
ZAPISNIK 
 
       13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 338. ak. god. (2006./2007.) 
održane u utorak 15. svibnja  2007. 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. 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 suradnju i međuinstitucijsku  
      suradnju 
      
Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2.  Izv. prof. Marcel Bačić, Akademija likovnih umjetnosti – predsjednik Vijeća   
      umjetničkog područja 
3.   prof. dr. sc. Zvonko Kavran, Fakultet prometnih znanosti 
4.   Prof. dr. sc. Zlatan Barjaktarević, Prirodoslovno-matematički fakultet 
5.   Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, Građevinski fakultet, predsjednica Vijeća tehničkog   
      područja 
6.   Prof. dr. sc. Stanislav Bolanča, Grafički fakultet 
      Prof. dr. sc. Žarko Puhovski, Filozofski fakultet 
7.  Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet, predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja 
8.   Prof. dr. sc. Karmen Šerman, Arhitektonski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 
10. Prof. dr. sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
11. Prof. dr. sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
12. Prof. dr. sc. Ivan Habdija, Prirodoslovno-matematički fakultet 
13. Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučjić, Šumarski fakultet 
14. Prof. dr. sc. Juraj Geber, Medicinski fakultet 
15. Prof. dr.sc.  Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
16. Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
17. Prof. dr. sc. Davor Romić, Agronomski fakultet 
18. Prof. dr. sc. Željko Hutinski, Fakultet organizacije i informatike  
19. Prof. dr.sc. Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet  
20. Prof. dr. sc.Željko  Jerneić, Filozofski fakultet 
21. Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, Geodetski fakultet 
22. Prof. dr. sc. Jadranka Keros, Stomatološki fakultet 
23. Prof. dr. sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
24. Prof. dr. sc. Mario Kovač, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
25. Prof. dr. sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički Fakultet političkih znanosti 
26. Prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel, fakultet  
27. Prof. dr. sc. Josip Madić, Veterinarski fakultet 



28.  Prof. dr. sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 
29.  Prof. dr. sc. Milko Mejovšek, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
30.  Prof. dr. sc. Branka Levaj, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
31.  Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
32. Prof. dr. sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet  
33. Prof. dr. sc. Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet 
34. Prof. dr.sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 
35. Prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji 
36. Prof. dr. sc. Darko Ujević, Tekstilno- tehnološki fakultet 
37. Prof. dr. sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet 
38.  Prof. dr.sc.  Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet 
39. Prof. dr. sc. Tomislav Zdenko Tenšek, Katolički bogoslovni fakultet 
40. Prof. dr. sc. Darko Tipurić, Ekonomski fakultet 
41. Prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 
  
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
42. Mr.  sc   Jasna Kos Modor, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
43. Zoltan Novak, Akademija likovnih umjetnosti 
 
Studenti poslijediplomskog studija 
 44. Aleksandar Mešić, Agronomski fakultet 
 45. Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija   
   
Studenti dodiplomskog studija 
46. Krešimir Bašić, Stomatološki fakultet   
47. Martina Laković, Katolički bogoslovni fakultet 
48. Siniša Miličić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
49. Igor Bagarić, Veterinarski fakultet   

* 
Ostali prisutni: 
 - Prof. dr. sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, 
 - Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srce-a, 
 - Vilim Ribić, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 
 - Ksenija Grubišić, Ured za pravne poslove  
 iz stručne službe Rektorata: 
- glavna tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. 
- stručna suradnica Vesna Sedlar 

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

* 
    

Rektor je otvorio 13. sjednicu Senata u 338. akademskoj godini (2006./2007.), pozdravio 
prisutne te predložio dopune dnevnog reda koji je dostavljen članovima Senata na način 



da se dodaju nove točke 3. – Prihvaćanje Etičkog kodeksa, 4. – Donošenje odluke o 
izdvajanju Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju Brijuni-Medulin 
Sveučilišta u Zagrebu i 5. Prijedlog strukture Sveučilišnih odbora i povjerenstava. 
Prijedlog S. Miličića da Senat raspravi o predloženiku za člana Upravnog vijeća Srce-a iz 
redova studenata jer Studentski zbor još nije imenovao predloženika, a prethodnik je 
prestao biti student, rektor je zamolio predložiti u pisanom obliku. 
Senat je prihvatio predložene izmjene i dopune dnevnog reda i s jednim suzdržanim 
glasom prihvatio sljedeći 
 

D n e v n i   r e d : 
 

 1. Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus  
 2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika: 
-  11. izvanredne sjednice Senata u 338. akademskoj godini (2006./2007.) održane 11. 
travnja 2007 i  
- 12. redovite sjednice Senata u 338. akademskoj godini (2006./2007.) održane 17. 
travnja 2007.  
 3. Prihvaćanje Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu 
 4. Donošenje odluke o izdvajanju Međunarodnog istraživačkog centra za 
arheologiju Brijuni – Medulin Sveučilišta u Zagrebu 
 5. Prijedlog strukture Sveučilišnih odbora i povjerenstava 
 6. Izbori 

a) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje 
redovitog profesora – trajno 

b) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje 
redovitog profesora – na vrijeme od pet godina 

c)  donošenje odluke o raspodjeli razvojnih radnih mjesta 
7. Nastava i studenti 
 a)  Donošenje odluke o participaciji školarina za izvanredne studente u 
akademskoj godini 2007./2008. 
            b) Donošenje odluke o prenošenju nadležnosti Senata na vijeća područja za 
prihvaćanje nastavnih programa preddiplomskih i diplomskih studija  
 c) Obavijesti 
8. Poslijediplomski studiji 
9. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
10. Sveučilišno-nastavna literatura 
11. Međunarodna suradnja 
 

* 
 
12. Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekana: Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta i Fakulteta organizacije i informatike  
13. Izvješća sa sjednica sveučilišnih tijela 
14. Davanje suglasnosti na Proračun Studentskog zbora za 2007. 
15. Financijska pitanja 
      a) donošenje odluke o prenamjeni sredstava iz kredita za PMF 



      b) obavijesti 
16. Donošenje Odluke o osnivanju Ureda za šport Sveučilišta u Zagrebu 
17. Ostalo 

* 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
  
1. Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 
 
- Prof. dr. sc. Željko Štih iznio je izvješće i prijedlog Povjerenstva da se prof. dr. sc. 
Zijad Haznadar, umirovljeni profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstav Sveučilišta 
u Zagrebu izabere u počasno zvanje professor emeritus. 

      Senat je prijedlog  jednoglasno prihvatio.  
 
_ Prof. dr. sc. Mladen Franz iznio je izvješće i prijedlog Povjerenstva da se prof. dr. sc. 
Andrija Mulc, umirovljeni profesor Fakulteta strojarstva i brofogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu izabere u počasno zvanje professor emeritus. 

      Senat je prijedlog  jednoglasno prihvatio.  
 

- Professor emeritus Nikola Solarić iznio je izvješće i prijedlog Povjerenstva da se prof. 
dr. sc. Nedjeljko Frančula, umirovljeni profesor Geodetskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu izabere u počasno zvanje professor emeritus. 

      Senat je prijedlog  jednoglasno prihvatio.  
 

- Prof. dr. sc. Ivan Padjen iznio je izvješće i prijedlog Povjerenstva da se prof. dr. sc. 
Ivan Prpić, umirovljeni profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
izabere u počasno zvanje professor emeritus. 

      Senat je prijedlog  jednoglasno prihvatio.  
 

_ Professor emeritusAnte Pažanin iznio je izvješće i prijedlog Povjerenstva da se prof. 
dr. sc. Davor Rodin, umirovljeni profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu izabere u počasno zvanje professor emeritus. 

      Senat je prijedlog  jednoglasno prihvatio.  
 
 
2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika: 
-  11. izvanredne sjednice Senata u 338. akademskoj godini (2006./2007.) održane 11. 
travnja 2007. i 
-  12. redovite sjednice Senata u 338. akademskoj godini (2006./2007.) održane 17. 
travnja 2007.  
  
Sve odluke uglavnom su izvršene ili je započeto s realizacijom nekih zaključaka. 
Materijalu za sjednicu priložen je i dopis gospodina V. Ribiča kojim komentira ranije 
zapisnike i pisano očitovanje bivše rektorice H. J. Mencer te se ima smatrati integralnim 
dijelom zapisnika.  



Prorektorica Lj. Pinter moli da se iz zapisnika 12. sjednice pod točkom 3. Izbori izuzme 
od prihvaćanje predmet potvrde u zvanje prof. dr. sc. A. Puljića s Ekonomskog fakulteta 
radi provjere dokumentacije. 
Rektor ističe da se kao dio izvršenja odluka Senata priprema javna prezentacija 
Prostornog plana Sveučilišta u tijeku lipnja na koju će biti pozvani predstavnici 
političkog života RH, predstavnici stručnih krugova RH i mediji. Također su neke od 
današnjih točaka dnevnog reda dio izvršenja ranije donesenih odluka na Senatu (proračun 
Studentskog zbora, participacija školarine za izvanredne studenta).  
Rektor također obavještava da je potpisan Sporazum o suradnji s Institutom Ruđer 
Bošković, a usuglašen je i u pripremi za potpisivanje Ugovor s IUC.  
S. Miličić se interesira je li Sporazumom s IRB uređeno pitanje izrade studentskih radova 
na IRB za što su posebno zainteresirani studenti nekih odsjeka PMF-a. Rektor naglašava 
da će to biti predmet posebnih ugovora.    
Primjedaba na zapisnike nije bilo.      
Zapisnici  11. i 12. sjednice Senata u akademskoj godini 2006./2007. jednoglasno su 
prihvaćeni. 
 
