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ZAPISNIK 
16., izvanredna sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 339. akademskoj godini 
(2007./2008.) održane u utorak 24. rujna 2008. s početkom u 14 sati u Velikoj vijećnici 
Pravnog fakulteta, Zagreb, Trg maršala Tita 14. 
 
Prisutni: 
1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor 
-Prof dr.sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje 
-Prof.dr.sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje 
-Prof.dr.sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju 
-Prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom 
-Prof.dr.sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju 
 
Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2. Izv.prof. Marcel Bačić, Akademija likovnih umjetnosti-predsjednik Vijeća umjetničkog 
područja 
3. Prof.dr.sc. Zvonko Kavran, Fakultet prometnih znanosti 
4. Prof.dr.sc. Zlatan Bajraktarević,  Prirodoslovno-matematički fakultet 
5. Prof.dr.sc. Dubravka Bjegović, Građevinski fakultet 
6. Prof.dr.sc. Mladen Radujković, Građevinski fakultet 
7. Prof.dr.sc. Diana Milčić, Grafički Fakultet 
8.  Prof.dr.sc. Neven Budak, Filozofski fakultet 
9. Prof.dr.sc.Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet- predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja  
10. Prof.dr.sc. Lenko Pleština,  Arhitektonski fakultet 
11. Prof.dr.sc. Damir Boras, Filozofski fakultet 
12. Prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 
13. Prof.dr.sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
14. Prof.dr.sc. B. Kovačević- Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
15. Prof.dr.sc. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet     
16. Prof.dr.sc. Jozo Franjić, Šumarski fakultet 
17. Prof.dr.sc. Juraj Geber, Medicinski fakultet  
18. Prof.dr.sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
19. Prof. dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje-predsjednik Vijeća 
tehničkog područja 
20. Prof.dr.sc. Davor Romić, Agronomski fakultet 
21. Prof.dr.sc.Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike  
22. Prof.dr.sc. Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakulte 
23. Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet 
24. Izv.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti 
25. Prof.dr.sc. Dragutin Komar, Stomatološki fakultet 
26. Prof.dr.sc. Vedran Mornar,  Fakultet elektrotehnike i računarstva 
27. Prof.dr.sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet-predsjednik Vijeća biomedicinskog 
područja 
28. Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
29. Prof.dr.sc. Mladen Kranjčec,  Geotehnički fakultet   
30. Prof. dr.sc. Smiljana Leinert- Novosel, Fakultet političkih znanosti, predsjednica Vijeća 
društveno-humanističkog područja 
31. Prof.dr.sc. Ivan Lovrinović, Ekonomski fakultet  
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32. Prof.dr.sc.Prosper Matković, Metalurški fakultet 
33. Prof.dr.sc. Draženka Blaži, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
34. Prof.dr.sc. Duška Čurić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
35. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
36. Prof.dr.sc. Mladen Janjanin, Muzička akademija 
37. Prof.dr.sc. Mihaela  Britvec,  Agronomski fakultet 
38. Prof.dr.sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 
39. Prof.dr.sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji 
42. Prof.dr.sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet 
43. Prof.dr.sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet  
44. Prof.dr.sc. Vladimir Šimović, Učiteljska akademija 
45. Prof.dr.sc. Josip Kregar, zamjenik, Pravni fakultet 
46. Prof.dr.sc. Josip Baloban, Katolički bogoslovni fakultet  
47. Prof.dr.sc. Vladimir Čavrak, Ekonomski fakultet 
48. Prof.dr.sc. Božo Matić , Ekonomski fakultet  
49. Prof.dr.sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
50. Mr.sc. Jasna Kos Modor, Rudarsko- geološko –naftni fakultet 
51. Zoltan Novak, Akademija likovnih umjetnosti 
Studenti poslijediplomskog studija 
52. Hrvoje Keko, Fakultet-elektrotehnike i računarstva 
53. Aleksandar Mešić, Agronomski fakultet 
54. Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija 
Ostali prisutni 
55.  Prof.dr.sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 
56. M. Gabričević , Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 
57. V. Ribić, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 
58. Z. Bekić, ravnatelj SRC-a 
59. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
- Prof.dr.sc. Radovan Fuchs, državni tajnik za visoko obrazovanje  
-  Vito Turšić, dipl.iur, ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje 
61. iz stručne službe Rektorata 
-stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar 
-stručna suradnica za pravne poslove Ivana Kriletić, dipl.iur. 
-Olga Šarlog Bavoljak, dipl.iur. akademska tajnica 
-Paula Pavletić, prof. voditeljica Ureda rektora 
-Mirjana Fuchs, dipl.iur., voditeljica Ureda za akademsko priznavanje 
- Arijana Mihalić, voditeljica Ureda za Poslijediplomske studije 
 
Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš. 
 
