ministarstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo, Republike Slovenije, broj 60124-2/2006/4 ( zaprimljenog 22. 
kolovoza 2006. ), u povodu zahtjeva za priznavanje potpune istovrijednosti strane diplome s 
područja elektrotehnike, koji je podnio Darko Šimunić, predlaže Senatu Sveučilišta u Zagrebu 
da donese rješenje kojim se:  
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Odbija zahtjev DARKA ŠIMUNIĆA jer se Diplomi o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi 
Fakulteta za elektrotehniko, Račulništov in Informatiko, Univerzo v Mariboru, 21. veljače 
2003., ne priznaje potpuna istovrijednost s diplomom o završenom četverogodišnjem 
dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi u Republici Hrvatskoj, iz 
područja tehničkih znanosti, elektrotehnika, te mu se ne priznaje stručni naziv: 
diplomirani inženjer elektrotehnike. 
 
Senat je prijedlog jednoglasno usvojio. 
 
 
7. Međunarodna suradnja  
 
Prof.dr.sc. Vlasta Vizek Vidović izvijestila je prisutne da je pripremljen Akademski glasnik 
koji je izvještaj s Generalne skupštine Podunavske rektorske konferencije. U prošloj  godini 
bivša rektorica je predsjedavala Podunavskom rektorskom konferencijom, a na sastanku u 
Mariboru predala je dužnost te je postala potpredsjednik.  Na konferenciji su se otvorila važna 
pitanja u području visokog obrazovanja u Europi te je u Akademskom glasniku prenesen 
govor prof.dr.sc. G. Wincklera, rektora Sveučilišta u Beču i predsjednika EUA. 
 
Prof.dr.sc. V.V.Vidović naglasila je kako smatra da prioritet treba biti razmišljanje o 
uključivanju u europski istraživački prostor.  
  
 
8. Izvješća sa sjednica sveučilišnih tijela 
 
Rektor je najavio da će zamoliti predsjednike vijeća područja da pripreme kratko izvješće o 
radu u protekloj akademskoj godini koje će izlagati na zajedničkoj sjednici Senata, vijeća 
područja, Sveučilišnog savjeta i Rektorskog kolegija u širem sastavu koja je zakazana za 24. 
listopada.  
Prof.dr.sc. Lj. Pinter, predsjednica Vijeća biomedicinskog područja informirala je prisutne o 
sjednici Vijeća biomedicinskog područja gdje se raspravljalo o znanstvenim novacima, gost 
sjednice bio je državni tajnik D.Vikić-Topić. Na sjednici se govorilo o kvoti od 150 
znanstvenih novaka koji su dobiveni 3 mjeseca prije dovršetka projekata. 
Rektor je naglasio da želi da tema znanstvenih novaka dođe na Sveučilište koje bi sustavnije 
brinulo o tom pitanju.  
Prof.dr.sc. D. Bjegović, predsjednica Vijeća  tehničkog područja informirala je prisutne o 
raspravi vođenoj na sjednici njihovog vijeća, a koja se odnosila na način upisa u više godine 
studija i gdje su svi tehnički fakulteti dogovorili jednak način upisa u višu godinu studija, sa 
55 ECTS bodova.  
 
