
ZAPISNIK 
 
       6., redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 338. ak. god. (2006./2007.) 
održane u utorak 12. prosinca 2006. s početkom u 16 sati u vijećnici Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 
 
Prisutni: 
1. Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor 
-  Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj  i prostorno planiranje 
-  Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje 
-  Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju 
-  Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom 
-  Prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju 
 
 
Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2.    Izv. prof, Marcel Bačić, Akademija likovnih umjetnosti  
3.    Prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević, Prirodoslovno-matematički fakultet 
4.    Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, Građevinski fakultet  
5.    Prof. dr. sc. Mladen Radujković, Građevinski fakultet 
6.    Prof. dr. sc. Stanislav Bolanča, Grafički fakultet   
7.    Prof. dr. sc. Neven Budak, Filozofski fakultet 
8.    Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet 
10.  Prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet 
13.  Prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Filozofski fakultet 
14.  Prof. dr. sc. Biljana Kovačević - Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet   
15.  Prof. dr. sc. Ivan Habdija, Prirodoslovno-matematički fakultet  
17.  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. Neven Vrček, Fakultet organizacije i informatike  
20.  Prof. dr.sc. Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet  
21.  Prof. dr. sc.Željko Jerneić, Filozofski fakultet 
22.  Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 
23.  Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, Geodetski fakultet  
24.  Izv. prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti  
25.  Prof. dr. sc. Jadranka Keros, Stomatološki fakultet 
25.  Prof. dr. sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
26.  Prof. dr. sc. Smiljana Leinert – Novosel, Fakultet političkih znanosti   
26.  Prof. dr. sc. Josip Madić, Veterinarski fakultet 
27.  Prof. dr. sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički fakultet 
27.  Prof. dr.sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 
28.  Prof. dr. sc. Milko Mejovšek, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
29.  Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
30.  Prof. dr. sc. Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet 
31.  Prof. dr. sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 
32.  Prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji  
33.  Prof. dr. sc. Anto Mišić, Hrvatski studiji 
34.  Prof. dr. sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet 
35.  Prof. dr.sc.  Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet 
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36.  Prof. dr. sc. Tomislav Zdenko Tenšek, Katolički bogoslovni fakultet 
37.  Prof. dr. sc. Branko Smerdel, Pravni fakultet 
38.  Prof. dr. sc. Darko Tipurić, Ekonomski fakultet 
38.  Prof. dr. sc. Tomislav Treer, Agronomski fakultet  
39. Prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 
 
 
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
40. Jolanta Sychowska Stanojević, Filozofski fakultet 
 
Studenti dodiplomskog studija 
 44. Krešimir Bašić, Stomatološki fakultet 
 43. Martina Laković, Katolički bogoslovni fakultet 
 44. Siniša Miličić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
 45. Marko Krička, Fakultet političkih znanosti  
 
Ostali prisutni:   
-  dr. sc. Josip Stipanov, ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnica  
 
 
iz stručne službe Rektorata: 
-  glavna tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. 
-  stručna suradnica Martina Levačić, dipl.iur. 
 
Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš. 
 
Rektor je otvorio 6. sjednicu Senata u 338. akademskoj godini (2006./2007.), pozdravio 
prisutne te predložio sljedeći: 
 
 
 
 
     Dnevni red:  
 
  
Prijedlog dnevnog reda: 
 
 1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 4. redovite sjednice Senata u 338. akad. 
     godini (2006./2007.) održane 14. studenoga 2006. i 5., izvanredne sjednice u 338. akad.    
     godini (2006./2007.)  održane 28. studenoga 2006. 
 2. Izbori  
 a) Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga 
profesora – trajno 
 b) Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga 
profesora – na vrijeme od pet godina 

c)   Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog redovitoga profesora 
– na vrijeme od pet godina 
3. Nastava i studenti  

a) Tumačenje uvjeta studiranja 
b) Donošenje odluke o provođenju studentske ankete 
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c) Ostalo    
 4. Poslijediplomski studiji 
 5. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
 6. Sveučilišno-nastavna literatura 
 7. Međunarodna suradnja 
 

* 
  8. Financijska pitanja  
  9. Davanje suglasnosti na Odluku o imenovanju o.d. dekana Veterinarskog fakulteta 
10. Imenovanje Povjerenstva za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija  
11. Izvješća sa sjednica sveučilišnih tijela 
12. Imenovanje člana Upravnog vijeća Srca  
13. Obavijesti i ostalo 
 

* 
 
 
1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 4. redovite sjednice Senata u 338. akad. 
     godini (2006./2007.) održane 14. studenoga 2006. i 5., izvanredne sjednice u 338. akad.    
     godini (2006./2007.)  održane 28. studenoga 2006. 
 
Student S. Miličić imao je primjedbu na zapisnik 4. redovite sjednice Senata održane 14. 
studenoga 2006. te je tražio da u zapisnik, pod točkom Nastava i studenti – Ostalo – prijedlog 
Tumačenja o uvjetima studiranja, uđe sljedeće: 
 
„ U raspravi je sudjelovao i student S. Miličić te je podržao inicijativu u vezi s donošenjem 
Pravilnika o studiranju i rekao kako smatra da bi bilo korisno za iduću sjednicu Senata 
pripremiti izvještaj o tome kako se radi po svim sastavnicama kako bi članovi Senata bili 
upoznati . „ 
 
Nakon ove primjedbe, zapisnik 4. redovite sjednice Senata održane 14. studenoga 2006. 
jednoglasno je prihvaćen.  
 
Zapisnik 5. izvanredne sjednice Senata održane 28. studenoga 2006. jednoglasno je 
prihvaćen. 
 
