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ZAPISNIK 
 

9., izvanredne, sjednice  Senata  Sveučilišta  u  Zagrebu  u  339. akademskoj  godini 
(2007./2008.) održane u utorak, 25.ožujka 2008. u 15 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 
 
zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2. izv.prof. Marcel Bačić, Akademija likovnih umjetnosti – predsjednik Vijeća  
    umjetničkog područja 
3. prof.dr.sc. Dragan Badanjak, Fakultet prometnih znanosti 
4. prof.dr.sc. Zlatan Barjaktarević, Prirodoslovno-matematički fakultet 
5. prof.dr.sc. Neven Kuspilić, zamjenik, Građevinski fakultet 
6. prof.dr.sc. Diana Milčić, Grafički fakultet 
7. prof.dr.sc. Neven  Budak, Filozofski fakultet  
8. prof.dr.sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet 
9. prof.dr.sc. Damir Boras, Filozofski fakultet 
10. prof.dr.sc. Želimir Bradamante, zamjenik, Medicinski fakultet 
11. prof.dr.sc. Dorian Marjanović,  Fakultet strojarstva i brodogradnje 
12. prof.dr.sc. Aleksandar Durman, Filozofski fakultet 
13. prof.dr.sc. Goran Durn , Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
14. prof.dr.sc. Ivan Habdija, Prirodoslovno-matematički fakultet 
15. prof.dr.sc. Jozo Franjić, Šumarski fakultet 
16. prof.dr.sc. Juraj  Geber, Medicinski fakultet 
17. prof.dr.sc. Vesna Tomašić,  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
18. prof.dr.sc. Izvor Grubišić,  Fakultet strojarstva i brodogradnje – predsjednik Vijeća 
      tehničkog područja 
19. prof.dr.sc. Davor Romić, Agronomski fakultet 
20. prof.d.sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i informatike 
21.prof.dr.sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
22. prof.dr.sc. Željko Jerneić, Filozofski fakultet 
23. prof.dr.sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 
24. prof.dr.sc. Stanislav  Frangeš, Geodetski fakultet 
25. izv.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti 
26. prof.dr.sc. Dragutin Komar , Stomatološki fakultet 
27. prof.dr.sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
28. prof.dr.sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet – predsjednik Vijeća biomedicinskog 
      područ 
29. prof.dr.sc. Božidar Biondić, Geotehnički fakultet 
30. prof.dr.sc. Smiljana Leinert-Novosel, Fakultet političkih znanosti – predsjednica     
      Vijeća društveno-humanističkog područja 
31. prof.dr.sc. Josip Madić, Veterinarski fakultet 
32. prof.dr.sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
33. prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno –matematički fakultet 
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34. prof. Mladen Janjanin,  Muzička akademija 
35. prof.dr.sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet 
36. prof.dr.s.c. Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet 
37. prof.dr.sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 
38. prof.dr.sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji 
39. prof.dr.sc. Mile Silov, Učiteljska akademija 
40. prof.dr.sc. Jqsip Kregar, Pravni fakultet 
41. prof.dr.sc. Darko Tipurić Ekonomski fakultet 
42. prof.dr.sc. Zoran Zgaga, zamjenik, Agronomski fakultet – predsjednik Vijeća  
      biotehničkog područja 
43. prof.dr.sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 
 
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
44. prof.dr.sc. Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet 
 
Studenti poslijediplomskog studija  
45. Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija 
 
Studenti dodiplomskog studija 
46. Krešimir Bašić, Stomatološki fakultet 
47. Ana-Marija Friganović, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
48. Martina Laković, Katolički bogoslovni fakultet 
49. Admir Šišić, Kineziološki fakultet 
50. Elvira Natour, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
 
Ostali prisutni 
- mr.sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca 
- prof. dr. sc. Damir Markučić, predsjednik Povjerenstva za praćenje bolonjskog procesa 
- Vilim Ribić, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 
- Stipe Mamić, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, pomoćnik ministra za financije 
- Stanislava Rogić, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, tajnica Ministarstva 
 - Dr.sc. Radovan Fuchs, državni tajnik za visoko obrazovanje 
 
iz stručne službe Rektorata 
- stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar 
- stručna suradnica za studijske programe mr.sc.Tamara Gobo 
- Olga Šarlog - Bavoljak dipl.iur., akademska tajnica 
 
 
 
Sjednicom predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.s c. Aleksa Bjeliš.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili dnevni red. 
  

