
ZAPISNIK 
 
16., redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 338. ak. god. (2006./2007.) 
održane u utorak 10. srpnja 2007. 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 
 
 
Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2.    Prof. dr. sc. Dragan Badnjak, Fakultet prometnih znanosti 
3.    Prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević, Prirodoslovno–matematički fakultet 
4.    Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, Građevinski fakultet  
5.    Prof. dr. sc. Vesna Dragčević, Građevinski fakultet 
6.    Prof. dr. sc. Stanislav Bolanča, Grafički fakultet   
7.    Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet 
8.    Prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet 
9.    Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 
10.  Prof. dr. sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
11.  Prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Filozofski fakultet 
12.  Prof. dr. sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet   
13.  Prof. dr. sc. Ivan Habdija, Prirodoslovno-matematički fakultet  
14.  Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, Šumarski fakultet 
15.  Prof. dr. sc. Juraj Geber, Medicinski fakultet 
16.  Prof. dr.sc.  Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
17.  Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
18.  Prof. dr. sc. Davor Romić, Agronomski fakultet 
19.  Prof. dr. sc. Željko Hutinski, Fakultet organizacija i informatike 
20.   Red. prof. Branko Ivanda, Akademija dramske umjetnosti  
21.  Prof. dr.sc. Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
22.  Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet  
23.  Prof. dr. sc.Željko Jerneić, Filozofski fakultet 
24.  Prof. dr. sc. Zdravko Kapović, Geodetski fakultet 
25.  Izv. prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti  
26.  Prof. dr. sc. Jadranka Keros, Stomatološki fakultet 
27.  Prof. dr. sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
28.  Prof. dr. sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet 
29.  Prof. dr. sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički fakultet  
30.  Prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel, Fakultet političkih znanosti  
31.  Prof. dr. sc. Josip Madić, Veterinarski fakultet 
32.  Prof. dr. sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 
33.  Prof. dr. sc. Draženka Blaži, Edukacijsko-rehabililtacijski fakultet 
34.  Prof. dr.sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 
35.  Prof. dr. sc. Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
36 . Prof. dr. sc. Denis Sunko, Prirodoslovno-matematički fakultet 



37. Prof. dr. sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet  
38.  Prof. dr. sc. Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet 
39.  Prof. dr. sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 
40.  Prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji  
41.  Prof. dr. sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet 
42.  Prof. dr. sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet 
43.  Prof. dr.sc. Mile Silov, Učiteljski fakultet 
44.  Prof. dr. sc. Josip Kregar, Pravni fakultet 
45.  Prof. dr. sc. Tomislav Zdenko Tenšek, Katolički bogoslovni fakultet 
46.  Prof. dr. sc. Darko Tipurić,  Ekonomski fakultet 
47.  Prof. dr. sc. Tomislav Treer, Agronomski fakultet  
48.  Prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 
49.  Prof. dr. sc. Vlasta Bahovec, Ekonomski fakultet 
 
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
50. Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet 
51. Aleksandar Mešić, Agronomski fakultet 
52. Mr. sc. Jasna Kos Mordor, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
 
Studenti poslijediplomskog studija 
53. Sanja Kiš Žuvela, Muzička Akademija 
 
Studenti dodiplomskog studija 
 54. Martina Laković, Katolički bogoslovni fakultet 
 55. Siniša Miličić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
 56. Ana-Marija Friganović, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
  
Ostali prisutni: 

- prof. dr. sc. Anto Mišić,  dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 
- mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca 
- dr. sc. Anica Hunjet, MZOŠ 
- prof. dr. sc Damir Markučić, predsjednik Povjerenstva za praćenje provedbe Bolonjskog 
procesa 
- Doc. dr. sc. Marko Petrak,  Hrvatski akademski sindikat 
- Doc. dr. sc. Mario Gabričević, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja  

iz stručne službe Rektorata: 
-  glavna tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur 
-  stručna suradnica Vesna Sedlar 
-  Lucija Barjašić 
 
Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš.  
 
Rektor je otvorio 16. sjednicu Senata u 338. akademskoj godini (2006./2007.), pozdravio 
prisutne te predložio dopunu dnevnog reda s točkom 5. Pravilnik o znanstvenim i 
umjetničkim područjima, poljima i granama. Dopunjen dnevni red prihvaćen je jednoglasno 
 

DNEVNI RED 
 

1.) Izbor u počasno zvanje professor emeritus 



2.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. redovite sjednice u 338. ak. godini     
(2006./2007.) održane 12. lipnja 2007. 
3.) 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 
4.) Nastava i studenti 
a) Davanje suglasnosti sastavnicama na odluke o iznosu školarine za strane studente 
b) Participacija školarine za studente viših studijskih godina 
5.) Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama 
6.) Poslijediplomski studiji 
7.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
8.) Sveučilišno-nastavna literatura 
9.) Međunarodna suradnja 

* 
10.) Izvješće o radu Srca za 2006. 
11.) Financijska pitanja 

a) Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2006. godinu 
b) Izvješće o radu na Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu 
c) Obavijesti  

12.) Izvješća sa sjednica sveučilišnih tijela 
13.) Ostalo 

* 
 
1.) Izbor u počasno zvanje professor emeritus 
 
- Prof.dr.sc. Jozo Prevšić iznio je izviješće i prijedlog Povjerenstva da se prof. dr. sc. Marija 
Mira Marušić, umirovljena profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabere 
u počasno zvanje professor emeritus. 
Senat je prijedlog jednoglasno prihvatio. 
 
- Prof. emeritus Đuro Seder iznio je izviješće i prijedlog Povjerenstva da se Nives Kavurić 
Kurtović, umirovljena profesorica Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 
izabere u počasno zvanje professor emeritus. 
Senat je prijedlog jednoglasno prihvatio. 
 

 
2.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. redovite sjednice u 338. ak. godini     
(2006./2007.) održane 12. lipnja 2007. 
 