 
 
2. Izbori 
 
Prorektorica prof. dr. sc. Lj. Pinter iznijela je prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i 
potvrdu izbora u zvanja.  
 
a) Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga 
profesora – trajno 

 
Rb
r 

Ur. broj IME PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1. 602-
04/06-
17/35 

dr.sc. 
Marijan 

CERGOLJ Veterinarski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

veterinarska medicina 
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2. 602-
04/06-
17/36 

dr.sc.Josip KOS Veterinarski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

veterinarska medicina 

3. 602-
04/06-
17/54 

dr.sc. 
Tomislav 

PETRAK Prehrambeno-
biotehnološki fakultet 

biotehničke 
znanosti 

prehrambena 
tehnologija/inženjerstvo 

4. 602-
04/06-
17/64 

dr.sc.Jakov GELO Ekonomski fakultet društvene 
znanosti 

socijalna geografija i 
demografija/demografija 

Prijedlog Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen.  
 
2. Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga 
profesora – na vrijeme od pet godina: 
 
Rbr Ur. broj IME PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 
1.  602-

04/06-
17/53 

dr.sc.Damir MEDAK Geodetski fakultet  tehničke 
znanosti 

geodezija/geomatika 

2.  602-
04/06-
17/65 

dr.sc.Mario ANŽEK Fakultet prometnih 
znanosti 

tehničke 
znanosti 

tehnologija prometa i 
transporta 

3.  602-
04/06-
17/69 

dr.sc.Bojan BALETIĆ Arhitektonski 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

arhitektura i urbanizam/  
arhitektonsko 
projektiranje 

4.  602-
04/06-
17/70 

dr.sc.Ilija KUZMAN Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/infektologija 

5.  602-
04/06-
17/60 

dr.sc.Damir BORAS Filozofski fakultet društvene 
znanosti 

informacijske 
znanosti/informacijski 
sustavi i informatologija 

6.  602-
04/06-
17/61 

dr.sc.Vladimir MATELJAN Filozofski fakultet društvene 
znanosti 

informacijske znanosti 

Prijedlog Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen.  
 
 
3. Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog redovitoga profesora –  na 
vrijeme od pet godina: 
 
Rbr Urbroj Ime Prezime Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1.  602-
4/06-
17/68 

dr.sc.VESNA LAMZA 
POSAVEC 

Hrvatski studiji društvene 
znanosti 

informacijske znanosti/  
komunikologija 

2.  602-
4/06-
17/66 

dr.sc.Jadranka GRBIĆ Hrvatski studiji humanističke 
znanosti 

etnologija i 
antropologija/   
etnologija 

3.  602-
4/06-
17/67 

dr.sc.JASNA ČAPO 
ŽMEGAČ 

Hrvatski studiji humanističke 
znanosti 

etnologija i 
antropologija/  etnologija 

4.  602-
4/06-
17/71 

dr.sc.MIJO KORADE Hrvatski studiji humanističke 
znanosti 

povijest/nacionalna 
povijest 

 

Prijedlog Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen.  
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3. Nastava i studenti  

a) Tumačenje uvjeta studiranja 
b) Donošenje odluke o provođenju studentske ankete 
c) Ostalo    

 
 
a) Tumačenje uvjeta studiranja 
 
Prorektorica prof. dr. sc. Lj. Pinter informirala je prisutne da je na prošloj sjednici Senata  dan 
Prijedlog uvjeta studiranja. Također je naglasila da je i Rektorski kolegij u širem sastavu  
raspravljao o predloženim uvjetima, a održana je i sjednica Povjerenstva za praćenje 
Bolonjskog procesa, korigiran je prijedlog koji je dan na Senatu, a  intencija je bila da se u 
prvo vrijeme prije donošenja Pravilnika pomogne studentima u tumačenju uvjeta.  
 
Prof. dr. sc.  Radujković pitao je što se će se dogoditi ukoliko se usvoji dokument prema 
kojem će biti potrebno manje od 55 ECTS bodova koliko su tražile sastavnice Vijeća 
tehničkog područja. 
 
Rektor A. Bjeliš pitao je da li je odluka utemeljena na  Statutu Građevinskog fakulteta, a  
prof. dr. sc. M. Radujković rekao je da je odluke temeljena na odluci Vijeća tehničkog 
područja. 
 
Prof. dr. sc. V. Mornar  smatra da bi se tekst predloženi tekst mogao pojednostavniti, jer 
smatra da točke 1., 2. i 3. govore o onome što je već određeno Statutom, ostalo izaziva 
nedoumice, a što se tiče točke 4. koja se odnosi na školarine smatra da bi bilo razumno 
donijeti konkretne odluke. Također, prof. dr. sc. V. Mornar smatra da subvencioniranje 
prehrane predstavlja veliki problem jer onaj koji ponavlja drugi put godinu nema pravo na 
subvencioniranje te se time ulazi u velike probleme. 
 
Prof. dr. sc. N. Vrček rekao je da Fakultet organizacije i informatike upisuje po načelu da 
student upisuje ono za što ima uvjete te da bi Sveučilište  trebalo donijeti načelnu odluku o 
cijeloživotnom obrazovanju.  
 
Prof. dr. sc. D. Vuleta smatra da treba uvažiti specifičnosti pojedinih sastavnica te da treba 
navesti da li student ponovno upisati kolegij koji nije položio ili ne. Smatra kako je prostorno 
ograničenje velik problem jer je velik broj studenata koji ne polože kolegij pa bi morali 
ponovno slušati. 
 
Prof. dr. sc. T. Treer izvijestio je prisutne da su nakon prošle sjednice Senata  prodekani za 
nastavu sastavnica Vijeća biotehničkog područja zaduženi raspraviti i pripremiti do sljedeće 
sjednice Senata prijedlog jer je na njihovom sastavnicama određen modul 24 i 36 ECTS.   
 