D n e v n i   r e d : 
 

1.) Obavijest o Proračunu za 2008. godinu 
 
2.) Donošenje odluke o upisu studenata u I. godinu studija na preddiplomskim  i 
diplomskim studijima u akademskoj godini 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu 
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3.) Davanje suglasnosti dekanu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za poduzimanje 
pravnih radnji za vrijednost veću od 3.000.000,00 kuna 
 
4.) Ostalo 
 

*** 
 
1.) Obavijest o Proračunu za 2008. godinu 
 
Prorektor za poslovanje Tonko Ćurko obavijestio je članove Senata o  planu proračunskih 
sredstava Sveučilišta za redovnu djelatnost u 2008. godini iz državnog proračuna dajući do 
znanja kako su podaci dani na razini informacija. Sveobuhvatno Izvješće o poslovanju 
Sveučilišta za 2007.godinu biti će predočeno Senatu na slijedećoj redovitoj sjednici koja će se 
održati 8. travnja 2008. godine. Također je podsjetio prisutne članove Senata da je Senat na 
svojoj sjednici 24. listopada 2007. usvojio Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u 
Zagrebu koji će biti platforma za pregovaranje o novom proračunu Sveučilišta u Zagrebu za 
2009. godinu. Prorektor je zatim izložio  komparaciju podataka planova za 2007. i 2008. 
godinu.Za redovito poslovanje Sveučilišta predviđeno je  milijardu 148,47 milijuna kuna, pa 
ako se to usporedi s planom za 2007.godinu predviđeno je povećanje za10,91%. Kada se 
uzmu u obzir rashodi, uzimajući u obzir limite koje postavilo Ministarstvo financija i 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa svaka od stavaka je nešto viša od zadanih 
vrijednosti. Kada se govorio rashodima za zaposlene, tada se u odnosu na zaposlene 
uspoređujući 2007. i 2008. godinu, predviđa povećanje za 12,39%, u što ulaze svi troškovi 
zapošljavanja i obveze koje slijede iz kolektivnog ugovora.   
U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su uz članove Senata B. Divjak, I. Kostović,  
I.Grubišić, Ž. Jerneić, i J. Kregar, i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
državni tajnik dr.sc. Radovan Fuchs, tajnica ministarstva Stanislava Rogić i pomoćnik 
ministra za financije Stipe Mamić te predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog 
obrazovanja Vilim Ribić. Pomoćnik ministra za financije Stipe Mamić istaknuo je da od svih 
izdvajanja iz proračuna za sustav obrazovanja , najviše predviđeno za visoko obrazovanje 
65,07%, te da se značajna sredstva ostvaruju iz vlastitih prihoda (u 2007.godini  
60.000.000,00 kuna), koja su oslobođena uplate u proračun što pokazuje brigu države za 
visoko obrazovanje i znanost. Tijekom rasprave istaknuto je da prihodi od participacija 
trebaju biti minimalni te da je kriva tendencija da budu sredstvo razvoja. Na kraju rasprave 
rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš istaknuo je svoju zabrinutost za pojedine stavke u proračunu 
koje ne ostavljaju Sveučilištu dovoljno prostora za razvojnu djelatnost, te je izrazio spremnost 
daljnjih razgovora s predstavnicima Ministarstva znanosti obrazovanja i športa kako bi se 
osigurala sredstva za djelatnosti koje je Sveučilište tek pokrenulo. Rektor prof.dr sc. Aleksa 
Bjeliš istaknuo je zadovoljstvo što su fakulteti dio vlastitih prihoda ostvarili ne samo putem 
školarina na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima već i suradnjom s 
privrednim subjektima. Međutim, rektor prof.dr.sc.Aleksa Bjeliš iskazao je i zabrinutost zbog 
tendencije porasta školarina na doktorskim studijima, te je podsjetio na stav uprave 
Sveučilišta da se doktorski studiji trebaju financirati kao dio znanstveno-istraživačkog sustava 
te da se participacije studenata-istraživača moraju svesti na minimum. Sveučilište se zalaže za 
potpuno različitu strukturu financiranja, razvojnog financiranja, gdje bi se sredstva 
poslijediplomskih doktorskih studija trebala osigurati putem stipendija, zaklada i fondova. 
Rektor prof. dr. sc.  Aleksa Bjeliš upozorio je i na krizu studenskog standarda te smatra da je 
potrebno pronaći dugoročna kvalitetna rješenja.  
U  tijeku rasprave izneseni su neki prijedlozi: 3 % sredstava privatizacije treba iskoristiti za 
istraživanje ( prof.dr.sc.J.Kregar), mogućnost ekonomizacije sredstava za istraživačke 
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projekte sudjelovanjem više znanstvenika na većim znanstveno-istraživačkim projektima 
kako bi se izbjegla rascjepkanost (dr.sc.Radovan Fuchs, državni tajnik), vlastiti prihodi su 
inicijativa za poduzetnost i dodatni rad, a istraživanje država treba platiti ( Vilim Ribić, 
Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja). 
Postavljeno je i pitanje naknade božićnica iz 2001.godine te da li su u proračunu za 2009. 
godinu predviđena sredstva kako bi se nadoknadile ovrhe na žiro-računima sastavnica, 
predstavnici Ministarstva znanosti obrazovanja i športa su negativno odgovorili, ali su 
istaknuli da će Ministarstvo naći rješenje da spomenute ovrhe nadoknadi. 
 