Na zapisnik 14. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu nije bilo primjedaba te je prihvaćen 
jednoglasno.   
Rektor je pripremio kratak osvrt na ispunjene obveza te planova: najavio je mogućnost 
održavanja izvanredna sjednica Senata vezana uz aktualnosti koje se odnose na održani 
sastanak u Ministarstvu financija, a na inicijativu Ministra Ivana Šukera. Sastanku su također 
prisustvovali i Ministar znanosti, obrazovanja i športa, te rektori osječkog i splitskog 
Sveučilišta. Tema je bila postupak otvaranja kredita za investicijska ulaganja (II. faza), a sve 



vezano uz način i provedbu postupka saznalo se tek na samom sastanku, te se zbog toga 
materijali nisu stigli pripremiti za ovu sjednicu Senata. Prema riječima Ministra Šukera 
nositelji kredita za investicijska ulaganja biti će Sveučilišta, što dosada nije bilo definirano, i 
već sutra je potrebno poslati Ministarstvu molbu za dobivanje prethodne suglasnosti, Vlada je 
najavila da bi raspravljala u četvrtak o suglasnosti,  a već nakon iduće izvanredne sjednice 
Senata, u sljedeću srijedu mogao bi biti raspisan natječaj u Narodnim novinama. Rektor je 
podsjetio na detalje vezane uz prostorni plan Sveučilišta te troškove koji iznose oko milijardu 
i četiristo tisuća kuna, te bi udio Sveučilišta u navedenim sredstvima bio iskazan kroz prodaju 
objekata koje Sveučilište više ne bi koristilo, što je stavka koju treba imati u vidu. Kroz 
kontakte koje je Sveučilište zadnjih tjedana imalo s Ministarstvom zauzeo se stav da bi se išlo 
na kreditni aranžman koji bi pokrio realizaciju prostornog plana. Rektor je također u izlaganju 
podsjetio i na financijske stavke koje se nalaze u okviru prostornog plana. Podsjetio je također 
kako je Prostorni plan uručen i Ministarstvu i Vladi, te su održani sastanci sa predstavnicima 
navedenih tijela, kao i sastanak sa predsjednikom države. Rektorski kolegij u širem sastavu 
usuglasio je plan aktivnosti oko ove teme, a svi detalji vezani uz navedeno pitanje prezentirati 
će se i članovima Senata na idućoj izvanrednoj sjednici, koja se planira idući utorak. 
Rektor je također podsjetio kako će se nakon sjednice Senata u 18.30 sati u Velikoj vijećnici 
inaugurirati portret naše rektorice Helene Jasne Mencer, te je povodom te prigode 
organizirana i prigodno druženje. 
 
3.) 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 
 
1.  Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – trajno:      
R. 
br. 

Ur. 
broj 

IME PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1. 640-
01/07-
17/74 

dr. .sc. Boris BERAKOVIĆ Građevinski fakultet tehničke znanosti građevinarstvo 

2. 640-
01/07-
17/57 

dr. sc. Bela NJARI Veterinarski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

veterinarska medicina 

3. 640-
01/07-
17/97 

dr. sc. Jadranka KEROS Stomatološki fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

stomatologija/stomatologija 
i oralna kirurgija 

4. 640-
01/07-
17/120 

dr. sc. Josipa KERN Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita/javno 
zdravstvo 

5. 640-
01/07-
17/106 

dr. sc. Željko PANIAN Ekonomski fakultet društvene znanosti informacijske 
znanosti/informacijski 
sustavi i informatologija 

6. 640-
01/07-
17/96 

dr. sc.  Marija BRATANIĆ Fakultet prometnih znanosti humanističke 
znanosti 

filologija/anglistika 

7. 640-
01/07-
17/98 

Milivoj  PUHLOVSKI Akademija dramske 
umjetnosti 

umjetničko 
područje 

filmske i elektroničke 
umjetnosti/režija 

 

Prijedlog Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen.  
2. Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – na vrijeme od pet godina: 



R. 
br. 

Ur. 
broj 

Ime PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1. 640-
01/07-
17/94 

dr. sc. Tihomir JUKIĆ Arhitektonski fakultet tehničke znanosti arhitektura i 
urbanizam/urbanističko i 
prostorno planiranje 

2. 640-
01/07-
17/114 

dr. sc. Ladislav LAZIĆ Metalurški fakultet Sisak tehničke znanosti metalurgija/mehanička 
metalurgija 

3. 640-
01/07-
17/115 

dr. sc.  Ante BILIĆ Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/interna medicina 

4. 640-
01/07-
17116 

dr. sc. Ranko BILIĆ Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/ortopedija 

5. 640-
01/07-
17117 

dr. sc. Dragutin KOŠUTA Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/kirurgija 

6. 640-
01/07-
17119 

dr. sc. Ivan MALČIĆ Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/pedijatrija 

7. 640-
01/07-
17118 

dr. sc. Miroslav MASTILICA Medicinski fakultet društvene znanosti sociologija/posebne 
sociologije 

8. 640-
01/07-
17/107 

dr. sc. Josip OSLIĆ Katolički bogoslovni fakultet humanističke 
znanosti 

filozofija 

9. 640-
01/07-
17/104 

dr. sc. Hrvoje LASIĆ Hrvatski studiji humanističke 
znanosti 

filozofija/povijest filozofije 

10. 640-
01/07-
17/105 

dr. sc. Ivan KOPREK Hrvatski studiji humanističke 
znanosti 

filozofija/etika 

11. 640-
01/07-
17/103 

dr . sc. Anto  MIŠIĆ Hrvatski studiji humanističke 
znanosti 

filozofija/povijest  filozofije 

12. 640-
01/07-
17/101 

dr.  sc. Nikola STANKOVIĆ  Hrvatski studiji humanističke 
znanosti 

filozofija/ontologija 

13. 640-
01/07-
17/100 

Tomislav RALIŠ Akademija dramske 
umjetnosti 

umjetničko 
područje 

dramske umjetnosti/gluma 
(scenski govor) 