Rektor prof.dr.sc. Aleksa  Bjeliš otvorio je 16., izvanrednu  sjednicu Senata u 339. 
akademskoj godini (2007./2008.), pozdravio sve prisutne i zatražio usvajanje predloženog 
dnevnog reda bez izmjena. Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
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D n e v n i   r e d : 

   
1.) Pokretanje postupka prikupljanja prijedloga za nove članove nacionalnih 

vijeća 
2.) a) Izvješće o  akciji „Indeks“ 
      b) Prijedlog stavova i daljnjih postupaka vezanih uz pojave korupcije na  
           Sveučilištu u Zagrebu 
3.) Informacija o predsjedanju Rektorskim zborom u akademskoj godini 

2008./2009. 
4.) Ostalo 

 
1.) Pokretanje postupka prikupljanja prijedloga za nove članove nacionalnih 
vijeća 
Vezano za ovu točku članovima Senata dostavljen je popis članova Nacionalnih vijeća za 
znanost i visoko obrazovanje kojima istječe mandat. Sastavnice su zamoljene da svoje 
prijedloge novih članova za Nacionalna vijeća dostave na Sveučilište   do petka 29. rujna 
2008. , do kada je i rok za podnošenje prijedloga od strane Sveučilišta MZOŠ-u. 
Zatraženo je od Senata da ovlasti Rektorski kolegij u širem sastavu da sastavi konačni 
prijedlog predloženika za Nacionalna vijeća za znanost i visoko obrazovanje.  
Senat je jednoglasno donio takvu odluku. 
Prof.dr.sc. T. Cvitaš predložio je utvrđivanje kriterija za predloženike, ako se radi o 
predloženiku za visoko obrazovanje jedan od kriterija  je sveučilišni udžbenik, a ako se radi o 
predloženiku za znanost kriterij je znanstveni doprinos.  
        
2.) a) Izvješće o  akciji „Indeks“ 

 b) Prijedlog stavova i daljnjih postupaka vezanih uz pojave korupcije na  
      Sveučilištu u Zagrebu 
 