Prof. dr. sc. S. Leinert– Novosel rekla je kako su svi fakulteti napravili režim studiranja u 
skladu sa Statutom Sveučilišta i statutima sastavnica te smatra kako je potrebno prikupiti 
rješenja i vidjeti što se može napraviti. 
Izv. prof. M. Bačić pitao je da li je navod iz točke 2: „ Pojedini fakulteti i akademije mogu 
uvesti dodatne uvjete u skladu sa statutom „  jedino što se odnosi na umjetničko područje. 
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Rektor A. Bjeliš rekao je da se na Rektorskom kolegiju u širem sastavu uzimaju se u obzir svi 
elementi te se omogućava uzimanje specifičnosti sastavnica.  
 
Prof. dr. sc. J. Keros smatra da mora biti posebnosti jer biomedicina ima sustav studiranja 6+0 
te smatra da je na razini grupacija potrebno doraditi prijedlog tumačenja uvjeta i iznijeti ih na 
Senat. 
 
Rektor A. Bjeliš rekao je prisutnima da, obzirom na uočeno šarenilo u primjeni odnosno 
neprimjeni Statuta, smatralo se da bi bilo dobro pristupiti izradi jedinstvenih pravila o 
studiranju te da bi rad na Pravilniku bio intenzivan i planira se donijeti do početka ljetnog 
semestra. Rektor smatra kako treba riješiti pitanja poput što znači sudjelovati u pojedinim 
kolegijima, a ne biti student te da je potrebno pokrenuti raspravu jer sadašnje stanje nije 
dobro, također potrebno je kvalificirati, s akademskog aspekta, što znači uspješan student,  
 
Prof. dr. sc. I. Habdija smatra da je potrebno voditi računa o studentima koji su upisani po 
Pravilniku koji je bio na snazi u vrijeme upisa te da  imamo dovoljno vremene za izradu 
jednog novog pravilnika, a ova pravila su načelna te da se svi Pravilnici koji su na 
sastavnicama se mogu uklopiti. 
 
Prof. dr. sc. Ž. Jerneić izrazio je podršku prof. dr. sc. I. Habdiji te je naglasio da uvjeti ne 
mogu vrijediti retrogradno i da je potrebno zadržati fleksibilnost, te smatra da se ne može 
eliminirati razlike koje postoje između pojedinih sastavnica, student ima pravo ponovno 
pohađati praktični dio, ne treba ga tjerati ako je sve zadovoljio, te da se jednom fleksibilnošću 
se može to uskladiti. 
 
Prof. dr. sc. B. Smerdel upozorio je prisutne da se ne može usvajati jedan početni radni 
predložak te da je on protiv usvajanja. 
 
Student S. Miličić smatra kako prve tri točke znače slično te da bi ih trebalo preformulirati.  
 
Prof. dr. sc. N. Budak podržava mišljenje prof. dr. sc. V. Mornara te smatra da je potrebno 
pojednostavniti stvari, treba govoriti o semestru te da studenti imaju pravo i dužnost upisati 
od 25-30 ECTS po svakom semestru, a nije potrebno brinuti koliko će to biti semestara u 
konačnici. Prof. dr. sc. N. Budak smatra da je pitanje stipendiranja studenata briga 
Ministarstva.  
 
Rektor A. Bjeliš upozorio je da akademska godina gubi smisao kao godina studija, ali ne i kao 
kalendar djelovanja Sveučilišta. Velik problem predstavlja pitanje stipendija i rektor je 
naglasio da je to naša preokupacija jer smatra da bi dobro sugerirati što znači kriterij 
uspješnosti. 
 
Na kraju, prorektorica LJ. Pinter je rekla da bi voljela da se uključe i vijeća područja te da 
daju svoje prijedlog obzirom na specifičnosti po pojedinim sastavnicama.  
 
 
b) donošenje odluke o provođenju studentske anketa  
 
Prorektorica Lj. Pinter izvijestila je prisutne da se upoznala s radom Odbora za upravljanje 
kvalitetom, napravljen je plan za iduće razdoblje, a u 2006./2007. studentska anketa bi se 
provodila, prema prijedlogu Odbora, u razdoblju od 8.-26. siječnja, a za ljetni semestar u 
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svibnju i lipnju. Također, prorektorica je izrazila želju upoznati osobe koje su po 
sastavnicama zadužene za praćenje provođenja ankete. 
 
Prof. dr. sc. I. Grubišić izvijestio je da su Fakultet elektrotehnike i računarstva i Fakultet 
elektrotehnike i strojarstva napravili on-line anketu koja je praktičnija te preporuča pokretanje 
djelatnosti u tom smjeru.  
 
Rektor A. Bjeliš rekao je kako je ta tema vrlo često tretirana međutim sve sastavnice nisu bile 
pripremljene na takav način provođenja ankete, a  želja je imati zajedničku anketu kako bi se 
moglo koordinirati sve sastavnice. 
 
Prof. dr. sc. I. Habdija izvijestio je prisutne da Prirodoslovno-matematički fakultet provodi 
anketu već deset godina te da su došli do zaključka da svake druge godine provode anketu jer 
je praćenja kvalitete nastave samo jedan segment, dok kvaliteta nastave ovisi o nizu drugih 
segmenata poput opremljenosti, broj asistenata, angažiranje asistenata. 
 
Prof. dr. sc. B. Smerdel smatra kako je dvojben rezultat ankete jer nije  unaprijed određeno što 
se hoće postići, kakve će biti posljedice ankete, ne može se anketirati studente koji ne 
pohađaju nastavu jer je otisnuto 120 000 listića, a ispunjeno svega  40 000. 
 