 
3.  Prihvaćanje Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu 
Rektor najavljuje uvodna izlaganja prof. dr. sc. Smiljane Leinert-Novosel koja je bila na 
čelu radne grupe, prof. dr. sc. Žarka Puhovskog i prof. dr. sc. Alana Uzelca koji su 
najviše doprinijeli formulaciji teksta te prorektorice Ljiljane Pinter koja je bila 
koordinator svih aktivnosti oko izrade Etičkog kodeksa. 
S. Leinert-Novosel ističe da je rad povjerenstva na izradi Etičkog kodeksa bio dug i 
naporan, da je nacrt stavljen na web Sveučilišta na javnu raspravu te da su pristigle 
primjedbe i prijedlozi razmatrani i neke od njih su ugrađene u Etički kodeks. Odbor za 
statutarna pitanja razmatrao je Etički kodeks, pa iako su glasovi članova Odbora 
podijeljeni, smatra da nije u suprotnosti sa Statutom Sveučilišta te ga prosljeđuje Senatu 
na prihvaćanje. 
Ž. Puhovski ističe da je njegov dio rada na Etičkom kodeksu bio filozofijske naravi, a 
bavio se određenjem moralnih normi koje se na osnovi uređenja čitavog niza kodeksa 
smatraju preporučenim ili nedopustivim. Upozorava na to da se u tom dijelu pokušalo 
neke elemente prava regulirati kao moralna načela. Upozorili su na tipove odredbi koje se 
odnose na akademske slobode, profesionalizam, načelo autonomije znanstvenog rada, 
načelo jednakosti i sl. te se pokušalo hijerarhijske odnose staviti pod samokontrolu tj. da 
se ljudi sustežu od pretjeranog korištenja ovlasti ili nadmoći do kojih dolaze u radnom-
nastavnom procesu. Pokušalo se također upozoriti na to kakve su neprihvatljive prakse u 
nastavi i znanstvenom istraživanju i naglasiti obvezu jamstva za originalne radove. Drugi 
dio odnosi se na napredovanje i javno nastupanje tj. poželjne i nepoželjne načine 
postupanja.  
A. Uzelac bavio se više postupovnim dijelom Etičkog kodeksa. Naveo je niz članaka koji  
su u tom smislu detaljnije razrađeni, dopunjeni, pojašnjeni, precizirani (članci 10., 12., 
16., 18., 22., 23., 33., 35. i dr.) te ih detaljno objasnio članovima Senata.   
 Na upit S. Miličića zašto uz prijedlog Etičkog kodeksa nisu dostavljene primjedbe I. 
Padjena i V. Miličića A. Uzelac navodi da su razmatrane kao i sve ostale te su neke od 
njih i ugrađene u tekst Etičkog kodeksa. 



Prorektorica Lj. Pinter i rektor zahvaljuju svima koji su uložili silan napor na izradi teksta 
Etičkog kodeksa. Zatim se pristupilo glasovanju: Senat je sa 47 glasova ZA, 1 
suzdržanim glasom i 1 glasom protiv prihvatio Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
4. Donošenje odluke o izdvajanju Međunarodnog istraživačkog centra za 
arheologiju Brijuni – Medulin Sveučilišta u Zagrebu  
Rektor upoznaje članove Senata s dopisom prof. dr. sc. Vesne Girardi Jurkić, voditeljice 
MIC-a za arheologiju Brijuni – Medulin kojim se moli Senat da donese odluku o 
izdvajanju MIC-a koji od 1995. djeluje kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zagrebu. 
Prijedlog je da se ova jedinica pridruži Institutu za arheologiju. Rektor je također pročitao 
i pismo državnog tajnika za znanost prof. dr. sc. Dražena Vikić Topić kojim se daje 
podrška navedenoj aktivnosti. Rektorski kolegij u širem sastavu dao je podršku za 
izdvajanje MIC-a, a Odbor za statutarna pitanja upozorava da se takva odluka mora 
donijeti dvotrećinskom većinom. 
U diskusiji u kojoj su sudjelovali S. Miličić, S. Bolanča i Ž. Puhovski istaknuto je da je 
za donošenje tako važne odluke navedeno premalo argumenata te da se iz iznesenog na 
vidi zašto se zahtjev za izdvajanje postavlja upravo sada.  
Zatim se pristupilo glasovanju: 33 člana Senata glasovalo je za izdvajanje, 1 glas je bio 
protiv, a 15 je bilo suzdržanih glasova. Kako je za donošenje ovakve odluke potrebna 
dvotrećinska većina ukupnog broja članova Senata, odluka o izdvajanju nije donesena. 
 
 
5. Prijedlog strukture Sveučilišnih odbora i povjerenstava 
Rektor ističe da je nakon donošenja Statuta Sveučilišta 2005. godine i uspostave nove 
strukture sveučilišnih tijela tijekom 2005. i 2006. potrebno uspostaviti i odgovarajuću 
strukturu savjetodavnih tijela za pojedina područja djelovanja Senata, vijeća područja i 
Sveučilišnog savjeta. Prijedlog nove strukture odbora i povjerenstava polazi od 
statutarnih odredaba i od potrebe da odbori i povjerenstva budu što kompetentniji u 
svojim područjima djelovanja i što bolje međusobno usklađeni. Dok su neka 
savjetodavna tijela, posebno ona predviđena Statutom, sastavljena po principu precizne 
zastupljenosti svakog područja ( Odbor za statutarna pitanja, Odbor za proračun i Odbor 
za upravljanje kvalitetom – stalni odbori), za pojedina se povjerenstva predlažu sastavi 
kojima se u prvi plan stavljaju kompetencije članova te njihova spremnost za aktivni i 
puni angažman. Također se za odbore i povjerenstva čije domene rada su široke i 
slojevite predviđa osnivanje manjih radnih i/ili ekspertnih skupina koje bi bile sastavljene 
od članova odbora ili povjerenstva i od pridruženih članova koji se angažiraju za rad oko 
određenih konkretnih pitanja ili inicijativa. U prijedlogu koji iznosi naznačio je osnovne 
smjernice vezane uz sastav i područje rada pojedinih tijela. 
Senatska povjerenstva: 
1) Povjerenstvo za međunarodnu suradnju (nastavak današnjeg povjerenstva) 
     Sastav: 10: 1(predsjednik)+7(područja)+1(predstavnik studenata preddiplomskih i 
diplomskih studenata)+1(predstavnik studenata poslijediplomskih studija). 
      Područje rada: međunarodna suradnja na području međunarodno-istraživačkih i 
nastavnih djelatnosti, mobilnost studenata i nastavnika, međunarodni skupovi, 
organizacija i praćenje rada službi odnosa s javnošću, AMAC 



2) Povjerenstvo za prostorno planiranje 
   Sastav: zadan odlukom Senata iz 2006. 
   Područje rada: prostorno planiranje, planiranje i provedba kapitalnih investicija, 
investicijsko održavanje 
3) Povjerenstvo za ljudske potencijale (zametak: sadašnje „kadrovsko povjerenstvo“, 
provjeriti naziv) 
Sastav: predložit će se naknadno. 
Područje rada: analiza i planiranje kadrova na Sveučilištu, re(izbori) u znanstveno-
nastavna, nastavna i znanstvena zvanja, planiranje angažiranja mladih znanstvenika i 
umjetnika, posebno znanstvenih novaka. 
4)Povjerenstvo za studije i studente   (zametak: sadašnje Povjerenstvo za praćenje 
Bolonjskog procesa) 
Sastav: predložit će se kasnije, sastav treba pokriti razne djelatnosti, na strogo 
strukturiran po „područnom principu“ 
Područje rada: studijski programi, studentska pitanja, cijeloživotno obrazovanje, e-
učenje, učenje na daljinu, studenti s invaliditetom, znanstveno-nastavna literatura, 
udžbenici, izdavačka djelatnost 
5) Povjerenstvo za znanstveni, stručni i umjetnički rad 
Sastav: predložit će se kasnije, sastav treba pokriti razne djelatnosti, na strogo 
strukturiran po „područnom principu“ 
Područje rada: znanstveno-istraživačka djelatnost, međunarodni i domaći istraživački 
projekti, teme doktorskih radova, transfer tehnologije, zaštita i plasman intelektualnog 
vlasništva 
6) Etički savjet 
Sastav: predložit će se kasnije 
Područje rada: u skladu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu. 
Rektor ističe da, u slučaju da Senat podrži ovakvu strukturu, uskoro će na prijedlog 
Rektorskog kolegija u širem sastavu, uslijediti imenovanja novih povjerenstava. 
Senat je prijedlog strukture Sveučilišnih odbora i povjerenstava jednoglasno prihvatio. 
 