a) Izvješće o akciji „Indeks“ 
Na početku ove točke rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš izvijestio je članove Senata, uz pomoć 
prorektora za poslovanje prof.dr.sc. Tonka Ćurka o kronologiji događaja. Prema slijedu 
događanja u srijedu 17. rujna 2008. prorektora prof.dr.sc. Tonka Ćurka kontaktirao je državni  
odvjetnik Mladen Bajić i dogovoren je sastanak za slijedeći dan na kojem bi bilo govora o 
autonomiji Sveučilišta. Na sastanku 18. rujna 2008. Državni odvjetnik Mladen Bajić i šef 
policije Marijan Benko obavijestili su prorektora prof.dr.sc. Tonka Ćurka o planiranoj 
operaciji „ Indeks“ te tražili suglasnost. U odsutnosti rektora prof.dr.sc. Alekse Bjeliša, 
prorektor prof.dr.sc. Tonko Ćurko kontaktirao je vodstva 4 sastavnice: Prometnog fakulteta, 
Ekonomskog fakulteta, Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Građevinskog fakulteta. Vodstva 
navedenih fakulteta dala su pristanak za početak akcije. S obzirom na provedenu akciju 
Sveučilište je zatražilo da Državno odvjetništvo RH dostavi popis osoba protiv kojih se 
provodi istražni postupak te osoba kojima je određen pritvor. Taj dopis dostavljen je rektoru i 
proslijeđen vodstvima navedenih fakulteta. O opsežnosti akcije i prisutnosti medija 
Sveučilište nije imalo obavijesti, a s obzirom na postupanje medija zatražena je isprika. O 
događanjima koja su uslijedila na navedenim sastavnicama izvijestili su: prof.dr.sc. Z. 
Kavran, prodekan Fakulteta prometnih znanosti, prof.dr.sc.  V. Čavrak prodekan Ekonomskog 
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fakulteta, prof.dr.sc. I. Grubišić, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje i prof.dr.sc. M. 
Radujković, dekan Građevinskog fakulteta. Vezano za događanja sastao se Rektorski kolegij 
u užem i širem sastavu i Etički savjet čiji su zaključci stavljeni članovima Senata na stol pod  
nazivom „Antikorupcijski akcijski plan“. 
Izvješće je prvo iznio prof.dr.sc. Z. Kavran, prodekan Fakulteta prometnih znanosti koji je 
rekao da je u trenutku pokretanja akcije na fakultetu bio prisutan tajnik fakulteta i prof.dr.sc. I. 
Dadić, koji treba stupiti na dužnost dekana 1. listopada 2008. Sljedeća dva dana obavljene su 
istražne radnje u prostorijama u kojima se kreću profesori, izuzeti su dokumenti i materijali uz 
odgovarajuću potvrdu. Održan je sastanak svih predstojnika zavoda i katedri, studentima je 
omogućeno polaganje ispita i upis u slijedeću akademsku godinu. Sazvana je sjednica 
Fakultetskog vijeća na kojoj će se donijeti odluke u skladu sa Statutom Sveučilišta. 
O događajima na Ekonomskom fakultetu izvijestio je prodekan prof.dr.sc. V. Čavrak . 
Naglasio je da za mito i korupciju nema opravdanja te da nije bilo pritužbi na postupanje tijela 
državnih vlasti, zamjerka je dana zbog javnog privođenja profesora. Pritvor je određen 1 
profesoru, 1 asistentu 1 zaposleniku i 1 bivšem zaposleniku. Postavljeno je pitanje javnog 
imenovanja dvoje profesora koji nisu bili predmetom istrage. 
O događajima na Fakultetu strojarstva i brodogradnje izvijestio je dekan prof.dr.sc. I. 
Grubišić. Naveo je da su obavijesni razgovori obavljeni sa 4 osobe, dvjema osobama uz nalog 
pretražen je stan, te su zaplijenjena računala. 
Događanja na Građevinskom fakultetu Senatu je iznio dekan prof.dr.sc. M. Radujković. 
Naveo je da na fakultetu postoji iskustvo vezano za ovakve postupke, te da prijave na 
Državno odvjetništvo dolaze od tri bivša  zaposlenika koji su podigli i privatne tužbe i izgubili 
sporove.  
Predstavnik sindikata V. Ribić naglasio je da će svi kojima će to biti potrebno biti obranjeni 
od strane Sindikata do pravomoćnosti presude. Članovi Senata izrazili su negodovanje zbog 
medijskog praćenja akcije i javnog privođenja, postavljeno je pitanje profesionalnosti 
provedene akcije. Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš je od vodstva i dekana sastavnica zatražio 
odmjerenost u istupima u medijima.     
 