Rektor A. Bjeliš smatra kako je kontekstualno jasno da je anketa dio sustava, ako se dogodilo 
da je odaziv studenata svega 40%  i to nešto govori te je jedan indikator, a ocjene profesora su 
ohrabrujuće jer studenti koji dolaze na nastavu su zadovoljni radom nastavnika. 
 
Na kraju rasprave, većinom glasova donesena je sljedeća  
 

O  D  L  U  K  A  
 

I. 
 

Donosi se odluka o provođenju studentske ankete na svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 
u akademskoj godini 2006./7. 
 

II. 
 

Studentska anketa provodit će se u razdoblju od 8. do 26. siječnja 2007. za zimski semester (I. 
i  III.) te u svibnju  i  lipnju  2007. za ljetni semester (II. i  IV.). 
 
 

III. 
 

Ured za upravljanje kvalitetom Svučilišta u Zagrebu koordinirat će provođenje studentske 
ankete na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.  
 
 

IV. 
 

Rektorski kolegij u širem sastavu donijet će odluku o načinu i izvorima financiranja 
studentske ankete Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2006./2007. 
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4. Poslijediplomski studiji  
 
 
Prijedlog za pokretanje postupka prihvaćanja novih nastavnih planova i programa                  
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 Sveučilišta u Zagrebu:  
 
1. specijalistički studij Operacijska istraživanja i optimizacija, Ekonomski fakultet  
    ( o kojem je izvijestio dr. sc. L. Neralić )  
 
2. specijalistički studij Upravljanje prodajom, Ekonomski fakultet 
    ( o kojem je izvijestila dr. sc. M. Tomašević – Lišanin ) 
  
3. doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta, Edukacijsko-rehabilitacijski  
    fakultet 
    ( o kojem je izvijestila dr. sc. Lj. Igrić ) 
 
Odbor, također, predlaže Senatu da u skladu s očitovanjem državnog tajnika prof. dr. sc. 
Slobodana Uzelca (klasa:602-04/05-13/179; ur.broj: 533-07-05-1), donese odluku o davanju 
jamstva kojom se potvrđuje da su ovi studijski programi usklađeni s odredbama Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.    
 
Senat je prijedlog jednoglasno prihvatio. 
 
 
 
5. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
 
 
Senat je prihvatio prijedlog Stalnog povjerenstvo za pokretanje postupka stjecanja doktorata 
znanosti, na temelju izvješća stručnih povjerenstava fakultetskih vijeća te je jednoglasno 
donio  

                                                   ODLUKU 
 

Odobrava se pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti ovim predloženicima: 
 
Izvan doktorskog studija:  
 

1. mr. sc. Shkelzen Cakaj, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: ANALYSIS OF PARAMETER INFLUENCE IN PERFORMANCE OF LEO 
SCIENTIFIC SATELLITE GROUND STATIONS IN URBAN AREAS 
Analiza utjecaja parametara na izvedbu zemaljske postaje za znanstvene satelite u niskim 
putanjama  u urbanim sredinama 
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2. mr. sc. Ivan-Goran Kuliš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,  
tema: Zemljospojna zaštita u rezonantno uzemljenim razdjelnim elektroenergetskim mrežama 
(EARTH FAULT PROTECTION IN RESONANT GROUNDED POWER DISTRIBUTION 
NETWORKS) 
 
3. mr. sc. Krešimir Jakovčić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Potraga za 14, 4 keV aksionima pomoću CERN-ovog teleskopa za Sunčeve aksione 
 
4. mr. sc. Ljiljana Krstin, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Genska varijabilnost hipovirusa na području Hrvatske 
 
5. mr. sc. Tatjana Bordukalo Nikšić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički 
fakultet, 
tema: Serotoninski receptori: genska varijabilnost, ekspresija i funkcija u uvjetima 
promijenjene homeostaze serotonina 
 
6. mr. sc. Vlatka Petrović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Organizacijska i evoluacijska dinamika satelitskih DNA u eukariotskim genomima: 
školjkaši kao model 
 
7. mr. sc. Marina Ferenac Kiš, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Strukturalne i funkcionalne promjene telomera tijekom rasta normalnih i besmrtnih 
stanica u kulturi 
 
8. mr. sc. Milena Ivanković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Dinamika pojedinačnih telomera u kontroli rasta normalnih ljudskih stanica 
 
9. mr. sc. Tamara Čimbora Zovko, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički 
fakultet, 
tema: Uloga RhoGTPaza u staničnom odgovoru na cisplatinu 
 
10. mr. sc. Sanjica Jakopec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Molekularni mehanizmi staničnog odgovora na kurkumin i uzroci otpornosti 
 
11. mr. sc. Margita Jadan, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Genska struktura populacija potočne pastrve (Salmo trutta L.) krških rijeka 
 
12. mr. sc. Tamara Čačev, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Uloga citokina u nastanku i napredovanju sporadičnih karcinoma debelog crijeva 
 
13. mr. sc. Goran Kovačević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Mehanizmi simbioze hidre i alge 

 
14. mr. sc. Ivan Pavičić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Djelovanje radiofrekvencijskog zračenja na strukture citoskeleta stanica u 
kulturi 

 
15. mr. sc. Marko Jakovac, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturne transformacije i ostala svojstva cirkonijeve 
keramike 
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16. mr. sc Klaudija Višković, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Ultrazvučna evaluacija lipotrofije i lipohipertrofije u osoba zaraženih HIV-om, liječenih 
kombinacijama antiretrovirusnih lijekova 