 
6. Izbori 

a) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje 
redovitog profesora – trajno 

b) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje 
redovitog profesora – na vrijeme od pet godina 

c) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog redovitog 
profesora – na vrijeme od pet godina 
 
O svim prijedlozima Povjerenstva  za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja 
izvijestila  je prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom Ljiljana Pinter 
 
a.  Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – trajno:      
R.b
r. 

Ur. 
broj 

IME PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1. 640-
01/07-
17/69 

dr. sc. Zoran Vondraček Prirodoslovno-matematički 
fakultet 

prirodne znanosti matematika/teorija 
vjerojatnosti i statistika 



2. 640-
01/07-
17/73 

dr. sc. Mladen PAVIČIĆ Građevinski fakultet prirodne znanosti fizika 

3. 640-
01/07-
17/39 

dr. sc. Staislav PAVLIN Fakultet prometnih znanosti tehničke znanosti tehnologija prometa i 
transport 

4. 640-
01/07-
17/61 

dr. sc. Marta SULYOK-
SELIMBEGOVIĆ 

Arhitektonski fakultet tehničke znanosti građevinarstvo/nosive 
konstrukcije 

5. 640-
01/07-
17/75 

dr. sc. Boris VARGA Agronomski fakultet biotehničke 
znanosti 

agronomija/bilinogojstvo 

b. Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – na vrijeme od pet godina: 
R.b
r. 

Ur. 
broj 

Ime PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1. 640-
01/07-
17/63 

dr. sc. Branko GRISOGONO Prirodoslovno-matematički 
fakultet 

prirodne znanosti fizika/geofizika s  
meteorologijom 

2. 640-
01/07-
17/70 

dr. sc. Nenad ANTONIĆ Prirodoslovno-matematički 
fakultet 

prirodne znanosti matematika 

3. 640-
01/07-
17/65 

dr. sc. Ivica GUSIĆ Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije 

prirodne znanosti matematika/algebra 

4. 640-
01/07-
17/48 

dr. sc. Gorislav ERCEG Fakultet elektrotehnike i 
računarstva 

tehničke znanosti elektrotehnika/ 
elektrostrojarstvo 

5. 640-
01/07-
17/40 

dr. sc. Faruk UNKIĆ Metalurški fakultet Sisak tehničke znanosti metalurgija/procesna 
metalurgija 

6. 640-
01/07-
17/43 

dr. sc. Jadranka MALINA Metalurški fakultet Sisak tehničke znanosti metalurgija/procesna 
metalurgija 

7. 640-
01/07-
17/78 

dr. sc. Marijan KLARICA Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

temeljne medicinske 
znanosti/farmakologija 

8. 640-
01/07-
17/77 

dr. sc. Zoran SLOBODNJAK Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/kirurgija 

9. 640-
01/07-
17/76 

dr. sc. Miljenko SOLTER Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/interna medicina 

10. 640-
01/07-
17/79 

dr. sc. Livije KALOGJERA Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/ 
otorinolaringologija 

11. 640-
01/07-
17/68 

dr. sc. Ivan MARTINIĆ Agronomski fakultet biotehničke 
znanosti 

šumarstvo/iskorištavanje 
šuma 

12. 640-
01/07-
17/67 

dr. sc. Tonči LAZIBAT Ekonomski fakultet društvene znanosti ekonomija/opća ekonomija 

13. 640-
01/07-
17/62 

dr, sc, Mirna ANDRIJAŠEVIĆ Kineziološki fakultet društvene znanosti odgojne 
znanosti/kineziologija 

14. 640-
01/07-
17/72 

dr. sc. Melita KOVAČEVIĆ Edukacijsko-rehabilitacijski 
fakultet 

društvene znanosti odgojne znanosti/logopedija 

 
Prijedlozi Povjerenstva jednoglasno su prihvaćeni. 
 
c) prijedlog raspodjele razvojnih radnih mjesta na Sveučilištu u Zagrebu 



Rektor je iznio prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja za 
raspodjelom razvojnih radnih mjesta, koji je prihvatio i Rektorski kolegij u širem sastavu, 
na način kako je to bilo napravljeno i prošle godine uvažavajući broj nastavnika, 
studenata, studijskih programa te sve veći broj nadležnosti koje je Rektorat dobio u 
provođenju zakonskih obveza. Popunjavanje razvojnih radnih mjesta odnosi se na 
popunjavanje znanstveno-nastavnim zvanjima, a sasvim izuzetno ostalim kategorijama 
zaposlenika (do 15% od ukupnog broja odobrenih radnih mjesta).  
Senat je potom jednoglasno donio 

 
O D L U K U  

O RASPODJELI NOVIH RAZVOJNIH RADNIH 
MJESTA ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA SASTAVNICAMA 

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU U 2007. GODINI 
 

I.  
 
Donosi se Odluka o raspodjeli novih razvojnih radnih mjesta sastavnicama Sveučilišta u 
Zagrebu u 2007. godini.  
 

Redni 
broj 

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu Broj mjesta 

   
 1. Prirodoslovno matematički fakultet  9 

  2. Arhitektonski fakultet   3 
  3. Fakultet elektrotehnike i računarstva         5 
  4. Fakultet kemijskog inženje. i tehnol. 2 
  5. Fakultet prometnih znanosti                      2 
  6. Fakultet strojarstva i brodogradnje            4 
  7. Geodetski fakultet                                     2 
  8. Geotehnički fakultet u Varaždinu             2 
  9. Građevinski fakultet  3 
10. Grafički fakultet 2 
11. Metalurški fakultet u Sisku 2 
12. Rudarsko - geološko - naftni fakultet 3 
13. Tekstilno - tehnološki fakultet 3 
14. Farmaceutsko - biokemijski fakultet 2 
15. Medicinski fakultet  6 
16. Stomatološki fakultet  2 
17. Veterinarski fakultet  2 
18. Agronomski fakultet 3 
19. Prehrambeno - biotehnološki fakultet 4 
20. Šumarski fakultet 3 
21. Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet 2 
22. Ekonomski fakultet  6 



23. Fakultet organiz. i informatike u 
Varaždinu 

2 

24.  Fakultet političkih znanosti  2 
25. Kineziološi  fakultet  2 
26. Pravni fakultet 5 
27. Učiteljski fakultet 3 
28. Filozofski fakultet  12 
29. Hrvatski studiji  3 
30. Katolički bogoslovni fakultet 3 
31. Akademija dramske umjetnosti 2 
32. Akademija likovnih umjetnosti  3 
33. Muzička akademija  5 
34. Rektorat Sveučilišta u Zagrebu 9 
 UKUPNO 123 

 
 

II. 
 
Sveučilište u Zagrebu će temeljem prijedloga pojedinih sastavnica za popunjavanjem 
znanstveno-nastavnih zvanja objaviti natječaj za nova razvojna radna mjesta. 
 

III. 
 
Do 15% radnih mjesta  od ukupnog broja (123) može se popuniti ostalim grupacijama 
zaposlenika. Po primitku zahtjeva pojedinih sastavnica Povjerenstvo za utvrđivanje 
kriterija i potvrdu izbora utvrdit će prioritet zapošljavanja. 
 
Rektor je zatim izvijestio Senat da je temeljem Planova prijema kadrova sastavnica 
Sveučilišta u Zagrebu za 2007. planirano oko 800 novih radnih mjesta što je nerealno za 
očekivati da bi se moglo pokriti iz Proračuna. Stoga taj broj treba smanjiti, a iz MZOŠ 
najavljuju da bi se iz rebalansa Proračuna eventualno mogao namaknuti dio sredstava za 
nova radna mjesta na Sveučilištu. Analizom zajedničkog koeficijenta zaposlenika došlo 
se do brojke cca 330-340 novih radnih mjesta koja bi se mogla isfinacirati iz Proračuna. 
Ako se oduzme broj od  123 nova razvojna radna mjesta ostaje oko 180-190 novih radnih 
mjesta. Više o tome znat će se kada bude prihvaćen Financijski pravilnik Sveučilišta. 
U diskusiji u kojoj su sudjelovali M. Kranjčec, D. Bjegović, I. Šimović, prorektor T. 
Ćurko, A. Glasnović, N. Sarapa, Z. Petrinec i I. Grubišić istaknuto je da je zajednički 
koeficijent zaposlenika povijesno nasljeđe i da onemogućava sastavnice da poprave 
nasljeđeno stanje, da treba uvažiti pri dodjeli novih radnih mjesta strukturne promjene 
sastavnica kao npr. Učiteljski fakultet te da treba riješiti pitanje zapošljavanja asistenata 
(jedno pa čak i dva) na radna mjesta pojedinih profesora koji su otišli u mirovinu, a nema 
gotovih nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima koji bi ih zamijenili.  
Rektor smatra da se ovaj problem može riješiti na način da se sastavnici koja nema 
kandidata koji bi zamijenio profesora koji je otišao u mirovinu odobriti prijem 
jednog ili dva asistenta ali samo kao izuzetak zu dobru argumentaciju: sastavnica 
mora garantirati da ima kandidate koji su upisali doktorski studij (istraživački su 



aktivni) te dati garanciju odnosno predviđanje da će se u razumnom roku (2 do 4 
godine) steći uvjeti da će taj kandidat ili kandidati doseći razinu koja ih kvalificira 
kao kandidate za ono znanstveno-nastavno radno mjesto koje se s njima 
nadomjestilo. Samo najbolji kandidat tada će se birati na to upražnjeno radno 
mjesto pa se nadamo da ćemo na taj način popraviti našu kadrovsku situaciju.   
Senat je prijedlog rektora jednoglasno prihvatio. Upućuju se sastavnice da u skladu s 
ovom preporukom dostave obnovljene i dopunjene zahtjeve za popunjavanje takvih 
radnih mjesta. 
 