b) Prijedlog stavova i daljnjih postupaka vezanih uz pojave korupcije na 
Sveučilištu u Zagrebu 
Vezano za ovu točku članovima Senata predstavljeni su zaključci Rektorskog kolegija u užem 
i širem sastavu i Etičkog savjeta u kojima se predlažu stavovi i daljnji postupci vezani uz 
pojavu korupcije na Sveučilištu. Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali: T. Hunjak,  V. 
Šimović,  I. Grubišić, M. Kranjčec, I. Kostović, D. Blaži, J.Geber, N.Čikeš, S. Leinert-
Novosel, N. Budak, M. Boras, A. Mišić, N. Sarapa, D. Bjegović, J. Kregar , predstavnik 
sindikata V. Ribić i državni tajnik prof.dr.sc. R. Fuchs. Naglašeno je da se ne smije steći 
dojam da se na Sveučilištu reagira samo kada djeluju se organi državne vlasti. (  prof.dr.sc. I. 
Grubišić) . Postavljeno je pitanje kako stavove odgovorno plasirati u javnost, te da se ne radi 
samo o donošenju dokumenta nego i poduzimanju konkretnih akcija u smislu osnivanja 
ekspertne skupine. Potrebna je i bolja provedba unutarnje kontrole na sastavnicama i uredna 
administracija, te je potrebno izravno omogućiti studentima prijavljivanje korupcije rektoru i 
Etičkom savjetu. 
Do akcije na Sveučilištu  je došlo jer na Sveučilištu postoji korupcija, slučajevi korupcije su 
glavno pitanje koje se treba riješiti a autonomija Sveučilišta ne može štititi kriminal. 
Autonomija Sveučilišta mora se odnositi na slobodu rada u nastavi i slobodu znanstvenog 
rada. Inspekcijski nadzor je trebalo provesti kada je to MZOŠ zahtijevalo. Predloženo je 
osnivanje tijela koje bi na Sveučilištu koordiniralo rad na suzbijanju korupcije. ( prof.dr.sc. N. 
Budak)     
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Naglašeno je da akcija nije provedena u odnosu na pojedine sastavnice već u odnosu na 
određene osobe. Na tekst koji je dan članovima Senata dane su i tehničke primjedbe uz 
izmjenu naslova da se naziv „ antikorupcijski akcijski plan“ zamjeni pod nazivom :„ Stavovi 
Sveučilišta u Zagrebu povodom operacije „ Indeks“ i prijedlozi za suzbijanje pojava 
korupcije“, uz druge tehničke izmjene. Dano je i mišljenje da su potrebna dva dokumenta : 
jedan temeljit koji će se nazvati akcijski plan u koji bi sadržavao širu diskusiju i jedan 
posebno usmjeren javnosti u kojem se predlažu mjere i poziva se na daljnju suradnju. 
(prof.dr.sc. S. Leinert- Novosel). Društvo sveučilišnih radnika zatražilo je da se istraga 
provede na drugim Sveučilištima. 
 Na kraju rasprave rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš je svoj mandat stavio na raspolaganje i 
vezao uz usvajanje ovog dokumenta:    
       

  

 

 STAVOVI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU POVODOM OPERACIJE „INDEKS“ 

I PRIJEDLOZI ZA SUZBIJANJE POJAVA KORUPCIJE 

 

 

• Na nekim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu otkrivene su pojave korupcije. Pojave 
korupcije već su često otkrivane i u drugim segmentima društva poput gospodarstva, 
pravosuđa i zdravstva. Zbog svoje posebne moralne i intelektualne uloge u hrvatskom 
društvu Sveučilište se mora energično obračunati s pojavama korupcije u vlastitim 
redovima te pridonijeti tomu da se zlo korupcije iskorijeni iz hrvatskoga društva. 
Iskorjenjivanje korupcije presudno je ne samo za ulazak u EU, već i za jačanje 
vladavine prava te budućnost hrvatskoga društva općenito. 

 

• Borba protiv korupcije ne smije se svesti na kampanju i medijsku predstavu, već treba 
biti ozbiljna, sustavna i beskompromisna. Sveučilište stoga prosvjeduje i osuđuje 
kršenja ljudskih prava i ponižavanje osumnjičenika, neodgovorno bacanje sumnje na 
Sveučilište kao cjelinu, stvaranje atmosfere u kojoj je sveučilišni posao moralno 
problematičan, a potencijalno i kriminalna djelatnost. Krivnja pripada pojedincu i ne 
može biti kolektivna krivnja. Krivnja se ne temelji na sumnjama i pričama, već na 
dokazima, a dok dokaza ili presuda nema, ne smije se širiti ozračje općega 
sumnjičenja za moralno posrnuće i profesionalnu nekompetenciju. 