14. 640-
01/07-
17/99 

Matija SRŠEN Akademija dramske 
umjetnosti 

umjetničko 
područje 

dramske umjetnosti/režija 
(kazališna režija) 

15. 640-
01/07-
17/110 

Slavomir DRINKOVIĆ Akademija likovnih 
umjetnosti 

umjetničko 
područje 

likovne 
umjetnosti/kiparstvo 

16. 640-
01/07-
17/111 

Peruško  BOGDANIĆ Akademija likovnih 
umjetnosti 

umjetničko 
područje 

likovne 
umjetnosti/kiparstvo 

17. 640-
01/07-
17/112 

Ante RAŠIĆ Akademija likovnih 
umjetnosti 

umjetničko 
područje 

likovne 
umjetnosti/slikarstvo 

18. 640-
01/07-
17/113 

Igor RONČEVIĆ Akademija likovnih 
umjetnosti 

umjetničko 
područje 

likovne 
umjetnosti/slikarstvo 

 

Prijedlog Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen.  
3. Potvrđivanje izbora  u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – na vrijeme od 
pet godina: 
R. 
br. 

Ur. 
broj 

Ime PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1. 640-
01/07-
17/102 

dr. sc. Diana VUKIČEVIĆ-
SAMARŽIJA 

Hrvatski studiji humanističke 
znanosti 

povijest umjetnost/povijest i 
teorija likovnih umjetnosti, 
arhitekture, urbanizma i 
vizualnih komunikacija 

 



Prijedlog Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen.  
 

4.) Nastava i studenti 
a) Davanje suglasnosti sastavnicama na odluke o iznosu školarine za strane studente 
 
Rektor je članove Senata upoznao sa pristiglim prilozima sastavnica o iznosu školarine za 
strane studente za koje Senat treba dati suglasnost, jer se predlažu školarine veće od 
maksimalne školarine za domaće studente. Na današnjem Rektorskom kolegiju u širem 
sastavu lista za navedene participacije je bila razmatrana, te je konstatirano kako za većinu 
prijedloga nedostaje obrazloženje, kao što je bio  naputak Senata, stoga je rektor predložio da 
pojedine prijedloge obznani Senatu, te da se prisutni dekani o istom i očituju. 
Akademija likovnih umjetnosti predlaže školarinu od 25.000 kuna, Akademija dramskih 
umjetnosti predlaže školarinu u iznosu od 27.720 kuna, i Muzička akademija koja predlaže 
školarinu istovjetnu Akademiji dramskih umjetnosti. Rektor je zamolio dekana Drinkovića da 
kaže obrazloženje za Akademiju likovnih umjetnosti. Dekan Drinkoviće se obratio Senatu 
rekavši kako je takva odluka usuglašena na Vijeću područja, te je njihov prijedlog bio da se 
zadrži prošlogodišnja razina školarina za sve Akademije. Rektor je zamolio kako bi ipak 
trebalo biti i pismeno objašnjenje, budući je stav o školarinama bio opća Senatska odluka,  od 
koje navedeni fakulteti odstupaju. Trebalo bi navesti potrebne troškove i precizirane razloge 
zbog čega su školarine toliko visoke. Dekan Drinković je rekao kako će se taj posao napraviti 
u što skorije vrijeme. Rektor je zamolio dekana Ivandu da obrazloži razloge za visinu 
školarine na Akademiji dramskih umjetnosti. Dekan je rekao kako je njihova akademija 
izuzetno skupa, te da su ponovno počeli nazadovati sa tehnologijom. Istaknuo je kako su 
iskoristili zakonsku mogućnost da tri puta dignu cijenu školarina za strance, te kako ni 
sadašnji iznos nije dostatan, što je dekan potkrijepio primjerom kako godina studija na režiji 
košta 100.000 kuna po studentu. Rektor je istaknuo kako shvaća probleme Akademija. Budući 
nije bilo predstavnika Muzičke akademije, krenulo se dalje sa prijedlozima društvenog 
područja. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet predlaže školarinu u iznosu od 11.000 kuna, 
koji je dostavio obrazloženje. Fakultet organizacije i informatike predlaže školarinu u iznosu 
od 16.000 kuna. Rektor je zamolio dekana FOI-a da kaže nekoliko riječi obrazloženja. Budući 
nakon sjednice Senata gdje se donosila odluka o školarinama za strane studente nije održano 
fakultetsko vijeće, iz pragmatičnih razloga FOI je odlučio da cijena školarine ostane ista kao i 
prije, te je dekan Hutinski najavio kako će se fakultetsko vijeće FOI-a na idućoj sjednici 
usuglasiti sa prijedlogom Senata. Dekan je također rekao kako su svake godine imali jednog 
do dva strana studenta. Rektor je zamolio predstavnika Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
da obrazloži iznos školarine u visini od 20.000 kuna. Prof.dr.sc. N. Kujundžić istaknuo je 
kako je njihov fakultet izuzetno skup, zbog održavanja instrumenata i pribora, a skupoći 
također pridonosi i to što se fakultet nalazi na pet lokacija. Budući je stara cijena studija 
iznosila nešto manje od 30.000 kuna ova cijena se fakultetu činila prihvatljivom i poštenom s 
obzirom na kriterije za strane i domaće studente. 
Posljednji prijedlog u ovom nizu bio je prijedlog Arhitektonskog fakulteta kojim se predlaže 
cijena od 21.000 kuna. Obrazloženje ovog prijedloga odgođeno je za sljedeću sjednicu budući 
nije bilo prisutnih predstavnika fakulteta. Rektor je predložio da na današnjoj sjednici 
usvojimo sve prijedloge, a da dekani koji nisu dali obrazloženja to učine idući tjedan. Senat je 
jednoglasno prihvatio prijedloge. 
 