 
2.) Donošenje odluke o upisu studenata u I. godinu studija na preddiplomskim i 
diplomskim studijima u akademskoj godini 2008./ 2009. na Sveučilištu u Zagrebu 
 
Prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ljiljana Pinter izvijestila je 
članove Senata o prijedlozima upisnih kvota i visinama školarina koje su sastavnice dostavile 
na Sveučilište. Prorektorica je istaknula da se radi o linearnom modelu participacije, koji 
potiče izvrsnost studenata.  
Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš,  je podsjetio da će kao i prošle godine izvanredni studenti i 
strani studenti plaćati maksimalne participacije, branitelji i djeca branitelja upisivat će se 
također prema prošlogodišnjim uvjetima, a da će Sveučilište dodjeljivati stipendije u visini od 
3% prihoda od školarina.   
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali I. Grubišić, J. Kregar, L. Pleština, D. Tipurić, B. 
Divjak,  D. Tibljaš, B. Biondić, M. Jurković, i Ž .Puhovski, te Vilim Ribić i Krešimir Bašić, 
predsjednik Studenskog zbora Sveučilišta. Tijekom rasprave se pojavila potreba za 
korigiranjem podataka  participacija u preddiplomskom i diplomskom studiju, što će se uzeti 
u obzir. Kao glavni argument za povećanje školarina navedena je inflacija i povećanje cijena 
energenata. Fakulteti koji su povećali cijene školarina (njih 10. od 33. sastavnice), smatraju da 
to neće opteretiti veći broj studenata jer su zadržali izvrsnost studiranja kao element 
oslobođenja plaćanja školarine, kao i socijalni status pojedinih studenata koji bi se osloboditi 
plaćanja školarine. Uočene su također znatne razlike u visini školarina preddiplomskih i 
diplomskih studija nekih fakulteta što se opravdava složenijom nastavom i mentorskim 
radom.  
Predsjednik Studenskog zbora Krešimir Bašić rekao da predstavnici studenata u Senatu 
Sveučilišta neće podržati prijedlog o upisima  zbog povećanja školarina na nekim fakultetima, 
te da je to stav članova Skupštine Studenskog zbora. Svoje protivljenje predsjednik 
Studenskog zbora obrazložio je činjenicom da povećanja školarine neće bitno popraviti 
financijsko stanje na fakultetima.  
Nakon  duže rasprave, neki su predstavnici fakulteta najavili da će preispitati odluke svojih 
fakultetskih vijeća, te da će izmijenjene prijedloge dostaviti na Sveučilište do 8. travnja kada 
se treba održati redovna sjednica Senata. 
Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš izrazio je žaljenje što se dio troškova fakulteta pokriva iz 
sredstava koja sastavnice osiguravaju putem školarina.  
Senat Sveučilišta  potom je donio odluku o upisu studenata u I. godinu studija na 
preddiplomskim i diplomskim studijima akademskoj godini 2008./ 2009. sa 46 glasova za, 6 
glasova protiv i 2 suzdržana glasa, uz uvjet da će korigirani iznosi participacija školarina 
(isključivo pozitivne promjene u korist manjih iznosa participacija školarina), koje će 
pojedine sastavnice dostaviti do 8.travnja 2008., biti usvojeni na toj redovitoj sjednici Senata. 
Prorektorica prof. dr. sc. Ljiljana Pinter obavijestila je dvije sastavnice ( Akademija likovnih 
umjetnosti i Akademija dramskih umjetnosti) kako nisu dostavile tekstove natječaja za upise, 
te da to moraju učiniti što prije.  
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Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš najavio je da će natječaj za diplomske studije biti raspisani u 
rujnu, odnosno u veljači kako bi nastava mogla započeti 1. listopada 2008. odnosno 1. ožujka 
2009, da studenti koji završe preddiplomske studije ne bi morali dugo čekati. Rektor je 
također istaknuo važnost što bržeg rješavanje otvorenih pitanja studenskih prava i povlastica 
za studente koji nastavljaju obrazovanje na diplomskim studijima, koja se moraju riješiti 
zajedničkim naporima Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 
 