 
17. mr. sc. Hrvojka SoljačićVranješ, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Generacijske promjene antropoloških obilježja u perinatalnoj populaciji 
 
18. mr. sc. Nikola Petričević, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Procjena činitelja uspješnosti mobilno-protetske terapije u pacijenata s različitim 
protetskim radovima 
 
19. mr. sc. Julijana Franinović-Marković, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Transkranijska doplerska evaluacija vertebralnih arterija u uvjetima hiperbarične 
oksigenacije 
 
20. mr. sc. Anita Tarbuk, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 
tema: Međupovršinske pojave katoniziranog pamuka 
 
                 **** 
 
Prijedlog pristupnice  mr. sc. Iskra Alexandra Nola, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-
matematički fakultet, tema: Međudjelovanje prehrambenih navika i tipa osobnosti na 
pojavnost kardiovaskularnih bolesti razmatrat će se na sljedećoj sjednici Senata zbog provjere 
instrumenata za procjenu tipa osobnosti.  
 
 
U okviru doktorskog studija:  
 

1. Olga Gornik, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
tema: Promjene glikozilacijskih obrazaca humanog seruma u akutnom upalnom  
odgovoru bolesnika sa sepsom i akutnim pankreatitisom 
 
2. Vedrana Čikeš Čulić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
tema: Imunokemijska analiza gangliozida u jetri djelomično hepatektomiziranih štakora 
tretiranih hiperbaričnim kisikom 
 
3. Ivana Radojčić Redovniković, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki 
fakultet, 
dopušteno pisanje teme na engleskom jeziku: Lokalizacija dijela biosintetskog puta alifatskih 
glukozinolata i njihova potencijalna uloga u obrani biljke 
Lokalization of Aliphatic Glucosinolates Biosynthesis and its Potential Role in Plant Defence 
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6. Sveučilišno-nastavna literatura 
 
Povjerenstvo za sveučilišno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) primilo je od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagača, prijedloge za 
objavljivanje sveučilišno-nastavne literature. 
 
Na prijedlog Povjerenstva, Senat je jednoglasno donio ODLUKU o prihvaćanju sljedećih 
naslova: 
 
 
Polimeri u graditeljstvu, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Želimira Šimunića. Predlagač je 
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Jasenka Jelenčić, redovita profesorica 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Josip Dvornik, redoviti 
profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Zorislav Sorić, redoviti profesor 
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Riješeni zadaci iz mehanike i topline 8. izdanje, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Petra Kulišića, dr. 
sc. Lahorije Bistričić, dr. sc. Dubravka Horvata, dr. sc. Zorana Narančića, dr. sc. Tomislava Petkovića 
i dr. sc. Dubravka Peveca. Predlagač je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 
Recenzenti: dr. sc. Vjera Lopac, redovita profesorica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Vesna Volovšek, izvanredna profesorica Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mile Baće, izvanredni profesor Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Kinantropologija – biološki aspekti tjelesnog vježbanja, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Marjete 
Mišigoj-Duraković i suradnika. Predlagač je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: 
dr. sc. Janko Strel, redoviti profesor Fakulteta za šport Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija, dr. sc. 
Katarina Tomljenović-Borer, redovita profesorica na Department of Movement Science, Division of 
Kinesiology, University of Michigan, SAD i dr. sc. Dragan Milanović, redoviti profesor 
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
Geofizička istraživanja podzemnih voda, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Franje Šumanovca. 
Predlagač je Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Darko 
Mayer, redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s užim 
područjem interesa – hidrogeologija, dinamika i zaštita podzemnih voda (područje – tehničke 
znanosti; polje – rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo; grana – geološko inženjerstvo), dr. sc. 
Marijan Herak, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s užim 
područjem interesa – geofizika – seizmologija (područje – prirodne znanosti; polje biologija, fizika, 
kemija, matematika; grana fizika) i dr. sc. Ivan Dragičević, redoviti profesor Rudarsko-geološko-
naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s užim područjem interesa – opća i statigrafska geologija 
bušotina; bušotinski fluidi (područje – prirodne znanosti; polje – geoznanosti, grana – geologija i 
mineralogija). 
 
Inteligentni transportni sustavi I, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Ivana Bošnjaka. Predlagač je 
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Jurij Kolenc, redoviti profesor  
Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Slovenija, znanstveno područje – tehničke 
znanosti, znanstveno polje – tehnologija prometa i transport, dr. sc. Vjeran Strahonja, izvanredni 
profesor Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Ivan Markežić, redoviti 
profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Ivan Županović, redoviti profesor 
Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno područje – tehničke znanosti, polje – 
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tehnologija prometa i transport i dr. sc. Ivan Husar, docent Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno područje – tehničke znanosti, polje – elektrotehnika.   
 
Sociologija, sveučilišni udžbenik, autora Anthonya Giddensa u prijevodu Rajke Rusan-Polšek. 
Predlagač je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Ognjen Čaldarović, redoviti 
profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Jasminka Lažnjak, docentica Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Tomislav Smerić, docent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu i dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Intenzivna medicina, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Marka Jukića, dr. sc. Vladimira Gašparovića, 
dr. sc. Ina Husedžinovića, dr. sc. Višnje Majerić Kogler, dr. sc. Mladena Perića i dr. sc. Josipa Žunića. 
Predlagač je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Boriana Kremžar, 
Univerzitetni klinički centar Ljubljana, Slovenija, dr. sc. Amira Durić, redovita profesorica - Klinički 
centar Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina i dr. sc. Mirko Gjurašin, redoviti profesor 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u mirovini).  