b) Participacija školarine za studente viših studijskih godina 
 
Rektor je naglasio kako se ova tema nalazi u okvirima naših ranijih prijedloga o promjeni 
sustava školarina na našem Sveučilištu. Iako je princip školarina za više studijske godine bio 



najavljen taj princip se još nije razradio, no na tom prijedlogu se intenzivno radi Povjerenstvo 
za praćenje Bolonjskog procesa. Predsjednik Povjerenstva prof. dr. sc. D. Markučić 
prisustvovao je sjednicama Rektorskog kolegija u širem sastavu vezano uz problematiku 
navedene teme, te se na kolegiju, u jednoj iscrpnoj raspravi uvidjelo kako još uvijek ima 
posla. Sa prijedlogom se kasni, i kako bi se mogao što bolje pripremiti odgoditi će se do rujna. 
Stoga se predlaže da Povjerenstvo uvaži prijedloge kolegija, te pripremi izvještaj do sljedećeg 
tjedna kako bi se on u cijelosti mogao prezentirati članovima Senata, te će takav prijedlog biti 
proslijeđen svim članovima Senata, dekanima i prodekanima za nastavu, te će ići sa jednom 
molbom, koja će biti usmjerena k tome, da sastavnice dobro promotre kako će takav prijedlog 
utjecati na njihov studij i da li će biti provediv.  
D Markučić je izvijestio o osnovnim principima na kojima bi se temeljio izračun participacija. 
Prvi od principa bi bila duljina trajanja studija pojedinog studenta, potom uspješnost studenta, 
temeljena na njegovoj prosječnoj ocjeni, te ono što bi bilo uključeno u plaćanje su ponovno 
upisani kolegiji, a njihova cijena bi se određivala prema vrijednosti ECTS boda. Navedeno su 
osnovne smjernice, a prošireni izvještaj će biti gotov do ponedjeljka te upućen sastavnicama 
radi davanja primjedaba, prijedloga i sugestija. 
 
 5.) Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama 
 
Prorektorica M. Kovačević  ukratko je izvijestila o događajima koji su se odvijali između 
dvije sjednice Senata, a vezano uz temu. Podsjetila na zastoj koji se dogodio zbog 
usuglašavanja na Vijeću društveno-humanističkog područja, no između dvije sjednice Senata 
članovi navedenog vijeća su održali nekoliko sastanaka na svim razinama te pokušali 
razriješiti ono što se nametalo kao problem. Prorektorica je u izlaganju prijedloga pravilnika 
navela ispravke koje su se unijele između dviju sjednica Senata (prijedlog prof. dr. sc. N. 
Sarape: unešena je nova grana u matematiku financijska i poslovna matematika; prihvaća se 
prijedlog dekana Mornara izmjena u odnosu na grane elektrotehnike i računarstva gdje se 
prihvaća prijedlog da su polje i grana istoimene; prihvaćen je prijedlog prof. Tipurića vezano 
uz područje interdisciplinarnih studija;). Prorektorica je također izvijestila i o slučajevima 
gdje nije došlo oko usuglašavanja oko prijedloga i to u području društveno-humanističkih 
znanosti. Prvi takav prijedlog je kroatologija, koju su predložili nastavnici Hrvatskih studija, 
te je na taj prijedlog upućen prigovor s Filozofskog faulteta od prof. Pranjkovića, gdje se 
smatra kako bi kroatologija trebala ostati interdisciplinarna grana unutar polja humanističkoga 
i društvenoga područja.Sljedeći slučaj u kojem nije došlo do usuglašavanja je vezan uz polje 
logopedije koja je uvedena kao nova logopedija grana psiholingvistika sa dodatnom 
napomenom u pismu prof. Tadića i prof. Horge koji upozoravaju da je to sržna disciplina 
lingvistike i sa tumačenjima da bi to po njima trebalo biti u lingvistici. Prorektorica 
Kovačević predlaže da se psiholingvistika makne kao grana iz logopedije, bez obzira na 
razvijanje tog područja, jer je mišljenja da grana neće ni u jednom smjeru promijeniti srž 
predmeta. Također predlaže da se s raspravom o ovom problemu prekine, te da nam u tom 
slučaju kao jedino neriješeno pitanje ostaje pitanje kroatologije.  Prorektorica M. Kovačević 
navela je također kako ovaj pravilnik nije idealan te da i dalje ostaje pitanje kako će isti biti 
prihvaćen.   U diskusiji u kojoj su sudjelovali D. Blaži, D. Boras i M. Pranjić. prof. Blaži se 
osvrnula na izlaganje prof. Kovačević, te predložila da psiholingvistika uđe kao grana pod 
interdisciplinarno područje znanosti polje kognitivne znanosti, kao što je to i neurolingvistika. 
Prof. Boras upućuje na tipfeler u prijedlogu na strani 3 gdje je pod poljima područja 
društvenih znanosti zabunom izostavljen prijedlog promjene naziva informacijskih znanosti, 
te se prema usuglašenom prijedlogu sa sastanka održanog na Filozofskom fakultetu treba 
zvati informacijske i komunikacijske znanosti, što ispravno piše na stranici 14. Prof. Pranjić 
ističe da je stručno vijeće Hrvatskih studija inzistiralo na tome da kroatologija bude polje 