 
7. Nastava i studenti 
a)  Donošenje Odluke o participaciji školarina za izvanredne studente u akademskoj 
godini 2007./2008. 
Prorektorica  Lj. Pinter izvijestila je da je nakon sjednice Senata 11. travnja 2007. ostalo 
neriješeno pitanje participacije školarine za izvanredne studente. U svrhu rješavanja tog 
pitanja održan je sastanak s dekanima sastavnica gdje studiraju izvanredni studenti (8 
sastavnica) koji su podržali svoj raniji stav i odluke stručnih vijeća da participacija 
školarine za izvanredne studente ostane u maksimalnom iznosu koji je predložen za 
redovite studente. 
Rektor dodaje da je tada s dekanima dogovoreno da Sveučilištu dostave do 11. svibnja 
2007. pisanim putem izražen plan izvođenja nastave na izvanrednom studiju (što će biti 
objavljeno i u natječaju) kako bi izvanredni studenti znali kako će za novac koji uplate 
studirati, a da stručna vijeća sastavnica mogu do objavljivanja natječaja promijeniti 
iznose participacije školarine ako smatraju da je to nužno.        
K. Bašić ističe da je Studentski zbor protiv povećanja iznosa participacije školarine za 
izvanredne studente te drže da je 60% od iznosa maksimalne participacije pravičan iznos. 
Međutim, glasovat će za predloženu odluku jer su ju prihvatili studenti, članovi stručnih 
vijeća sastavnica pa ne želi glasovati drugačije. 
Senat je potom uz jedan suzdržan glas donio slijedeću  

O D L U K U 
I. 

Za izvanredne studente koji u akademskoj godini 2007.2008. upisuju I. godinu studija 
utvrđuje se participacija školarine u maksimalnom iznosu koji je predložen za redovite 
studente s time da su sastavnice dužne u natječaju opisati način na koji je organizirana 
nastava na izvanrednom studiju. 

II. 
Stručna vijeća sastavnica mogu prije objavljivanja natječaja za upis u I. godinu studija 
(najkasnije do 25. svibnja 2007.) donijeti odluku o izmijenjenoj participaciji školarine za 
izvanredne studente koja ne može biti veća od maksimalno utvrđene. 
 
Rektor dodaje da će pitanje školarine stranih studenata te upis studenata iz hrvatske 
dijaspore probati riješiti na sjednici Rektorskog zbora slijedeći tjedan. 
 
b) Donošenje Odluke o prenošenju nadležnosti Senata na vijeća područja za 
prihvaćanje nastavnih programa preddiplomskih i diplomskih studija  



Rektor predlaže da Senat donese odluku da se postupci prihvaćanja nastavnih programa i 
planova preddiplomskih i diplomskih studija prenesu u nadležnost vijeća područja, s time 
da Senat naknadno bude obaviješten i potvrdi odluku vijeća područja. Ova odluka 
primjenjivala bi se za sve programe preddiplomskih i diplomskih studija koji će biti 
zaprimljeni na Sveučilište nakon 15. svibnja 2007. 
Senat je jednoglasno donio predloženu odluku.   
 
c) Obavijesti          
Prorektorica Lj. Pinter najavljuje na slijedećoj sjednici Senata podjelu priznanja za 
najbolje uređen štand na Smotri. Također  podsjeća da je Strategija e-učenja na javnoj 
raspravi na sveučilišnom webu i da će se 18. svibnja 2007. u Srcu održati okrugli stol  o 
tome. 
 
 
8. Poslijediplomski studiji   
Prorektorica za znanost i tehnologiju Melita Kovačević  izvijestila je Senat o prijedlozima 
Odbora za znanstveni, umjetnički i stručni rad:  
 
a)  Prijedlog za pokretanje postupka prihvaćanja novog nastavnog plana i 
programa poslijediplomskog specijalističkog studija Vodstvo Ekonomskog fakulteta  
Sveučilišta u Zagrebu i donošenje odluke o davanju jamstva    
 
Nakon provedene interne recenzije programa te nakon što je predlagač usvojio primjedbe 
recenzenata, Odbor za znanstveni, umjetnički i stručni rad predlaže Senatu da razmotri 
potrebu za predloženim studijem te da pokrene postupak prihvaćanja za poslijediplomski 
specijalistički studij Vodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

Prijedlog programa ovog poslijediplomskog specijalističkog studija predstavio je voditelj 
studija prof. dr. sc. Borna Bebek.  
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 je ovaj studijski program usklađen s odredbama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.    
Senat je prijedlog jednoglasno prihvatio i dao jamstvo za navedeni studij. 
 
R. Beljo Lučić pita zašto se još uvijek daju jamstva za programe  na Senatu te smatra da 
bi naročito poslijediplomski specijalistički studiji trebali čekati dopusnice pa tek tada 
krenuti u objavljivanje natječaja.  
Rektor smatra da bismo trebali pitati MZOŠ do kada važe jamstva jer nikada nisu 
ukinuta. Senat je podržao ovaj prijedlog. 
 
b) Prijedlog za prihvaćanje novih nastavnih planova i programa poslijediplomskih    
      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. doktorski studij Geodezija i geoinformatika, Geodetski fakultet 
2. specijalistički studij Uzgoj i patologija divljači, Veterinarski fakultet 
3. doktorski studij Drvna tehnologija, Šumarski fakultet 
4. specijalistički studij Urologija, Medicinski fakultet 
5. doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet. 

 
Senat je jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog. 
 
 
9. Pokretanje postupka  stjecanja doktorata znanosti                  
Senat je nakon uvodnog obrazloženja prorektorice Melite Kovačević 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. Goran Perčulija, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,  
tema: Utjecaj stadija zrelosti i bakterizacije na prinos, kemijski sastav i razgradljivost in 
sacco crvene djeteiline (Trifolium pratense L.) 
2. mr. sc. Marko Kopić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,  
tema: Utjecaj razvijenosti tržišta i obilježja potrošača na potrošnju i zadovoljstvo 
ponudom ekološke hrane 
3. mr. sc. Renata Martinec, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,  
tema: Analiza suvremenih pristupa u multidimenzionalnoj procjeni slike tijela u 
onkoloških bolesnika 
4. mr. sc. Mirjana Fudurić Jelača, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije, 
tema: Mikrostruktura i svojstva aluminij oksidne keramike oblikovane izostatičkim 
prešanjem 
5. mr. sc. Goran Galinec, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije, 
tema: Razvoj softverskih senzora za identificiranje i inferencijsko vođenje rafinerijskih 
procesa 
6. mr. sc. Nikola Vlahović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 

tema: Virtualni poslovni procesi temeljeni na višeagentskim sustavima 
7. mr. sc. Robert Jurašić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 

tema: Globalni terorizam i sigurnost u turističkoj djelatnosti 
8. mr. sc. Krešimir Šimić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Hrvatska religiozna lirika 16. stoljeća 



9. mr. sc. Boris Kožnjak, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Poietičko tumačenje kvantne mehanike 