 
9. Financijska pitanja 
 
Prof.dr.sc. Hunjak izvijestio je o proračunu  i to kako se odvija izvršenje proračuna, kako će 
biti do kraja godine i plan za iduću godinu.  
Prema informacijama, prof.dr.sc. T. Hunjak rekao je da eventualna zakašnjenja ne utječu na 
izvršenje proračuna, takva dinamika se može očekivati do kraja godine, svaka sastavnica će 
dobivati sredstva koja su planirana na početku godine te da se svakoj sastavnici mjesečno daje 
jedna dvanaestina. Također, najavio je sastanak s predstavnicima Ministarstva znanosti, 
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obrazovanja i športa na kojem će se vidjeti da li ima  nekih nepravilnosti jer pravu informaciju 
o izvršenju ima Ministarstvo.  
Istaknuo je da se povremeni problemi javljaju vezano na odluke koje su bile posebne odluke 
kojima je Ministarstvo financiralo neke od aktivnosti na fakultetima te da se ti problemi 
rješavaju na način da su sredstva koja su dodjeljivana po tim odlukama uključena u lump sum.  
Također, prof.dr.sc. T. Hunjak se osvrnuo na prijedlog kriterija Savjeta za financiranje 
znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja na temelju kojih se radi ovogodišnji proračun. 
Prvi draft proračuna za podjelu sredstava između Sveučilišta je navodno već napravljen, a 
naglasio je da će se odraz kriterija na proračun tek vidjeti. 
Prof.dr.sc. D. Tipurić zamolio je da se stavka neisplaćene božićnice stavi kao prioritet 
obzirom da su neki fakulteti pod ovrhom. Prof.dr.sc. T.Hunjak rekao je kako zna da su 
fakulteti koji su izvršili isplatu, platili iz vlastitih sredstava, kako je  Ministarstvo svjesno tog 
duga te ga ne pokušava prevaliti na vlastite prihode fakulteta već je  prijedlog  da se ubaci u 
proračun. 
Prof.dr.sc. T. Ćurko smatra kako su troškovi poslovanja potplaćeni,  kako ne podmiruju niti 
osnovnu infrastrukturu te da se govori o investicijskom održavanju koje ne ide u troškove 
poslovanja.  
Rektor je zamolio da vijeća područja, čije sjednice će biti održane do sjednice Senata 
predviđene za 14. studenoga 2006., daju kritički osvrt na prijedloge kriterija, a također je  
predložio da i članovi Senata dostave svoje primjedbe i osobne stavove.  
 
 
15. Obavijesti i ostalo 
 
Prof. dr.sc. V. Jerolimov izvijestio je da je  26. rujna u Zadru održana zadnja sjednica 
Rektorskog zbora na toj lokaciji, a ubuduće će predsjedavati prof.dr.sc. Milković, rektor 
Sveučilišta u Dubrovniku. Kao točka dnevnog reda koja se odnosila na izvješće o upisima, 
prof.dr.sc. V. Jerolimov rekao je da je ukupno 27 000 upisanih studenata ( obuhvaćena su sva 
sveučilišta, veleučilišta i  samostalne visoke škole ), zatim je rekao da je prijedlog Sveučilišta 
u Osijeku, da se uputi dopis Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje te da se predloži da se 
u kvantumu od 10-15% izmjena studijskih programa odnosno adekvatnih ECTS bodova može 
modificirati u ingerenciji Sveučilišta pa bi postupak bio brži i jednostavniji.  
Prof.dr.sc. V. Jerolimov spomenuo je i točku sjednice koja se odnosila na  studentsko 
organiziranje, financiranje i subvencioniranje gradskog prijevoza studentima. 
Prof.dr.sc. T. Hunjak napomenuo je da je prema dopunama dnevnog reda Rektorskog zbora 
bilo predloženo da se Prijedlog kriterija za definiranje pojedinih proračunskih pozicija i 
aktivnosti usvoji kao kriterij Rektorskog zbora međutim prof. dr.sc. T. Hunjak to nije 
dozvolio.  
 
Rektor je obavijestio prisutne da će Veni Sancte biti 24. listopada u 18,00 sati u Katedrali.  
Izvijestio je i da Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije i Pliva organiziraju znanstveno-
stučni skup o Vladimiru Prelogu koji će se održati 12. i 13.10.2006.  
 
Dr.sc. J. Stipanov izvijestio je da je prijavljen projekt izgradnje knjižničkog sustava 
Sveučilišta u Zagrebu te da je to je jedan složeni, dugoročni postupak, koji će se odvijati 
postupno, svrha je da sva Sveučilišta i institucije dobiju funkcionalni i operativni knjižnički 
sustav pribavljanja i korištenja informacija.  
 
Prof. dr.sc. Durn, prof.dr.sc. Hutinski i prof.dr.sc. Grubišić izvijestili su o sportskim i 
stručnim uspjesima svojih studenata. 



 10

 
 

 
  

*** 
  
Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu i zaključio sjednicu u 18, 45 sati. 
 
 
                                                                                                 Rektor 

 
 
  

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
 
 

 
Zapisnik sastavila: 
 
Martina Levačić 
 
 
Uz poziv broj: 01- 18/10 – 2006. 
od 6. listopada 2006. 