unutar interdisciplinarnog područja znanosti jer pokriva barem dva područja (humanističko i 
društveno) međutim prof. Pranjić smatra kako se neće zadržati na tome budući postoje i 
interesi nekih drugih koji bi htjeli participirati u tom studiju. Zbog navedenog prof. Pranjić 
smatra da je zahtjev stručnog vijeća hrvatskih studija u potpunosti opravdan, te navodi kako u 
izvođenju studija kroatologije sudjeluje 25 akademika, te kako je taj studij multidisciplinaran. 
Nakon izlaganja prof. Pranjića za riječ se javio prof. Jurković koji je istaknuo da predmete 
koje ne možemo riješiti prepustimo Nacionalnom vijeću za znanost da odluči između dva 
prijedloga. Prof. Pranjić se osvrnuo na izlaganje prof. Jurkovića postavljjući pitanje zašto se u 
Hrvatskoj ne mogu slijediti svjetski trendovi. Rektor je nakon završetka rasprave upitao da li 
je prihvatljivo da se uvede kako je kroatologija polje obuhvaćeno društvenim i humanističkim 
područjem? Budući se na to pitanje danas ne može odgovoriti, rektor predlaže da se prihvati 
Prijedlog Pravilnika, te da se sporna pitanja prepuste njemu i prorektorici Kovačević u 
ingerenciju. Rektor i prorektorica će se dodatno konzultirati sa svim predlagateljima rješenja 
spornih putanja, te ako se na tim sastancima ne postigni suglasnost, rektor predlaže da se 
odluka o predmetima prepusti Rektorskom kolegiju u užem sastavu. Budući nije bilo daljnjih 
komentara, rektor  je prijedlog dao na glasovanje. 
Senat je uz 2 glasa protiv i 2 suzdržana glasa donio odluku o prihvaćanju Prijedloga izmjena i 
dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (nalazi se u 
privitku zapisnika i njegov je sastavni dio) uz obvezu Rektorskog kolegija u užem sastavu da 
prije upućivanja Pravilnika nacionalnom vijeću za znanost riješi današnja sporna pitanja. 
  
 
6.) Poslijediplomski studiji 
 
Prorektorica M. Kovačević  iznijela je: 
I . 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 Oceanologija, Prirodoslovno-matematički fakultet 
2. specijalistički studij Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata, Medicinski 

fakultet 
3. doktorski studij Neuroznanost, Medicinski fakultet. 
4. specijalistički studij Patologija i uzgoj domaćih mesoždera, Veterinarski fakultet 
5. specijalistički studij Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja, Veterinarski 

fakultet 
6. specijalistički studij Higijena i tehnologija animalnih namirnica, Veterinarski 

fakultet 
7. specijalistički studij Sanitacija, Veterinarski fakultet 
8. specijalistički studij Gradski promet, Fakultet prometnih znanosti 
9. doktorski studij Metalurgija, Metalurški fakultet 
10. specijalistički studij Menadžment poslovnih sustava, Fakultet organizacije i 

informatike  
11. specijalistički studij Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava, 

Fakultet organizacije i informatike. 
Senat je jednoglasno prihvatio navedeni prijedlog. 



II. Prijedlozi vijeća područja 
Prema odluci Senata s 1. sjednice održane 10. listopada 2006. postupci prihvaćanja 
poslijediplomskih studijskih programa prenose se sa Senata u nadležnost vijeća područja (ova 
Odluka primjenjuje se na sve programe koji su zaprimljeni na Sveučilištu nakon 1. listopada 
2006.). Vijeće tehničkog područja na svojoj 7. sjednici održanoj 18. lipnja 2007. raspravljalo 
je o poslijediplomskom specijalističkom studiju Dizajn i tehnologija modne odjeće Tekstilno-
tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je donijelo odluku o davanju jamstva za taj 
studijski program na temelju provedene interne recenzije programa i na osnovi pozitivnih 
izvješća recenzenata.  
Odbor predlaže Senatu da usvoji prijedlog Vijeća tehničkog područja za poslijediplomski 
specijalistički studij Dizajn i tehnologija modne odjeće Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Senat je navedeni prijedlog jednoglasno prihvatio. 
 
7.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
 
Senat je nakon uvodnog obrazloženja prorektorice M. Kovačević prihvatio prijedlog svog 
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. Jasmina Lapić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije, 
tema: Priprava i struktura ferocenskih peptida i pseudopeptida 
2. mr. sc. Igor Borić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Procjena i klasifikacija početnog oštećenja hrskavice koljena magnetskom 
rezonancijom 
3. mr. sc. Igor Bumči, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Procjena stabilnosti osteosinteze Kirschnerovim žicama na arteficijalnom modelu loma 
tibijalnog maleola 
4. mr. sc. Antonija Balenović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Trovremenska scintigrafija kosti u utvrđivanju lokalnog recidiva bolesti kod 
osteosarkoma i sarkoma Ewing donjih ekstremiteta 
5. mr. sc. Saša Živković, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Neurološke komplikacije u bolesnika nakon transplantacije pluća 
6. mr. sc. Daniela Bandić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Prognostička vrijednost tumorskih antigena MAGE-A4 i NY-ESO-1 u bolesnica s 
povratnim karcinomom dojke 
7. mr. sc. Irena Hrstić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Mutacije virusa hepatitisa C u hipervarijabilnoj regiji i razvoj kvazispecijesa u 
bolesnika s kroničnim hepatitisom C 
8. mr. sc. Ante Punda, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Prgnostička vrijednost RET mutacije te izražajnosti p27 i Cyclina D1 u papilarnih 
karcinoma štitinjače 
9. mr. sc. Ivan Bojanić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Učinak primjene pentadekapeptida BPC 157 na cijeljnje medijalnog kolateralnog 
ligamenta u štakora 
10. mr. sc. Zrinka Bukvić Mokos, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 



tema: Izraženost ciklooksigenaze-2, biljega neoangiogeneze CD105 i biljega proliferacije Ki-
67 u planocelularnom karcinomu kože, aktiničkoj keratozi i Bowenovoj bolesti 
11. mr. sc. Silvana Pleština, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Povezanost polimorfizma nekih serotoninergičkih i dopaminergičkih gena i 
predispozicija za obolijevanje od posttarumatskog stresnog poremećaja 
12. mr. sc. Ljiljana Trtica – Majnarić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Uzroci smanjenja imunosne reaktivnosti na cjepivo protiv influence u osoba starijih od 
pedeset godina 
13. mr. sc. Sadeta Šečić, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Utjecaj oralnokirurških intervencija na laboratorijske parametre u bolesnika tijekom 
pripreme za kardiovaskularni zahvat 
14. mr. sc. Saša Schmidt, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Vrijednosti višeslojne CT angiografije u procjeni aterosklerotske bolesti karotidnih 
arterija 
15. mr. sc. Vlasta Vuković, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Prevalencija migrenske i tenzijske glavobolje u hrvatskoj populaciji 
16. mr. sc. Joško Grgurević, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet. 
tema: Raščlamba uzroka neuspjeha endodontske terapije upotrebom triju različitih metoda 
 