 

• Na Sveučilištu će se osnovati ekspertna skupina koja će iz stručne, pravne i etičke 
perspektive razmotriti provedbu akcije „Indeks“. Takva će skupina osobito obratiti 
pozornost na sljedeća pitanja: je li akcija bila proporcionalna potrebama, je li šteta 
nanesena pojedincima, sastavnicama i Sveučilištu mogla biti manja, te kako u 
budućim slučajevima treba postupati.  
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• Ni glede korupcije na Sveučilištu, kao ni glede korupcije u hrvatskom društvu 
općenito, ne trebaju nam hajke i žrtvena janjad, već pravna država, neselektivne i 
iscrpne istrage uz potpunu zaštitu dostojanstva i ljudskih prava optuženika te 
kažnjavanje svih odgovornih. Korupciju treba iskorijeniti na svim područjima i svim 
razinama. Uz to valja imati na umu da je korupcija opasnija kad se događa na višoj 
razini, a njezino iskorjenjivanje važnije. 

 

• Sveučilište će poduzeti sve potrebno da se korupcija iskorijeni svugdje gdje se na 
Sveučilištu pojavila, te da se ubuduće ne pojavi. Isto tako, Sveučilište je spremno dati 
svoj puni doprinos i borbi protiv korupcije u čitavom hrvatskom društvu. U tu svrhu 
Sveučilište navodi mjere koje je i do sada provodilo, a koje će intenzivirati, te mjere 
koje će započeti provoditi:  
 

 

 

 

A.  Reagiranje na uočene pojave korupcije na pojedinim sastavnicama  

 

B.  Sprečavanje i rano otkrivanje pojava korupcije na Sveučilištu  

 C.  Doprinos Sveučilišta borbi protiv korupcije u čitavom hrvatskom društvu.  

 

S provođenjem mjera započinje se odmah, a te će mjere tijekom provedbe biti podrobnije 
razrađivane.  

 

A.  Reagiranje na uočene pojave korupcije na pojedinim sastavnicama 

 

o Nastaviti surađivati s nadležnim organima u provođenju istrage, vodeći pri tome 
računa o autonomiji i dignitetu Sveučilišta. 

o Nastavu, održavanje ispita te obavljanje administrativnih poslova organizirati 
tako da u njima ne sudjeluju pojedinci protiv kojih je pokrenuta istraga.  

o Pomoći da se nastava i ispiti održavaju redovito na svim fakultetima te da 
studenti budu što manje pogođeni. U tu će se svrhu, ako to bude potrebno, 
angažirati i odgovarajući nastavnici s drugih sastavnica Sveučilišta. 

o Provesti i vlastitu istragu eventualnih dodatnih pojava korupcije, nastojeći da se 
one, ako postoje, razotkriju i sankcioniraju, ali izbjegavajući svaki „lov na 
vještice“ i šikaniranje. U operacionalizaciji istraga, provjera i analiza angažirat 
će se i djelatnici s drugih sastavnica Sveučilišta. Pobliže, u provjerama 
dokumentacije vezane uz upise, ispite, završne studijske dokumente i slično 
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angažirat će se pojedinci iz odgovarajućih stručnih službi s drugih sastavnica. 
Za analize stanja na pojedinim sastavnicama Senat će, na prijedlog rektora, uz 
pomoć Etičkoga savjeta i Rektorskoga kolegija u širem sastavu, imenovati 
povjerenstva u kojima će većina članova biti s drugih sastavnica.  

o U okviru svojih ovlasti primjereno kazniti odgovorne u skladu s odgovarajućim 
pravnim pravilima te svojim ovlastima. 

o Čelnici sastavnica obvezuju se promptno dati rektoru na uvid sve odluke koje će 
donositi vezano uz navedene točke, kako bi rektor bio u mogućnosti realizirati 
ovlasti po čl. 13.1.9. i čl. 39. Statuta Sveučilišta.   

 

B.  Sprečavanje i rano otkrivanje pojava korupcije na Sveučilištu 

 

 
o Sustavno provoditi mjere sprečavanja i ranoga otkrivanja korupcije, primjerice: 

 među studentima i nastavnicima nastaviti sustavno promicati Etički 
kodeks Sveučilišta 

 što prije završiti proces osnivanja etičkih povjerenstava na 
sastavnicama započet prije godinu dana 

 ubrzati provedbu Bolonjskoga procesa u onim segmentima koji 
uključuju: 

• provjere znanja tijekom cjelokupnoga izvođenja predmeta koje 
smanjuju ulogu završnoga ispita 

• poticanje provjera znanja na studiju u obliku pismenih ispita 
pod šifrom 

• obvezno sudjelovanje na nastavi i rad u manjim grupama koji 
osigurava transparentnost postignuća svakoga studenta  