10. mr. sc. Milenko Krešić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Odnosi katolika jugoistočne Hercegovine s muslimanima i pravoslavnima za 
vrijeme osmanske vladavine. Od osmanskog zauzeća do Bečkog kongresa (1482.-1815.) 
11. mr. sc. Robert Jolić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Demografske promjene u Brotnju (zapadna Hercegovina) u osmanskom razdoblju 
na temelju crkvenih i osmanskih izvora 
12. mr. sc. Ivana Horbec, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Razvoj uprave i javnih službi Banske Hrvatske u vrijeme vladavine Marije Terezije 
13. mr. sc. Hrvoje Petrić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Varaždinski generalat i križevačka županija u 17. stoljeću: okoliš, ljudi i naselja 
14. mr. sc. Božica Pažur, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Kulturno-animalistički aspekti suvremenoga kajkavskoga pjesništva (semantičko-
semiotičke korelacije) 
15. mr. sc. Kristina Milković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Josip Jelačić 1830.-1848. Plemić, časnik i preporoditelj u društvima «staroga 
režima» 
16. mr. sc. Sanja Ćurković, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 
tema: Kineziološke aktivnosti i rizična ponašanja studenata 
17. mr. sc. Sonja Klarić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Okultni i sotonistički elementi u novoj religioznosti 
18. mr. sc. Nenad Rančić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Izgradnja institucionalne infrastrukture hrvatskog gospodarstva kao preduvjet 
modernog ekonomskog razvoja 
19. mr. sc. Matko Pajčić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Prethodni kazneni postupak u suvremenom međunarodnom i poredbenom 
kaznenom procesnom pravu 
20. mr. sc. Jadranko Nežak, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki 
fakultet, tema: Prednosti i nedostaci proizvodnje kulena sa starter kulturama 
mikroorganizama u odnosu na tradicionalnu proizvodnju  
21. mr. sc. Iva Petek Tarnik, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički 
fakultet, tema: Utjecaj polimorfizma ApoE i vaskularnih čimbenika rizika na nastanak 
Alzheimerove bolesti 
22. mr. sc. Ljerka Marjanac, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički 
fakultet, tema: Pleistocene Glacial and Periglacial Sediments of Kvarner, Northern 
Dalmatia and Southern Velebit Mts.-Evidence of Dinaric Glaciation 
Pleistocenske glacijalne i periglacijalne naslage Kvarnera, sjeverne Dalmacije i južnog 
Velebita-dokaz Dinarske glacijacije 
23. mr. sc. Ana Kwokal, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Kontrola kristalizacije in line metodama i heteronukleacijom na uređenim 
površinama 
24. mr. sc. Zrinka Burić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Prostorna raspodjela fitoplanktona u Jabučkoj kotlini 
25. mr. sc. Igor Pavlinić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 



tema: Ekologija dugouhog šišmiša (Plecotus macrobullaris Kuzjakin, 1965) i 
Kolombatovićevog dugouhog šišmiša (P. kolombstovici Đulić, 1980) (Mammalia, 
Chiroptera) 
26. mr. sc. Dario Majnarić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet,  
tema: Kvaliteta staništa i gospodarski kapacitet smeđeg medvjeda (Ursus arctos 
LINNAEUS, 1758) na području Gorskog kotara 
27. mr. sc. Ana Sutlović, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 
tema: Studij prirodnih bojila-doprinos humanoj ekologiji 
28. mr. sc. Draženka Gutzmirtl, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet,  
tema: Utjecaj načina smještaja i držanja krmača na pokazatelje proizvodnosti, zdravlje i 
dobrobit 
29. mr. sc. Denis Cvitković, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet,  
tema: Gospodarstvena obilježja pčelarstva u Hrvatskoj 
30. mr. sc. Ivana Kiš, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet,  
tema: Primjena kliničkog sustava bodovanja u procjeni ishoda babezioze u pasa 
31. mr. sc. Igor Štoković, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
tema: Fenotipske i genotipske značajke najdužega leđnoga mišića simentalske junadi u 
Hrvatskoj 
 
U okviru doktorskog studija: 
1. Nataša Mikulec, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,  
tema: Promjena sadržaja topljivih peptida i aminokiselina tijekom zrenja Krčkog sira 
2. Vjekoslav Cigrovski, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet,  
tema: Učinkovitost različitih metoda u procesu učenja skijaških znanja 
3. Ezio Pinzan, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet,  
tema: Značenje utvrđenih količina bakra, cinka i željeza u uzgajanim i u prirodi 
ulovnjenim lubinima (Dicentrarchus labrax) 
 
 
10. Sveučilišno-nastavna literatura 
Na prijedlog Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu  Senat je jednoglasno 
prihvatio prijedlog i donio ovu  

 
ODLUKU 

 
Odobrava se  izdavanje ovih naslova kao sveučilišnih izdanja: 
  
   Drvene konstrukcije, sveučilišni udžbenik, autorice dr. sc. Marte Sulyok-Selimbegović, 
predlagač je Arhitekronski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Đuro 
Mirković, redoviti profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. 
Zvonimir Žagar, redoviti profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. 
Stjepan Takač, redoviti profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku. 
 
Starozavjetni proroci, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Bože Lujića, predlagač je Katolički 
bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Nikola Hohnjec, redoviti profesor 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Adalbert Rebić, redoviti profesor 



Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini i dr. sc. Ivan Šporčić, 
izvanredni profesor Katoličko bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, područni studij u 
Rijeci. 
 
Šumske prometnice, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Dragutina Pičmana, predlagač je 
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Ivan Knežević, izvanredni profesor 
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, dr. sc. Igor Potočnik, izvanredni profesor 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani i dr. sc. Vladimir Eškerica, docent Šumarskog 
fakulteta Univerziteta u Sarajevu u mirovini. 
 
Uvod u nuklearnu energetiku, drugo dopunjeno i prošireno izdanje, sveučilišni udžbenik, autora 
prof. emer. Danila Feretića, predlagač je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Nikola Čavlin, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Vladimir Mikuličić, redoviti profesor Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Dubravko Pevec, redoviti profesor 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Miroslav Furić, redoviti 
profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Politička ekonomija, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Stjenka 
Vranjicana, predlagač je  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Uroš Dujšin, 
redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, dr. sc. Đuro Medić, 
izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mladen Vedriš, docent 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, sveučilišni udžbenik, autorice dr. sc. Eme 
Stupnišek-Lisac, predlagač je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. 
Recenzenti: dr. sc. Ivan Esih, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu u mirovini, dr. sc. Tomislav Filetin, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Olga Šarc-Lahodny, redovita profesorica Rudarsko-geološko-
naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini. 
 
Kriza kao šansa, kroz poslovnu krizu do poslovnog uspjeha, sveučilišni udžbenik, autorice dr. 
sc. Nidžare Osmanagić Bedenik, predlagač je  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Recenzenti: dr. sc. Janko Tintor, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
dr. sc. Pere Sikavica, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Maja 
Lamza-Maronić, redovita profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku. 
 
Medicinska etika, treće prošireno izdanje, sveučilišni udžbenik, grupe autora, urednika dr. sc. 
Nike Zuraka, predlagač je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Nada 
Čikeš, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Ivo Bakran, 
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Stipe Botica, redoviti 
profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Vasko Muačević,  redoviti profesor 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini. 
 
Zbirka zadataka iz kemije, 4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, sveučilišni priručnik, autorice 
Nicolette Burger, predlagač je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Zora 
Popović, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. 
sc. Antun Nagl, redoviti profesor Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. 
Jasna Lovrić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 



Englesko-hrvatski enciklopedijski rječnik istraživanja i proizvodnje nafte i plina, sveučilišni 
priručnik, autora Miroslava Perića, predlagač je Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. Recenzenti: prof. emer. Ivo Steiner, redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, dr. sc. Zdenko Krištafor, redoviti profesor Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Maja Bratanić, redovita profesorica 
Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
11. Međunarodna suradnja    
-  Prorektor I. Šimonović izvještava da je na stolu novi broj Sveučilišnog glasnika koji 
nas obavještava o zbivanjima na polju međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu 
između dviju sjednica Senata. 
- Prorektor I. Šimonović izvještava članove Senata da su za ovu točku dobili dva 
dokumenta:  

      1) prvi prikazuje podatke o stranim studentima i međunarodnoj razmjeni na   
Sveučilištu u Zagrebu u 200./2007. akademskoj godini, te  

2) prijedlog Deklaracije o poticanju uključivanja u međunarodne programe 
razmjene. 

1)Strani studenti i međunarodna razmjena (2006./2007.) 
 
STRANI STUDENTI NA REDOVITOM STUDIJU NA SVEUČILIŠTU U 
ZAGREBU 
Ukupno: 195 
 
Zemlje Europske unije: 
Austrija, Belgija, Češka, Finska, Njemačka, Velika Britanija, Mađarska,  Italija, Nizozemska, 
Norveška, Poljska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska 
 
Ostale zemlje: 
Australija, Bjelorusija, Benin (Afrika), Bosna i Hercegovina, Brazil, Kanada, Kina, Japan, Kosovo, 
Makedonija, Malezija, Rusija, Saudijska Arabija, SAD,  Srbija, Singapur, Švicarska, Sirija, 
Ukrajina  
STUDENTI U RAZMJENI  
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∗ Pregled zasnovan na podacima koji su fakulteti temeljem Upitnika o međunarodnoj suradnji dostavili 
Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu  
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Zemlje Europske unije: 
Austrija,  Češka, Finska, Francuska,  Njemačka, Velika Britanija, Mađarska,  Italija, Nizozemska,  
Poljska,  Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska 
 
Ostale zemlje: 
Albanija,  Australija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Izrael, Japan, Kanada,  
Makedonija, Meksiko,  Rusija, SAD,  Singapur, Sudan, Turska, Ukrajina  
 
2) prijedlog Deklaracije o poticanju uključivanja u međunarodne programe razmjene  
SENAT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 
- polazeći od zaključaka sastanka prodekana za međunarodnu suradnju i tajnika fakulteta 
te Odbora  za međunarodnu suradnju održanog na Sveučilištu u Zagrebu 21. ožujka 2007.  
 