U okviru doktorskog studija: 
 
1. Krunoslav Žižek, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Komparativna istraživanja granulacijskog procesa 
2. Sanja Kalambura, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Alkalna hidroliza proteina iz otpada životinjskog podrijetla 
3. Željka Petrović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Modificiranje površina samoorganizirajućim monoslojevima organskih molekula 
4. Aleksandra Anić Vučinić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije, 
tema: Optimiranje tehnološkog procesa obrade otpadne u biljnim uređajima 
5. Nina Begičević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 
tema: Višekriterijski modeli odlučivanja u strateškom planiranju uvođenja e-učenja 
6. Ivona Jasprica, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
tema: Imunomodulacijsko djelovanje polifenola iz propolisa 
7. Zrinka Rajić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
tema: Derivati nesteroidnih protuupalnih lijekova i aminokiselina-sinteza, karakterizacija i 
biološko djelovanje 
8. Branka Barić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Razvoj hrvatskoga leksika na razmeđi tisućljeća 
9. Martina Rojnić Kuzman, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Utjecaj polimorfizma gena SERT, MDR1 i 5HT2C na terapijski odgovor i razvoj 
nuspojava u shizofrenih bolesnica na terapiji atipičnim antipsihotikom 
10. Domagoj Eljuga, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Procjena kliničke vrijednosti ekspresije inhibitor-1 aktivatora plazmogena (PAI-1) na 
tumorskim i mioepitelnim stanicama duktalnog invazivnog karcinoma dojke 
11. Goran Pavliša, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Karakterizacija tumora mozga difuzijski mjerena snimkama magnetne rezonancije i 
kvantifikacijom pojavnog difuzijskog koeficijenta 
12. Snježana Gverić-Ahmetašević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Pokazatelji oksidacijskog stresa u donošene nedostaščadi 



13. Marijana Lisak, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Neinvazivno ispitivanje moždanog krvotoka tijekom kortikalne aktivacije 
14. Ivan Kurelac, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Stanična imunost tijekom liječenja kroničnog hepatitisa C 
15. Valentina Lacmanović Lončar, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Usporedba vidnog ishoda i komplikacija nakon operacije katarakte i vađenja 
silikonskog ulja aktivnom i pasivnom metodom 
16. Ozren Polašek, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Znanstvena uspješnost znanstvenih novaka 
17. Marijana Ručević, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Biochemical and biological characterization of granzyme K and its biological role in 
systematic inflammation/sepsa 
Biokemijska i biološka karakterizacija granzyma K i njegova biološka uloga u sistemskoj 
upali/sepsi 
18. Željko Gottstein, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
tema: Kinetika imunogeneze soja FC 126 herpesvirusa purana unesenog u dišni sustav pilića 
postupkom nebulizacije 
19. Ljubo Barbić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
tema: Filogenetska i antigenska analiza izolata virusa influence konja izdvojenih u Hrvatskoj 
20. Dražen Đuričić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
tema: Usporedba razine progesterona i inzulinu sličnog čimbenika rasta-I te nekih 
biokemijskih pokazatelja u krvi tijekom puerperija u burske i njemačke križane koze 
 
8.) Sveučilišno-nastavna literatura 
 
Na prijedlog Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu Senat je 
jednoglasno prihvatio prijedlog i donio jednoglasno ovu 
 

ODLUKU 
 
Odobrava se izdavanje ovih naslova kao sveučilišna izdanja: 
 
Trave za proizvodnju krme i sjemena, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Mirko Stjepanović, dr. sc. 
Zvonimr Štafa i dr. sc. Gordana Bukvić. Predlagač je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Recenzenti: dr. sc. Mladen Knežević, izvanredni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, dr. sc. Osman Sarić, redoviti profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i 
dr. sc. Mira Knežević, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.  
Uvod u biološke osnove doživljavanja i ponašanja, sveučilišni udžbenik, autorice: dr. sc. Meri 
Tadinac i Ivana Hromatko. Predlagač je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: 
akademik Ivica Kostović, dr. sc. Vladimir Koleserić, redoviti profesor Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Nataša Jokić-Begić, izvanredna profesorica Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Poslovna inteligencija – Studije slučajeva iz hrvatske prakse, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. 
Željko Panian, dr. sc. Mirjana Pejić-Bach, Boris Brešić, Božidar Jaković, mr. sc. Tomislav Kanižaj, 
mr. sc. Ivica Kockar, mr. sc. Leo Mršić, Milivoj Obradović i mr. sc. Zlatan Žmirak. Predlagač je 
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Velimir Srića, Ekonomski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Zdravko Krakar, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u 
Zagrebu i dr. sc. Brano Markić, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Bosna 
i Hercegovina. 
Matematika I. – udžbenik sa riješenim zadacima, sveučilišni udžbenik, autorica: dr. sc. Sanja 
Marušić. Predlagač je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Elizabeta 
Kovač-Striko, izvanredna profesorica Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. 