• uvrštavanje pitanja o saznanjima o korupciji u anonimno 
ispitivanje studenata o kvaliteti nastave  

 onemogućiti zlouporabe na razredbenim ispitima i prigodom upisa 
(ondje gdje to još nije učinjeno) koncipiranjem provjere znanja, 
anonimnošću testova, uporabom suvremene tehnologije u ispravljanju 
te javnim uvidom u cjelokupni postupak  

 uvesti sustav kojim će se uz zajamčenu diskreciju studentima omogućiti 
izravno upozoravanje i prijavljivanje Etičkom savjetu i rektoru pojava i 
radnji koje su po Etičkom kodeksu Sveučilišta neetične ili za koje 
postoje indicije disciplinskih i krivičnih prekršaja.  

o Otklanjati potencijalna žarišta ponajprije akcijom na razini fakulteta, odnosno 
Sveučilišta, a ako se to pokaže neuspješnim, zatražiti pomoć nadležnih državnih 
organa. 

 

 

C.  Doprinos Sveučilišta borbi protiv korupcije u čitavom hrvatskom društvu 
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o Otkrivanje korupcije sigurno nakratko negativno utječe na ugled Sveučilišta u 
Zagrebu. Međutim, dosljedno uklanjanje svih oblika korupcije omogućuje da 
upravo ono bude bitni čimbenik u borbi protiv korupcije, opasno 
rasprostranjene u čitavom hrvatskom društvu. 

Pojave, ali i kronična žarišta korupcije u društvu, treba sustavno uočavati te radikalno i 
neselektivno otklanjati. Baš kao i drugdje u svijetu, korupcija u prvom redu proizlazi iz 
nezadovoljavajućega moralnoga stanja u društvu te nedostatka kontrole i zlouporabe vlasti i 
ovlasti. Sveučilište je spremno dati puni doprinos toj teškoj borbi time što će, koristeći se 
svojim intelektualnim i moralnim potencijalom, sustavno upozoravati na pojave i žarišta 
korupcije u čitavom društvu, a posebice na osjetljivom području vezanom uz obnašanje 
državne i lokalne vlasti te provođenje javnih ovlast. 
 
Dokument „Stavovi Sveučilišta u Zagrebu povodom operacije „Indeks“ i prijedlozi za 
suzbijanje pojava korupcije“ jednoglasno je usvojen. 
        
 
 
 
3.) Informacija o predsjedanju Rektorskim zborom u akademskoj godini 
2008./2009. 
Vezano za ovu točku dnevnog reda rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš najavio je da prema 
Poslovniku Rektorskog zbora Sveučilište u Zagrebu predsjedava Rektorskim zborom u 
ak.god. 2008./ 2009. Rektor je od članova Senata zatražio sugestije i razmišljanja vezana za 
budući rad  Rektorskog zbora.  U raspravi su sudjelovali prof.dr.sc. I. Grubišić, J. Baloban S. 
Krajcar, I. Kostović, i T. Hunjak. Naglašeno je da je uloga Rektorskog zbora da djeluje 
univerzalno a ne da se putem Rektorskog zbora nameću stavovi MZOŠ Sveučilištu u Zagrebu. 
Rektorski zbor ne smije biti predmet instrumentalizacije od strane MZOŠ-a. Uloga MZOŠ-a 
se vidi u  uključivanju eksperata kada se radi o nekoj stručnoj temi. Također je predloženo da 
Poslovnikom Rektorskog zbora uvedu konzultacije s drugim Sveučilištima. Te je naglašena 
potreba za izradom strateškog plana svih Sveučilišta na petogodišnjoj razini uključujući i 
investicije. Jedno od pitanja koja će se biti na Rektorskom zboru odnosit će se na organizaciju 
doktorskih studija na nacionalnoj razini i plaćanje školarine.        

 
*** 

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

 
 

         Rektor 
 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
Zapisnik sastavila:          
             
Ivana Kriletić, dipl. iur.         
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Uz poziv: 
Klasa: 602-04/08-04/1 
Urbroj: 380-07/1-08-12  
 od 23. rujna 2008. 
 
  
 