- uvažavajući smjernice sadržane u prihvaćenim deklaracijama (Magna Charta 
Universitatum 1988, Bolonjska deklaracija 1991), sveučilišnim programatskim 
dokumentima (International Policy annd  Mission of the University of Zagreb 2002,  
Iskorak: Razvojna strategija Sveučilišta u Zagrebu 2001) i pravnim okvirima (Zakon o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta u Zagrebu)  
 
-provodeći reformu visokoškolskog sustava u Hrvatskoj, koja u sklopu Bolonjskog 
procesa osim nomotehničke harmonizacije postavlja standarde kakvoće, 
internacionalizacije te izbora i lakše prenosivosti dijelova edukacije 

                                                 
 



 
-težeći povećanju profesionalne spremnosti i kompetentnosti te što boljoj pripremi 
studenata i nastavnika za izazove vezane uz europske integracijske procese 
 
- prepoznajući vrijednost i kvalitetu  koja proizlazi iz studiranja i usavršavanja u više 
sredina s različitim kulturalnim, jezičnim, nacionalnim  i povijesnim tradicijama 
 
-pozivajući se na središnju zadaću sveučilišnog procesa, koji, temeljem jedinstva 
znanstvenog, nastavnog i profesionalnog rada, osigurava kvalitetu i pomake u razvoju 
društva te pravodobnu ugradnju znanja, vještina i otvorenost  za spoznajne, tehnologijske 
i društvene izazove, usvaja sljedeću 
 
 

DEKLARACIJU 
 O POTICANJU UKLJUČIVANJA U MEĐUNARODNE PROGRAME RAZMJENE  

 
 
 

Sveučilište u Zagrebu usvaja ovu Deklaraciju imajući u vidu dugoročne potrebe 
hrvatskog društva i države te cjelokupnog visokoškolskog obrazovanja. Sadašnji trenutak 
uključivanja Hrvatske u europske integracijske procese zahtijeva predloženi iskorak, jer 
se Društvo znanja nužno temelji na međunarodnoj suradnji i razmjeni.  
 
Da bi se Republika Hrvatska (RH) pripremila za izazove globalizacije, a napose izazove 
članstva u EU, naši studenti i nastavnici  trebaju steći međunarodna, posebice europska 
iskustva. Na Sveučilištu u Zagrebu studira 195 stranih studenata po redovitim 
programima. Uz to trenutno je svega stotinjak stranih studenata uključeno u programe 
razmjene u Zagrebu, a otprilike isto toliko studenata Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u 
programima na sveučilištima u drugim državama.1 U zemljama EU ciljani postotak 
studenata uključenih u međunarodnu razmjenu je barem 5%, što bi za Sveučilište u 
Zagrebu značilo preko 3.000 studenata.  
 
Da bi se pospješila pokretljivost, EU je pokrenula programe razmjene u koje se redovito, 
više godina prije pridruživanja EU, uključuju i zemlje kandidati.2 RH ima status zemlje 

                                                 
1 Točan broj stranih studenata koji su u Zagrebu uključeni u programe razmjene je 100, a studenata 
Sveučilišta u Zagrebu u programe na sveučilištima u inozemstvu 113. 
2 Ured za međunarodnu suradnju prikupio je slijedeće podatke o uključivanju pojedinih država/sveučilišta u 
Erasmus program prije njihovog pridruživanja u EU:  
 

 
ZEMLJA 

 
Godina 

pristupa EU 

 
Godina pristupa ERASMUS programu 

Finska 1995. 1992.     Sveučilište u Helsinkiju 
Austrija  1995. 1992.     Sveučilište Karl- Franzens u 

Grazu 
Češka 2004. 1997.     Sveučilište Tomas Bata u Zlinu 



kandidata, ali još nije uključena u odgovarajuće programe jer, premda je ostvarila 
političke preduvjete, još nije ostvarila administrativne (osnovala odgovarajuću agenciju i 
prošla proces njezine akreditacije te uplatila članarinu). Sudjelovanje u EU programima 
razmjene košta, ali još više košta ulazak u EU nespreman. Do uključenja u odgovarajuće 
programe EU, Sveučilište u Zagrebu  pokušava ostvariti pokretljivost studenata i 
nastavnika kroz bilateralne sporazume,3 pri čemu Sveučilište  za međunarodnu suradnju 
na raspolaganju za tu svrhu ima tek vrlo skromna sredstva (za 2006/07. oko 200.000 
eura).  
 
Ako želi postići stručno i znanstveno povezivanje s EU, spremno dočekati 
predstojeću tržišnu utakmicu i biti regionalno središte akademske izvrsnosti, RH 
mora uključiti u programe razmjene bar državama EU sličan postotak studenata i 
nastavnika. To se ne može postići redovitim djelovanjem na području međunarodne 
suradnje, već su za to neophodni posebni napori, sredstava, te mobilizacija i 
organizacija.    
 
Pretpostavke za bolju horizontalnu pokretljivost su: 
1. što brže uključivanje u europske programe suradnje,  
2. odgovarajuća financijska sredstva,  
3. ponuda sveučilišnih programa na stranim jezicima, te združenih studija sa 
stranim  

 partnerima,  
4. učinkovito priznavanje osvojenih ECTS kredita hrvatskih studenata u 
inozemstvu i   
    stranih studenata u Hrvatskoj,  
5. odgovarajući broj stručno osposobljenog administrativnog osoblja na Sveučilištu 

i na    pojedinim sastavnicama, te njihova bolja povezanost, što podrazumijeva 
jačanje sveučilišnog Ureda za međunarodnu suradnju, te ustrojavanje 
primjerenih organizacijskih jedinica na pojedinim akademijama i fakultetima. 

Da bi se naznačeni ciljevi ostvarili, potrebno je odmah započeti i potom sustavno 
provoditi niz akcija i mjera, od kojih se neke trebaju provoditi na razini Vlade, odnosno 

                                                                                                                                                 
Mađarska 2004. 1998.     Sveučilište u Pečuhu 
Poljska 2004. 1998.     Jagelonsko sveučilište u 

Krakovu 
Slovenija 2004.  2000.           Sveučilište u Mariboru 
Slovačka 2004. 1998.     Sveučilište Comenius u 

Bratislavi 
Rumunjska 2007. 1998..    Sveučilište Babes-Bolyai u 

Cluju 
Švicarska ----- 1995.     “silent partner” Sveučilište u 

Zurichu 
Turska ----- 2004.     Sveučilište u Ankari 

 
3 Sveučilište u Zagrebu zaključilo je 81 bilateralni sporazum sa stranim sveučilištima, a pojedine sastavnice 
s pojedinim fakultetima i akademijama u inozemstvu, prema raspoloživim podacima, još oko 150 
sporazuma.  



pojedinih ministarstava i drugih državnih organa, druge na razini sveučilišta, a treće na 
razini pojedinih sastavnica. 
 
Ad 1. Hrvatska treba ODMAH osnovati Nacionalnu agenciju kroz koju će se provoditi   

krovni Program cjeloživotnog učenja: Life-Long Learning Programme(LL 
program)  

Europske komisije. LL program uz ostalo  obuhvaća i Sveučilištu najzanimljiviji  
razmjenski program Erasmus.  

 
Ako želimo ući u program bar u ak. god. 2009./10., do kraja 2008. treba: 

- provesti postupak akreditacije Nacionalne agencije pri Europskoj komisiji 
-    sklopiti memorandum o razumijevanju za Program cjeloživotnog učenja 
nakon  
 završetka akreditacije 
-    osigurati i uplatiti sredstva za nacionalni doprinos  
-    osigurati dodatna sredstva za poticanje mobilnosti  hrvatskih studenata 
-    osigurati potrebne mehanizme prijenosa stipendija 
-    uskladiti zakonske propise (prijave boravka stranih studenata, zdravstveno   
      osiguranje, otvaranje bankovnih računa, rad stranih studenata) 
- osigurati smještaj za strane studente.   

 
Ad 2. Sveučilište u Zagrebu bi u ak. god. 2009./10. trebalo imati u razmjeni oko 600 

studenata i 150 nastavnika kako bismo iskoristili dio financijskih sredstva 
(oko 1.000.000.- eura) u okviru ukupnih sredstava koja će Vlada trebati platiti kao 
doprinos Hrvatske za sudjelovanje u  LL programu. Nakon što tijekom prve 
godine ravnopravnog sudjelovanja u LL programu razvije odgovarajuće kontakte 
sa ostalim europskim sveučilištima koja sudjeluju u programu, u 2010./11. 
Sveučilište u Zagrebu treba, da bi postalo (i) glede pokretljivosti regionalno 
značajno visokoobrazovno središte, imati u razmjeni preko 1000 studenata i 
250 nastavnika. Time bi Sveučilište koristilo za horizontalnu pokretljivost i 
osjetno više sredstava iz fondova EU nego što bi  bio procijenjeni iznos 
participacije koji RH treba uplatiti za tu namjenu. 

Da bi se to postiglo, Sveučilište treba tamo gdje to može samo, a gdje je to potrebno u 
suradnji s Vladom i drugim državnim organima poduzeti niz uzajamno povezanih koraka.  
 