Andrej Dujella, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i dr. 
sc. Eduard Marušić-Paloka, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Zaštita zdravlja domaćih životinja, sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. Vlatko Rupić. Predlagač je 
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Vladimir Hahn, redoviti profesor 
Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc Željko Župančić, redoviti profesor Veterinarskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  dr. sc. Nikola Đakula, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Antun Tomašković, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu i dr. sc. Marija Vučemilo, redovita profesorica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Teorija tankostijenih nosača otvorenog poprečnog presjeka, sveučilišni udžbenik, autorica: dr. sc. 
Diana Šimić. Predlagač je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Josip Brnić, 
redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Pavao Marović, redoviti profesor 
Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i dr. sc. Želimir Šimunić, redoviti profesor 
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Upotreba mikrokontrolera u ugrađenim računalnim sustavima,  sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. 
Mladen Vučić. Predlagač je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: 
dr. sc. Branko Jeren, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu,  
dr. sc. Željko Hocenski, redoviti profesor Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku i dr. sc. Damir Seršić, docent Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
Osnove projektiranja računalnih sustava, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Mladen Vučić i dr. sc. 
Davor Petrinović.  Predlagač je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 
Recenzenti: dr. sc. Branko Jeren, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu,  dr. sc. Željko Hocenski, redoviti profesor Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku i dr. sc. Damir Seršić, docent Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu 
Projektiranje ugrađenih računalnih sustava – laboratorijske vježbe, sveučilišna skripta, autori: dr. 
sc. Mladen Vučić i dr. sc. Davorka Petrinović. Predlagač je Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu.  Recenzenti: dr. sc. Branko Jeren, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu i  dr. sc. Željko Hocenski, redoviti profesor Elektrotehničkog 
fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 
 

 
 
9.) Međunarodna suradnja 
 
Rektor je obavijestio članove Senata kako su pod ovom točkom dnevnog reda u materijalima 
za sjednicu Senata dobili novi broj Akademskog glasnika u kojem se nalaze svi detalji vezani 
uz aktivnosti međunarodne suradnje na Sveučilištu u Zagrebu. 

 
* 

10.) Izvješće o radu Srca za 2006. 
 
Ravnatelj Srca mr. sc. Z.  Bekić ukratko je izvijestio članove Senata o aktivnostima Srca u 
2006. godini. Z. Bekić je istaknuo kako je Srce u 2006. godini uspješno radilo u svim svojim 
segmentima, te kako je cjelokupan izvještaj dostupan na njihovom Web-u. Z. Bekić je 
istaknuo među ostalim kako Srce brine o cjelokupnoj Carnetovoj mreži, te je naveo kako je 
učinjeno 15ak iskoraka u protekloj godini što je posebno navedeno u izvještaju o radu Srca, a 
koji pridonose poboljšanju izgradnje e-infrastrukture u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja. Kao posebnost Z. Bekić je istaknuo portal Hrčak, kojemu je cilj osigurati 
dostupnost znanstvenih članaka i publikacija svima zainteresiranima. Vezano uz financijski 
izvještaj o radu Srca posebno se treba naglasiti kako je 2006. godina prva godina kada je Srce 



bilo u plusu sa financijama, a financijski izvještaj je u cijelosti dostupan na web stranicama 
Srca. 
Rektor je naglasio kako mu je iznimno drago što je Srce poslovalo u plusu. 
Nakon izlaganja rektor je zamolio članove Senata da se izjasne o prihvaćanju izvješća o radu 
Srca. 
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 
 
11.) Financijska pitanja 
a) Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2006. godinu 
 
Prorektor T. Ćurko je podsjetio kako je Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2006. 
godinu bio na dnevnom redu na prošle sjednice Senata, kada se ta točka skinula s dnevnog 
reda, a materijali od te sjednice će se koristiti danas. Na prošloj sjednici Senata diskusija o 
navedenoj temi nije održana, jer se Odbor za proračun nije stigao sastati, te nije bio u 
mogućnosti dati svoje mišljenje, što je ovaj put učinjeno. Na sjednici Odbora za proračun, 
koja se održala prije Senata Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2006. godinu je 
prihvaćen. Prorektor T. Ćurko je naglasio kako podaci koji su dostavljeni članovima Senata, 
su zapravo podaci iz izvornih dokumenata financijskih izvješća sastavnica. U tablicama su 
prikazani prihodi i rashodi, manjkovi za 2006. godinu, te stanje imovine na dan 31. prosinca 
2006. godine. Prorektor T. Ćurko je istaknuo kako je ukupan porast prihoda povećan za 2,3%, 
što se gledajući na porast prihoda s obzirom na 2005. u odnosu na 2004. zapravo je manji, no 
tu se radi o tome da je u 2006 godini korištenje kredita za kapitalna ulaganja, bitno usporen. 
Vlastiti prihodi su rasli za 9,3%. Proračunski prihodi za plaće su porasli 6%, a prihodi za 
troškove poslovanja 8%. 30% sveukupnih prihoda su vlastiti prihodi. U rashodima se 
primjećuje da su izdaci za plaće financirani sa 87,5% iz proračuna dok se iz proračuna sa 50% 
financiralo troškove poslovanja na razini Sveučilišta. U tablici 3 prikazani su podaci u razlici 
prihoda i rashoda tj. viškovi i manjkovi za 2006. godinu, te su oni točno takvi kakvi su 
preuzeti iz financijskih izvješća sastavnica, te je to nešto što je po metodologiji rektorata 
svrstano u tablice koje su članovima Senata dostavljene za materijale na prethodnoj sjednici.  
 
Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2006. godinu jednoglasno je prihvaćen. 

 
b) Izvješće o radu na Pravilniku o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu 
 
Prorektor T. Ćurko je izvijestio članove Senata o radu Radne grupe za izradu Pravilnika, te je 
naglasio kako je Radna grupa već obradila veći dio pristiglih primjedbi. Odbor je odlučio 
preimenovati naziv pravilnika iz naziva Financijski pravilnik u naziv Pravilnik o osnovama 
financiranja Sveučilišta u Zagrebu. Javna rasprava o prijedlogu Financijskog pravilnika je 
završila još prija dva tjedna, a Radna grupa za izradu Financijskog pravilnika obrađuje sve 
podatke zaprimljene od sastavnica. Prorektor T. Ćurko je istaknuo kako je to dugotrajan 
postupak, te kako će se izradi pravilnika također pridružiti i predsjednik Odbora za statutarna 
pitanja. Planira se kako će  Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu biti gotov 
do 25. srpnja 2007. te će se tada staviti na web stranice Sveučilišta, kako bi do iduće sjednice 
Senata svi mogli biti upućeni u tematiku. Jednom usvojen, takav pravilnik bi bio platforma za 
izrađivanje svih budućih proračuna i troškova. Rektor je zaključio ovu točku budući nije bilo 
pitanja i komentara. 
 