3.) Davanje suglasnosti dekanu Rudarsko-geološko –naftnog fakulteta za poduzimanje 
pravnih radnji za vrijednost veću od 3.000 000,00 kuna 
 
Senat je jednoglasno dao suglasnost prof.dr.sc. Goranu Durnu, dekanu Rudarsko-geološko-
naftnog fakulteta za potpisivanje Ugovora za izradu idejnog projekta termoelektrane Velika 
ciglena i Studiji o zaštiti okoliša s Industrijom nafte – INA d.d. Zagreb. 
  
4.) Ostalo 
 
- Rektor prof.dr.sc.Aleksa Bjeliš podsjetio je prisutne članove Senata da će Sveučilište u 
Zagrebu u četvrtak 27. ožujka 2008. godine Sveučilište dodijeliti počasni doktorat (doktor 
honoris causa) Jacquesu Friedelu, istaknutom znanstveniku i članu Académie des Sciences, 
Institut de France, za njegov iznimni doprinos razvitku znanosti i tehnologije na svjetskoj 
razini te dugogodišnju pomoć i brigu za razvitak hrvatske znanosti i visokoškolskog 
obrazovanja. Ceremonija dodjele održat će se u auli Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 11 
sati, a istog dana na sveučilišnoj tribini u 17 sati akademik Jacques Friedel održat će 
predavanje pod nazivom «Mogu li se planirati znanstvena istraživanja?» 
 
- Rektor je članove Senata obavijestio da je zbog eventualnih organizacijskih poteškoća 
uzrokovanih boravkom američkog predsjednika u Zagrebu termin održavanja 12.smotre 
Sveučilišta u Zagrebu Uprava Sveučilišta pomaknula tjedan dana kasnije i to od 10. do 12. 
travnja 2008. 

*** 
 
Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice i zaključio sjednicu u 17,45 sati. 
 
 
 

                                                           R e k t o r 
   
 
                                                                                      Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš         
Zapisnik sastavila: 
 
Ivana Kriletić dipl. iur.  
 
Uz poziv: 
Klasa: 602-04/08-04/1 
Urbroj: 380-07/1-08-5 
od 19. ožujka 2008. 