 

Sbornik upražnenij po sintaksisu russkoga jazyka (dlja studentov rusistiki), sveučilišni priručnik, 
autorice dr. sc. Željke Fink-Arsovski. Predlagač je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Recenzenti: dr. sc. Dubravka Sesar, redovita profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
područje – humanističke znanosti, polje – filologija, grana - slavistika, dr. sc. Natalija Vidmarović, 
izvanredna profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, područje – humanističke znanosti, 
polje – filologija, grana - slavnistika i dr. sc. Antica Menac, redovita profesorica Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, u miru, područje – humanističke znanosti, polje – filologija, grana – slavistika. 
 
Rječnik tekstilstva englesko-hrvatski i Rječnik tekstilstva hrvatsko-engleski, sveučilišni priručnik, 
autora Nikole Vuljanića i Dubravke Vuljanić. Predlagač je Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Milica Gačić, redovita profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu iz predmeta Suvremeni engleski jezik i dr. sc. Zvonko Dragčević, redoviti profesor Tekstilno-
tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje 
tekstilna. 
 
Betonske konstrukcije II – riješeni primjeri, sveučilišni priručnik, autora dr. sc. Jure Radića i 
suradnika. Predlagač je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Milutin 
Anđelić, redoviti profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno polje: 
građevinarstvo, grana konstrukcije, dr. sc. Dražen Aničić, redoviti profesor Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, znanstveno polje: građevinarstvo, grana: konstrukcije 
i dr. sc. Roko Žarnić, izvanredni profesor Fakutleta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 
Slovenija, znanstveno polje – druge tehničke znanosti, grana: materijali.  
 
Računska obrada geodetskih mjerenja, sveučilišni priručnik, autora dr. sc. Nevia Rožića. Predlagač 
je Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Ladislav Feil, redoviti profesor 
Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno područje: tehničke znanosti, polje: geodezija, 
grana pomorska, satelitska i fizikalna geodezija; dr. sc. Tomislav Bašić, redoviti profesor, Hrvatski 
geodetski institut, područje: tehničke znanosti, polje geodezija, grana pomorska, satelitska i fizikalna 
geodezija i dr. sc. Željko Bačić, izvanredni profesor, Državna geodetska uprava Republike Hrvatske, 
područje: tehničke znanosti, polje: geodezija, grana: pomorska, satelitska i fizikalna geodezija. 
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7. Međunarodna suradnja 
 
Rektor A. Bjeliš izvijestio je prisutne da je izašao novi broj Akademskog glasnika u kojem su 
objavljene informacije o tekućim zbivanjima. 
 
 
 
8. Financijska pitanja 
 
Prof. dr. sc. T. Ćurko dao je informaciju o stanju realizacije kredita te je izvijestio da postoje 
nerealizirana sredstva iz kredita te da sastavnice u iduća dva mjeseca moraju napraviti plan 
trošenja preostalih sredstava. To je informacija o stanju realizacije kredita. Potpuna realizacija 
kredita je ulaznica za raspored dobivanja novog kredita gdje će prioritet imati započete, a 
nedovršene investicije. Postoje tri kapitalna objekta: Muzička akademija, Filozofski fakultet, 
Šumarski fakultet i dijelom Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 
Prof. dr. sc. V. Šimovića je zanimalo zašto Učiteljski fakultet nije uključen u kredit te je iznio 
primjedbu da je Učiteljski fakultet prešao sa stručnog studija na sveučilišni, a ništa se nije 
promijenilo po pitanju kadrova i znanstvenih novaka. Problem je što ne mogu otvoriti ni 
poslovna radna mjesta, a ne samo znanstvena.   
 
Rektor A. Bjeliš zamolio je da se putem ankete dostave podaci o zaposlenima te će se nakon 
prikupljenih podatak pristupiti donošenju odluka o zamjenskim radnim mjestima te da se 
ovog trenutka ne želi donositi partikularne odluke.  
 
Nakon toga, prorektor T. Ćurko iznio je informacija o realizaciji državnog proračuna za 2006. 
godinu te je izvijestio da je rebalansom plana usvojen novi plan koji je 10.000.000,00 Kn veći 
i on je u potpunosti u realizaciji, poduzete su akcije kako bi se u potpunosti realizirao, 
materijalni troškovi ostali su nepromijenjeni, dijele se po istom ključu kao i do sada i dok ne 
se ne pređe na lump-sum financiranje neće se mijenjati.  
 
Prof. dr. sc. A. Glasnovića je zanimalo zašto su  troškovi poslovanja koje dobivaju sastavnice 
niži u odnosu na sredstva koja su dobivena rješenjem.  
 
Prorektor T. Ćurko odgovorio je da su troškovi poslovanja jednaki iznosima iz 2005. godine i 
doznačeni su iz riznice.  
 
Prof. dr. sc. V. Petrinec rekao je da se sredstva prebacuju iz godine u godinu, troškovi su 
umanjeni, a Ministarstvo ne dopunjava potrebe kako bi trebalo.  
 
Prorektor T. Ćurko je rekao da Sveučilište ne dobiva sredstva već daje naloge Ministarstvu 
koje preko riznice isplaćuje, a Ministarstvo uzima pravo isplaćivati manji iznos sredstava po 
pojedinim stavkama.  
 
Prof. dr. sc. Ž. Jerneić je želio naglasiti kako je ovo budžet koji je usvojen i ono što je ključno 
je da sastavnice uspiju potrošiti dodijeljena sredstva, a budžet je donesen bez pregovora. 
Smatra da se jedino može razgovarati o pojedinim smanjenjima  ili povećanjima. Bitnim 
smatra realizirati dodijeljeni iznos.  



 14

 
Prorektor T. Ćurko izvijestio je prisutne o pitanju božićnica te je rekao da predstoje trojni 
pregovori između  Ministarstva,  Sveučilišta i Sindikata.  
 