12.) Izvješća sa sjednica sveučilišnih tijela 
Rektor je izvijestio članove Senata o mišljenju Odbora za statutarna pitanja, koji je zaprimio 
od Rektorskog kolegija u širem sastavu tri prijedloga pravilnika:  



- Prijedlog pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda za studente sa 
invaliditetom,  

- Prijedlog pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda za šport, te  
- Prijedlog pravilnika o kreditiranju zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu.  

 
Odbor za statutarna pitanja predložio je Senatu da se prihvate navedeni pravilnici.  
 
Prorektorica Lj. Pinter izvijestila je o Prijedlogu pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda 
za studente sa invaliditetom, te je navela kako se na nekoliko sastanaka formirao navedeni 
Pravilnik, te kako je u osnivanju i Ured za studente s invaliditetom, te sugerira usvajanje 
navedenog pravilnika kako bi Ured za studente s invaliditetom u punom smislu mogao 
zaživjeti i započeti sa svojim radom.  
Pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda za studente sa invaliditetom jednoglasno je 
prihvaćen. 
 
Prorektor T. Ćurko izvijestio je članove Senata o Prijedlogu pravilnika o organizaciji i 
djelovanju Ureda za šport. Prorektor je istaknuo kako je Ured za sport osnovan odlukom 
Senata te se krenulo u izradu pravilnika. Temeljna zadaća Ureda je da se brine o sveučilišnom 
športu, a u potpunosti se oslanja na stručne članove akademske zajednice, te će se sredstva za 
rad Ureda izdvajati iz sveučilišnog proračuna i proračuna Grada Zagreb. 
Pravilnik o organizaciji i djelovanju Ureda za šport jednoglasno je prihvaćen. 
 
Prorektor T. Ćurko je izvijestio o prijedlogu  Pravilnika o kreditiranju zaposlenika Sveučilišta 
u Zagrebu, te istaknuo kako se tim pravilnikom uređuje kreditiranje za sljedeće namjene: za 
izgradnju i kupnju obiteljskih kuća/stanova, kupnju i uređenje građevinskog zemljišta, 
uređenje stambenog prostora, te poboljšanje stambenih uvjeta. U dokumentu su jasno 
prikazane i kvote Sveučilišta u Zagrebu, kao i kvote sastavnica, koje su napravljene prema 
anketi. Stambeni krediti će se samostalno određivati na sastavnicama. Rektor je istaknuo kako 
nije zadovoljan s tim što Rektorski zbor ima zadnju riječ oko kvota za stambene kredite, i 
podsjetio na peticiju koja je bila upućena sa Instituta.  
Profesor B. Saftić je u raspravi podsjetio na kratke rokove za predaju zahtjeva za kreditiranje.  
Profesor D. Sunko je izrazio zabrinutost sa određenim stavkama u pravilniku i u obrascu za 
prijavu, koji se po njegovom mišljenju ne poklapaju, na što je akademska tajnica upozorila 
kako će se to obavezno ispraviti prije nego što se pravilnik uputi svim sastavnicama.  
Profesor S. Bolanča je ponovno podsjetio na kratak rok, na što se sugeriralo da fakulteti održe 
izvanredne sjednice. Na kraju rasprave rektor je podsjetio kako su svi uvjeti za kreditiranje 
preuzeti iz POS-a.  
Senat je s jednim glasom protiv i četiri suzdržana glasa potrebnom većinom prihvatio 
Pravilnik o kreditiranju zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu. 
Pravilnik se upućuje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na davanje suglasnosti.  
 
13.) Ostalo 
 
- Rektor je obavijestio Senat o pismu Rektorskog kolegija u širem sastavu upućenoga 
predsjednicima Vijeća područja u kojem se sugerira da pristupe izboru novih predsjednika i 
predstavnika u Rektorskom kolegiju u širem sastavu. 
- Profesor Ž. Hutinski predlaže da Senat uputi MZOŠ-u službeni dopis s pitanjem koji su 
kriteriji za dobivanje znanstvenih novaka, te postavlja pitanje što je sa povratnim 
informacijama o studentskoj anketi o ocjenjivanju nastavnika. Prorektorica Lj. Pinter je 
izvijestila Senat kako će sve povratne informacije sastavnice zaprimiti do kraja listopada 



2007.Rektor je odgovorio kako bi on htio da se preko Vijeća područja direktno zađe u temu 
znanstvenih novaka, te podsjeća kako je vrijeme da Sveučilište u potpunosti preuzme 
inicijativu oko sveučilišnog kadra, te napominje kako sadašnji kriteriji za dobivanje 
znanstvenih novaka ovise o Ministru i njegovim savjetnicima. Prorektorica Kovačević 
podsjetila je članove Senata kako je rektorat sastavnicama uputio tablice koje bi se trebale 
popuniti sa detaljnim podatcima o znanstvenim novacima na sastavnicama, te je zamolila 
sastavnice za potpunu suradnju.  
- Profesor D. Romić je postavio pitanje što je sa božićnicama 2000.-2001., te što je sa 
zahtjevima sastavnica za refundiranje sredstava iz ovrhe. Prorektor T. Ćurko zamolio je da se 
izvršene ovrhe direktno dostavljaju u rektorat, te je mišljenja kako bi se iz rebalansa mogli 
pokriti troškovi svih ovrha.  
- Student S. Miličić je na kraju rasprave podsjetio članove Senata o problematici koja je 
vezana uz Nacionalove Top stipendije, te je izrazio zabrinutost zbog dubioznih kriterija te 
stipendije. Rektor je zahvalio studentima na inicijativi vezanoj uz Top stipendije, naglasivši 
kako će oko navedene teme razgovarati s nadležnima. 
- Profesor M. Kranjčec poziva članove Senata na svježe varaždinske klipiće koji su servirani u 
Maloj vijećnici. 
 

*** 
 
Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu i zaključio sjednicu u 18,35 sati. 
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