- Donijeti  European Policy Statement Sveučilišta u Zagrebu 
- Odmah po potpisivanju Memoranduma o razumijevanju podnijeti 

Europskoj  komisiji zahtjev za izdavanje Erasmus University Chartera, 
dokumenta koji  
Sveučilištu dozvoljava sudjelovanje u Programu      

- Do ulaska u Program kroz  postojeće bilateralne sporazume, sveučilišne 
mreže, TEMPUS i druge projekte povećavati godišnju mobilnost 
studenata i nastavnika i to:  

 
- 2007./08.             240 studenata               80 nastavnika 
- 2008./09.  400 studenata  120 nastavnika.  



 
- U razvojne smjernice i planove Studentskoga centra ugraditi očekivane 

potrebe  
smještajnog kapaciteta za studenta i nastavnike u razmjeni u sklopu LL 
programa. 

 
Za to treba osigurati financijska sredstva, uz odgovarajuće godišnje povećanje. 
Smještajni kapaciteti za strane studente trebaju biti umnogostručeni. Uz redovita za to 
predviđena sredstva, za siromašnije studente koji u okviru studija dio programa žele 
ostvariti u inozemstvu treba predvidjeti dodatne stipendije ili kredite. Informacije o 
programima razmjene te stipendiranju i kreditiranju trebaju biti dostupne svim 
zainteresiranima, a sustav odlučivanja potpuno objektiviziran i transparentan. 
 
 
Ad 3.  Do ulaska RH u LL program Sveučilište u Zagrebu se treba pripremiti za njegovo  

optimalno korištenje, te iskoristiti TEMPUS i druge programe za pripreme koje bi 
nam pomogle da u njega uđemo dovoljno spremni.  
U tu je svrhu potrebno: 

-  izvoditi  programe i na engleskom jeziku 
-  ponuditi studij u trajanju od jednog semestra (30 ECTS bodova) za studente u 

razmjeni (na nivou fakulteta i područja) izvođenjem nastave (kolegija, modula) 
na engleskom jeziku  

- studentima u razmjeni omogućiti stjecanje ECTS bodova na različitim 
fakultetima/odsjecima i pri tome donijeti odgovarajuće odluke o njihovom upisu 
te dokumentima koji su za to vezani 

- u kriterijima Rektorskog zbora aktivnosti vezane za mobilnost  posebno   
vrednovati pri napredovanju nastavnika  

- poticati gostovanje stranih nastavnika na hrvatskim sveučilištima te gostovanje 
naših nastavnika na stranim sveučilištima 

- osnivati združene studije, posebice na MA i doktorskoj razini  
- odobriti izradbu i ocjenu kvalifikacijskih radova (magistarski rad, doktorska   
  disertacija) i na engleskom jeziku. 

 
Ad 4. Priznavanje postignuća i vremena provedenog na drugom sveučilištu pretpostavka 
je  

svake mobilnosti. Radi se o vrlo osjetljivoj stručnoj djelatnosti koja iziskuje veliku 
širinu obrazovanja i poznavanja programa od strane ocjenjivača - ECTS 
koordinatora. Potrebno je imenovati sveučilišnog ECTS koordinatora i ECTS 
koordinatore na fakultetima i akademijama te izraditi Informacijski paket/katalog 
kolegija na hrvatskom i engleskom jeziku svih sastavnica (on-line i tiskan),  
dostupan u ožujku za sljedeću ak. godinu.  

 
Ad 5. Administrativna koordinacija između Sveučilišnog Ureda za međunarodnu 
suradnju i  

ureda ili osoba zaduženih za međunarodnu suradnju na svim akademijama i 
fakultetima Sveučilišta, pretpostavka je uspješne mobilnosti.   Svaka akademija i 



fakultet treba, ovisno o potrebama i veličini, osnovati Ured za međunarodnu 
suradnju ili  imenovati administrativnu osobu za poslove međunarodne suradnje.  

 
Nakon što je iznio sadržaj navedenih dokumenata prorektor I. Šimonović objašnjava 
zašto su nam oni potrebni i zašto je uopće ova točka na dnevnom redu. Tri su razloga: 
- prvi je što Sveučilište u Zagrebu drastično zaostaje za fakultetima u Europskoj uniji i 
drugim renomiranim fakultetima u međunarodnoj suradnji, 
- drugi je razlog što to ima dalekosežne negativne posljedice, 
- a treći je zato jer je promjena na bolje moguća , ali samo ako se uloži ozbiljan, 
organiziran napor. 
U diskusiji u kojoj su sudjelovali rektor, prorektorica M. Kovačević,  S. Miličić, D. 
Bjegović, I. Šimović, M. Kranjčec, P. Matković, D. Ujević, D. Marijanović,  i V. 
Besendorfer istaknut je niz problema zašto nam je razmjena minimalna: nije nam 
usklađen sustav ECTS bodova s europskim, nedostaju stipendije za strane studente, 
nedostaju studijski programi  na stranim jezicima, administrativne prepreke oko 
dobivanja dozvole boravka stranaca (studenata i profesora), moramo riješiti pitanje 
diplome supllement, nije riješeno pitanje zajedničkih studija i međunarodne diplome i sl. 
Članovi Senata smatraju da Ured za međunarodnu suradnju, u suradnji s Uredima za 
međ. suradnju sastavnica, mora sustavno početi rješavati navedena pitanja, a u cilju 
popravljanja sadašnje situacije u pogledu međunarodne razmjene. 
Senat je jednoglasno prihvatio Deklaraciju o poticanju uključivanja u međunarodne 
programe razmjene te zadužio Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na 
čelu s prorektorom da hitno izradi akcijski plan.   
 
 
12. Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekane sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta i Fakulteta organizacije i 
informatike 
Rektor izvještava Senat da su za ovu sjednicu radi davanja suglasnosti prispjeli programi 
pristupnika za dekana sa slijedećih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: 
 
- Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet                prof. dr. sc. Draženka Blaži               
 
- Fakultet organizacije i informatike                      prof. dr. sc. Tihomir Hunjak  i            
 
                                                                                prof. dr. sc. Neven Vrček. 
 
Rektor je programe pročitao, dao svoju suglasnost na njih te ih uputio Senatu na davanje 
suglasnosti.  
Senat je jednoglasno donio odluku o davanju suglasnosti na programe pristupnika za 
dekane navedenih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
13. Izvješća sa sjednica sveučilišnih tijela 
Rektor izvještava da se pred članovima Senata nalaze zaključci  21. sastanka Odbora za 
statutarna pitanja održanog 14. svibnja 2007. u 17 sati u maloj vijećnici Rektorata 



Sveučilišta u Zagrebu. Na dnevnom redu bila je rasprava o Etičkom kodeksu, zahtjev za 
izdvajanjem Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju iz Sveučilišta u Zagrebu, 
a Senat ih je već apsolvirao u točkama dnevnog reda 4. i 5.  
 
 
14. Davanje suglasnosti na Proračun Studentskog zbora za 2007. 
Rektor i prorektorica Lj. Pinter izvještavaju o aktivnostima između dviju sjednica Senata 
vezanim uz davanje suglasnosti na Proračun Studentskog zbora za 2007. Povjerenstvo za 
evaluaciju studentskih programa sastavljeno od studenata i profesora Sveučilišta u 
Zagrebu otvorilo je spornu kutiju s projektima studentske udruge S.T.O.P. predane na 
Rektoratu i utvrdilo da se u njoj nalaze 33 projekta studenata Pravnog, Filozofskog, 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Muzičke akademije. Nakon evaluacije (prema 
kriterijima po kojima su vrednovani i ostali projekti prijavljeni na natječaj) utvrđeno je da 
bi za njih trebalo iz Proračuna izdvojiti 190.000,00 kuna. Navedena sredstva zatražena su 
od Studentskog zbora koji  na Skupštini održanoj11. svibnja 2007. nije podržao taj 
prijedlog. Zatim je održan sastanak s dekanima četiriju fakulteta koji će u cijelosti 
Muzička akademija) ili djelomično (PMF-45.000,00 kuna, FF i PF naći će sredstva za te 
projekte kroz fakultetske odluke i u iznosima koje sami procijene – što za rektora nije 
prihvatljivo) pokriti troškove navedenih projekata. Studenti Veterinarskog fakulteta 
pomoći će sa 10% sredstava koja su im odobrena za njihove projekte, a ostatak će se 
namiriti iz Sveučilišnih fondova. 
Ž. Jerneić, predsjednik Odbora za proračun ističe da Odbor nije razmatrao Proračun 
Studentskog zbora prije rasprave na Senatu. 
Zatim se pristupilo glasovanju pa je Senat s dva glasa protiv donio slijedeću 

 
O D L U K U 

 
I. 

Daje se suglasnost na Proračun Studentskog zbora za 2007. godinu kojeg je donijela 
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 3. travnja 2007.  

 
-  Sredstva za naknadno evaluirana 33 studentska projekta udruge S.T.O.P. namirit će se 
iz sredstava: za projekte studenata Muzičke akademije - u cijelosti MA, za projekte 
studenata PMF-a – djelomično iz sredstava PMf-a u iznosu od  45.000,00 kuna, iz 
donacije studenata Veterinarskog fakulteta te iz fondova Sveučilišta. 
 