Prof. dr. sc. N. Vrček smatra da Sindikat ne bi trebao biti strana u pregovorima dok je prof. dr. 
sc. V. Šimović rekao da je isplatim božnićnica fakultet ostao bez prihoda. 
  
Prof. dr. sc. S. Bolanča je rekao kako ne razumije što sindikat ima razgovarati o odluci suda, a 
rektor A.  Bjeliš je odgovorio kako je ministrova namjera zatražiti od Vlade podizanje kredita, 
a pokušao bi dogovoriti da se isplaćuje glavnica.   
 
Prof. dr. sc. V. Šimović smatra kako prethodne ovrhe ne mogu ući u pregovore, dok je prof. 
dr. sc. I. Grubišić izvijestio kako ima informacije da na njihovom fakultetu ide anketa kojom 
se provjerava volja sindikalnog tijela za odgodom, drže se dogovora da se ne forsira ovrha i 
da se ide za ovakvim dogovorom.  
 
Prof. dr. sc. T. Ćurko rekao je da se pregovara o nagodbi te da će se vidjeti kakva će ona biti.  
 
Prof. dr. sc. S. Leinert-Novosel smatra da bi trebalo razlikovati dvije skupine fakulteta, prva 
je ona koja je sve obveze podmirila u skladu s odlukom suda, oni očekuju da im se novac 
refundira, a druga skupina je ona koja nije platila te se o  – mogli bi pregovarati. 
 
Prorektor T. Ćurko je rekao da čitava svota ulazi u pregovore. 
 
Prof. dr. sc. S. Bolanča smatra kako je potrebno isplatiti iznos koliko je dosuđen sudskom 
odlukom, a  nelogičnim smatra sudjelovanje sindikata u pregovorima. 
 
Na kraju rasprave rektor A.Bjeliš je rekao da će prenijeti  poruku Ministarstvu. 
 
 
 
 
  9. Davanje suglasnosti na Odluku o imenovanju o.d. dekana Veterinarskog fakulteta 
 
 
Na prijedlog Fakultetskog vijeća Veterinarskog fakulteta Senat je jednoglasno donio sljedeću 
 
 
 

O  D  L  U  K  U  
 

I. 
 

Imenuje se prof. dr. sc. JOSIP MADIĆ, obnašateljem dužnosti dekana Veterinarskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u periodu od 1. prosinca 2006. do 30. rujna 2007. tj. do 
stupanja na dužnost 1. listopada 2007. novoizabranog dekana. 
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II. 
 

Fakultetsko vijeće u širem sastavu Veterinarskog fakulteta na 1. izvanrednoj sjednici održanoj 
29. studenoga 2006. donijelo je odluku o razrješenju dužnosti dekanice prof. dr. sc. Ljiljane 
Pinter s danom 30. studenoga 2006. zbog odlaska na funkciju prorektorice Sveučilišta u 
Zagrebu.  
 

III. 
 

Fakultetsko vijeće u širem sastavu Veterinarskog fakulteta na istoj je sjednici navedenoj u 
točki II. izabralo prof. dr. sc. JOSIPA MADIĆA obnašateljem dužnosti dekana Veterinarskog 
fakulteta na rok iz točke I. ove Odluke, što je Senata Sveučilišta jednoglasno prihvatio i donio 
ovu Odluku. 
 

IV. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
 
10. Imenovanje Povjerenstva za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija  
 
 
Senat je jednoglasno donio sljedeću  
 
 
 

O D L U K U 
O IMENOVANJU POVJERENSTVA SVEUČILIŠTA 

U ZAGREBU ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE INOZEMNIH OBRAZOVNIH 
KVALIFIKACIJA 

 
I. 
 

U Povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija 
imenuju se: 
 

1. prof. dr. sc. Marcel Bačić, Akademija likovnih umjetnosti 
2. prof. dr. sc. Želimir Bradamante, Medicinski fakultet 
3. prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet 
4. prof. dr. sc. Damir Horga, Filozofski fakultet – Odsjek za fonetiku 
5. prof. dr. sc. Tanja Kesić, Ekonomski fakultet 
6. prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju Sveučilišta u 

Zagrebu 
7. prof. dr. sc. Sven Lončarić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
8. prof. dr. sc. Biserka Nagy, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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9. prof. dr. sc. Srđan Novak, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, predsjednik 
Povjerenstva 

10. prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić, Učiteljski fakultet 
11. prof. dr. sc. Pavel Rojko, Muzička akademija 
12. doc. dr. sc. Dubravka Sesar, Filozofski fakultet – Odsjek za zapadnoslavenske jezike i 

književnosti 
13. prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet 
14. prof. dr. sc. Jurica Sorić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
15. prof. dr. sc. Joško Ševo, Akademija dramske umjetnosti 
16. prof. dr. sc. Karin Šerman, Arhitektonski fakultet 
17. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, Filozofski fakultet – Odsjek za psihologiju 
18. prof. dr. sc. Krešo Zadro, Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
Voditelj ureda za akademsko priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija: Mirjana 
Fuchs, dipl.iur. 

 
II.  

 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
11. Izvješća sa sjednica sveučilišnih tijela 
 
 
Rektor A. Bjeliš informirao je prisutne o sljedećim zaključicima Odbora za statutarna pitanja. 
 
 
1. Odbor za statutarna pitanja zaprimio je tri nacrta zakona. Prvi je nacrt prijedloga zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Kao 
posebnu novinu u predloženim izmjenama, Odbor je istaknuo ponovno vezivanje 
postupka stjecanja znanstvenih zvanja uz radno mjesto. Osim toga, Odbor je upozorio na 
potrebu preipitivanja s aspekta ustavne neovisnosti sveučilišta odredbe da o prihvaćanju 
studijskih programa na sveučilištima konačnu odluku donosi tijelo izvan sveučilišta 
(Nacionalno vijeće za visoko obrazovanja) kao i na upitnost odredbe da ministar svojim 
odlukama odobrava znanstvene novake na sveučilištima. Uz to, Odbor predlaže izmjenu 
odredbe po kojoj se akti moraju objavljivati u Narodnim novinama, dnevnom tisku i 
službenoj internet stranici. Zbog nepotrebnih i visokih troškova, Odbor smatra dovoljnim 
objavu akata u Narodnim novinama i službenim internet stranicama. Posljednji prijedlog 
Odbora tiče se isticanje naslovnih zvanja na način da se uz znanstveno-nastavno ili 
umjetničko-nastavno zvanje doda riječ „naslovno“ (na primjer „nasl.doc. dr. sc.“).  Drugi 
je nacrt prijedloga Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, kod 
kojeg je Odbor upozorio na nekoliko propusta i prijedloga, primjerice u čl. 4. postoji 
neujednačenost hrvatskih i latinskih naziva, nazivima nisu iscrpljene sve struke te nisu 
ponuđena načelna rješenja za interdisciplinarne i nove studije. Stoga je Odbor predložio 
da ubuduće sastavni dio odluke o pokretanju studija bude i naziv koji se stječe završetkom 
studija. U dodatku 1. ovih zaključka nalazi se i opširnije mišljenje Odbora o predloženom 
nacrtu. Što se tiče nacrta prijedloga Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 
organiziranjima, Odbor nije imao primjedbi.  
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2. Odbor za statutarna pitanja je u skladu sa zaključcima posljednjeg sastanka, a povodom 

prijedloga Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu o 
nadopuni Poslovnika o radu Povjerenstva, te prijedloga za ocjenu ustavnosti i zakonitosti 
poslovnika o radu Povjerenstva, donio sljedeće mišljenje koje se nalazi u dodatku 2. ovih 
zaključaka.  Smatra da bi tzv. sveučilišni znak trebao biti jamstvo kvalitete te da bi cijeli 
postupak znaka trebalo prilagoditi Statutu i Zakonu, kako je to navedeno u cit. mišljenju. 

 
  
3. Odbor za statutarna pitanja razmatrao je Izmjene statuta Rudarsko-geološko-naftnog 

fakulteta usvojene na sjednici fakultetskog vijeća održanoj 17. studenoga 2006., te 
predlaže da Senat da suglasnost na Izmjenu statuta Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 
S obzirom da se jedna izmjena odnosi i na znak Fakulteta koji u sebi ne sadrži obilježje 
Sveučilišta, Odbor upozorava, da se u skladu sa Statutom Sveučilišta, znak Fakulteta 
može koristiti samo zajedno sa znakom Sveučilišta.  

 
4. Povodom upita Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta da li se u slučaju kada studentski 

predstavnik u vijeću područja završi studij zamjena automatski postaje član ili je potrebno 
vršiti novi izbor, Odbor je mišljenja da bi bilo izvršiti ponovne izbore, međutim smatra 
dopustivim i pragmatičnim da zamjena, ako preostalo vrijeme nije predugo, vrši funkciju 
člana do ponovnih izbora svih predstavnika u sveučilišnim tijelima.    

 
5. Nakon poduže rasprave isprovocirane upitom Fakulteta političkih znanosti da li redoviti 

profesori u trajnom zvanju koji su navršili 70 godina života mogu biti nositelji kolegija na 
poslijediplomskom studiju te mentori, Odbor je upozorio na zakonske granice koje to 
onemogućavaju ili ograničavaju, ali ističe i da  je moguće sudjelovanje u izvođenju 
nastave, komentorstvo, članstvo u povjerenstvima i sl. .   

 
6. Povodom upita Veterinarskog fakulteta da li je za osobe koje su stekle uvjete za izbor u 

znanstveno-nastavno zvanje docenta i prije roka predviđenog ugovorom o radu moguće i 
ranije raspisivanje natječaja, Odbor je zauzeo stav da je to dopustivo te da to ovisi o 
Fakultetu i dobivenim suglasnostima za radna mjesta.          

 
7. Odbor predlaže da  Senat usvoji gore navedene zaključke i mišljenja koja su sastavni dio, 

te da ih uputi nadležnim tijelima Sveučilišta te tijelima izvan Sveučilišta na čiji bi se rad 
mogli odnositi. 

 
 
12. Imenovanje člana Upravnog vijeća Srca  
 
 
Na prijedlog rektora, Senat je jednoglasno donio sljedeću 
 

O  D  L  U  K  U  
 

I. 
 

Imenuje se prof. dr. sc. TONKO ĆURKO, prorektor za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu, za 
člana Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, kao zamjenski 
član umjesto prof.dr.sc. Alekse Bjeliša, izabranog na funkciju rektora Sveučilišta u Zagrebu 



 18

 
II. 

 
Mandat novoizabranog člana Upravnog vijeća traje do kraja mandata zamijenjenog člana.  
 
 

III. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
13. Obavijesti i ostalo 
 
Rektor je izvijestio o događajima u proteklih mjesec dana, naročito je naglasio da je 
Povjerenstvo za donošenje prostornog plana sastavilo upitnik te je apelirao da se poštuju 
rokovi jer je tema prostornog planiranja važna za Sveučilište. 
 
Sjednica je završila u 18,15. 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Martina Levačić 
 
 
Uz poziv broj:  
Broj: 01-18/13-2006 
od 7. prosinca 2006. 
 