 
15. Financijska pitanja 
a) Donošenje odluke o prenamjeni sredstava iz kredita za Prirodoslovno-
matematički fakultet 
Prorektor T. Ćurko predlaže Senatu davanje suglasnosti za prenamjenu sredstava iz 
kredita odobrenog Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u iznosu 2.501.672,08 kuna.  
Senat je zatim s jednim glasom protiv donio slijedeću odluku: 
 
  
 



I 
 

Utvrđuje se da je danom donošenja ovog prijedloga odluke iz kredita Privredne 
banke d.d., Zagrebačke banke d.d., utrošeno ukupno 448.017.604,90 kuna (slovima: 
četristočetrdesetosammilijunasedamnaesttisućašestočetiri kune i devedeset lipa). 

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 4. 22. PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET 
Dio neutrošenih sredstava iz Tablice PLANIRANI KAPITALNI PROJEKTI je slijedećeg  
sadržaja: 
 

Redni 
broj 

Aktivnost Staro Okončano 
iznosom 

Ostalo za 
prenamjenu 

 S T A R O    

1 

Dovršenje objekta Kemije i zajedničkog objekta 
Kemije i Biologije – VIII aneks (Industrogradnja 
d.d.); Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi 
na dovršenju objekta Kemije i zajedničkog 
objekta Kemije i Biologije – IX aneks 
(Industrogradnja d.d.) 

5.640.033,62 5.159.741,98 480.291,64 

2 Dodatak osnovnom Ugovoru za nepredviđene 
radove (Industrogradnja d.d.)   4.163.424,20 2.189.262,37 1.974.161,83 

3 Konzalting uslauge na objektu Kemije i 
zajedničkog objekta Kemije i Biologije (IGH d.d.) 101.587,54 54.872,37 46.715,17 

4 Ostatak s različitih stavki pri okončanju ugovora   503,42 
 Ostalo za prenamjenu:   2.501.672,06 
 

Redni 
broj Nova aktivnost Iznos 

 N O V O  

1 
Izvještaj o pregledu fasade na zgradi Kemije i 
zajedničkoj zgradi Kemije i Biologije na 
Horvatovcu (izradio Građevinski fakultet) 

135.000,00 

2 Otklanjanje nužnih nedostataka na objektu 150.000,00 
3 Sudski troškovi 150.000,00 

4 
Otkup zemljišta, izrada projektne dokumentacije, 
ishođenje građevinskih dozvola za nastavak 
campusa PMF-a na Horvatovcu 

2.066.672,06 

 Ukupno: 2.501.672,06 
III 

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

  
 



b) Obavijesti  
- Prorektor T. Ćurko izvijestio je članove Senata o tome dokle se stiglo s izradom 
Financijskog pravilnika Sveučilišta u Zagrebu: Povjerenstvo za izradu Pravilnika koje je 
imenovao Senat dati će do kraja tjedna nacrt pravilnika rektoru na uvid. Osnovna vodilja 
Financijskog pravilnika je financiranje fiksnih troškova objektivnog kapaciteta. U tom 
dijelu doći će do nekih preraspodjela. Imajući obzira prema dosadašnjem stanju ne treba 
ipak očekivati skokovite promjene. Promjene će uslijediti u budućnosti kroz par godina 
jer će se tada Sveučilište morati odrediti koja će biti razvojna područja i više se 
financirati. Sada moramo procijeniti koji su to objektivni kapaciteti i njih fiksno 
financirati. Nacrt Financijskog pravilnika bit će potom upućen i Rektorskom kolegiju u 
širem sastavu, a prije toga i Odboru za proračun i Odboru za statutarna pitanja. 
Optimalno vrijeme za prihvaćanje Pravilnika je kraj mjeseca lipnja 2007. Važno je 
donijeti ga što prije jer se 2008. godina mora početi financirati nakon pregovora s MZOŠ 
temeljem Financijskog pravilnika. Sveučilišni fond za razvoj također treba saživjeti. 
Potom je detaljno predstavio strukturu i pojedina poglavlja Pravilnika.  
- A. Glasnović izvijestio je Senat da je za 77 zaposlenika (od ukupno 125) Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije izvršena ovrha na računu za neisplaćenu božićnicu. 
Prorektor T. Ćurko obavještava članove Senata da ima najave iz MZOŠ da će do kraja 
godine iz rebalansa Proračuna biti nadoknađena sva sredstva ovrhovljena na ime 
neisplaćene božićnice. Da bismo mogli realizirati najavu molit ćemo vas da nam 
dostavite podatke za svaku sastavnicu o točnom iznosu isplaćenih sredstava. 
 
 
16. Donošenje Odluke o osnivanju Ureda za šport Sveučilišta u Zagrebu  
Prorektor T. Ćurko izvještava da je Rektorski kolegij u širem sastavu podržao osnivanje 
Ureda za šport jer se uvidjelo da je sveučilišni šport do sada bio neredovito financiran i to 
kroz studentske projekte. Nelogično je da je financiranje i razina sveučilišnog športa 
ovisila o tome hoće li studentski projekti biti odobreni ili ne. Druga nelogičnost je bila to 
što su se kroz studentske projekte financirali stručnjaci (profesori) koji su sudjelovali u 
realizaciji tih projekata. Mišljenja je da Sveučilište mora imati jedinstveni program 
športskih aktivnosti. Sveučilište mora biti zastupljeno i na državnim i međunarodnim 
renomiranim športskim natjecanjima, a to na izneseni način nije bilo moguće. Zbog toga 
se u dogovoru sa  Studentskim zborom i stručnjacima s Kineziološkog fakulteta pristupilo 
osnivanju Ureda koji bi brinuo o Sveučilišnom športu. Taj Ured neće brinuti niti poticati 
vrhunski šport već masovni, studentski i organizirati natjecanja i selekciju unutar 
Sveučilišta. Iz djelatnosti tog Ureda izuzeto je jedino veslanje zbog složenosti tog 
sustava, zbog rekvizita i zahtjevnih športskih terena na kojima se odvijaju natjecanja 
(Jarun). Veslački savez dobro to radi i vodi brigu i o sveučilišnom veslanju. Ured za šport 
vodit će zaposlenici Sveučilišta, profesori kineziolozi koji se bave kineziološkom 
metodikom. Sjedište Ureda bit će u Studentskom centru Zagreb u Savskoj 25. 
Ž. Puhovski izrazio je bojazan da će izuzeće jednog športa dovesti do problema kao što 
su ono nastali unutar Studentskog zbora. Nakon diskusije u kojoj su sudjelovalo I. 
Grubišić i I. Šimović koji su podržali osnivanje Ureda za šport pristuplo se glasovanju. 
Senat je s jednim glasom protiv i jednim suzdržanim glasom donio slijedeću  

O  D  L  U  K  U 
Članak 1. 



(1)  Osniva se Ured za šport Sveučilišta u Zagrebu.   
Članak 2. 

(1)  Sjedište Ureda za šport Sveučilišta u Zagrebu je u Studentskom centru Sveučilišta u 
Zagrebu u Savskoj cesti 25. 

Članak 3. 
(1)  Osnovne (temeljne) zadaće Ureda za šport su: 

- objedinjuje športske aktivnosti na Sveučilištu, 
- osigurava uvjete za razvoj športa na Sveučilištu, 
- organizira i osmišljava provedbu sveučilišnih športskih prvenstava i priredbi, 
- brine o provedbi ostalih športskih programa Sveučilišta, 
- na zahtjev sastavnica, daje prijedloge u vezi športskih programa sastavnica, 
- unutar sveučilišnog proračuna, radi proračun za potrebe sveučilišnih sportskih     
      aktivnosti na razini koja ne obuhvaća aktivnosti unutar plana i programa 
sastavnica, 
- predlaže nagrađivanje studenata športaša koji su postigli značajne športske 

uspjehe, 
- predlaže nagrađivanje pojedinaca (studenata i profesora), športskih udruga i sl. 

koji 
              su pridonijeli razvoji i unapređenju športa na Sveučilištu.                                                       

Članak 4. 
(1) Posebnim aktom uredit će se organizacija i djelovanje Ureda za šport Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
 
17. Obavijesti i ostalo 
 - M. Kranjčec  podsjeća rektora na potrebu brzog rješavanja problema stručnog naziva 
dipl. inženjera geotehnike. 
- I. Grubišić također požuruje aktivnosti na Sveučilištu oko idejnog rješenja svjedodžbi 
koje bi se trebale izdati prvoj generaciji diplomiranih prvostupnika na Fakultetu 
strojarstva i brodogradnje. 

 
*** 

  
Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu i zaključio sjednicu u 19,45 sati. 
 
 
 

                                                                                           Rektor 
 
 
  

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
 
 

 
Zapisnik sastavila: 



 
Olga Šarlog - Bavoljak 
 
 
Uz poziv klasa: 602-04/07-04/2 
              urbroj: 380-07/1-07-7  
              od 10. svibnja 2007. 


