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ZAPISNIK 

3.  sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 340. akademskoj godini (2008./2009.) 
održane u utorak 18. studenog 2008. s početkom u 16 sati u Velikoj vijećnici Pravnog 
fakulteta, Zagreb, Trg maršala Tita 14. 
 
 
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. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet- predsjednik Vijeća 
biotehničkog područja 
4. Prof.dr.sc. Smiljana Leinert-Novosel, Fakultet političkih znanosti-predsjednica Vijeća 
društveno-humanističkog područja 
5. Prof. dr.sc.Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet- predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja 
6. Prof.dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje- predsjednik Vijeća 
tehničkog područja 
7.  Prof.dr.sc. Nikola Kujunđić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
8. Prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 
9. Prof.dr.sc. Juraj Geber, Medicinski fakultet 
10. Prof.dr.sc. Josip Madić,Veterinarski  fakultet 
11.Prof.dr.sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 
12. Prof.dr.sc. Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet 
13. Prof.dr.sc. Milan Mesić, Agronomski fakultet 
14. Prof.dr.sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet 
15. Prof.dr.sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
16. Prof.dr.sc. Andrija Bogner, Šumarski fakultet 
17. Prof.dr.sc. Draženka Blaži, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet 
18. Prof.dr.sc. Darko Tipurić, Ekonomski fakultet 
19. Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i informatike 
20. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, Fakultet političkih znanosti 
21. Prof.dr.sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 
22. Prof.dr.sc. Branko Smerdel, Pravni fakultet 
23. Prof.dr.sc. Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet 
24. Prof.dr.sc. Željko Jerneić, Filozofski fakultet 
25. Prof.dr.sc. Ivo Goldstein, Filozofski fakultet 
26. Prof.dr.sc. Damir Boras, Filozofski fakultet 
27. Prof.dr.sc. Neven Budak, Filozofski fakultet 
28. Prof.dr.sc. Aleksandar Durman, Filozofski fakultet 
29. Prof.dr.sc. Josip Oslić, Katolički bogoslovni fakultet 
30. Prof.dr.sc. Zvonimir Čuljak, Hrvatski studiji 
31. Prof.dr.sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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32. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
33. Prof.dr.sc. Zlatan Bajraktarević, Prirodoslovno-matematički fakultet 
34. Prof.dr.sc. Alenka Delić, Arhitektonski fakultet 
35. Prof.dr.sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
36. Prof.dr.sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
37. Prof.dr.sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
38. Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet 
39. Prof.dr.sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički fakultet 
40. Prof.dr.sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet 
41. Prof.dr.sc. Diana Milčić, Grafički fakultet 
42. Prof.dr.sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 
43. Prof.dr.sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
44. Red. prof. Bruno Gamulin, Akademija dramske umjetnosti 
45. Red.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti 
46. Red. Prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija  
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
47. Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet 
48. Mr.sc. Jasna Kos Modor, Rudarsko- geološko –naftni fakultet 
49.  Tatjana Škalamera Vrhovec, Akademija likovnih umjetnosti 
Studenti dodiplomskog studija 
50. Elvira Natour, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
Ostali prisutni 
51. Prof.dr.sc. Stanislav Pavlin, po punomoći, Fakultet prometnih znanosti  
52.  Prof.dr.sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 
53. Mario Gabričević, Nezavisni sindikat znanosti visokog obrazovanja 
54. Ivan Bota, Predsjednik Studenskog zbora 
55. Zoran Bekić, ravnatelj SRCE-a 
56. Prof.dr.sc. Sven Lončarević- izvjestitelj 
57. Prof.dr.sc. Srđan Novak, voditelj Ureda za transfer tehnologije  
58. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
-dr.sc. Radovan Fuchs, državni tajnik za visoko obrazovanje 
-Stanislava Rogić, dipl.oec., tajnica MZOŠ 
-Stipe Mamić, dipl.oec, ravnatelj Uprave za financije 
- Mihaela  Adamović, savjetnica ministra znanosti, obrazovanja i športa 
59. iz stručne službe Rektorata 
-stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar 
-stručna suradnica za pravne poslove Ivana Kriletić, dipl.iur. 
-stručna suradnica za studije i studente Lucija Barjašić, prof. 
- voditeljica Ureda za akademsko priznavanje Mirjana Fuchs, dipl.iur. 
-akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl.iur. 
 
Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš. 
 
Rektor prof.dr.sc. Aleksa  Bjeliš otvorio je 3.  sjednicu Senata u 340. akademskoj godini 
(2008./2009.), pozdravio sve prisutne i zatražio usvajanje dnevnog reda uz moguću 
promjenu redoslijeda kako bi se vrijeme prilagodilo dolasku predstavnika MZOŠ-a s 
obzirom na točku 15. ) Financijsko poslovanje – preraspodjela Proračuna za 2008. 
godinu.  
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Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.   

D n e v n i   r e d : 
   
 

 

1.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Senata u 
akademskoj 2008./2009. godini održane 14. listopada 2008. 

 
2.) 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) pokretanje postupka za izbor u počasno zvanje professor emeritus za 2009. 
god. 

  
     3.)         Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu       

 
4.)       Pravilnik Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu 

 
5.)       Pravilnik o Uredu za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 
6.)       Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

 
7.)   Pokretanje postupka prihvaćanja izmjena i dopuna studijskih programa    

preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija sastavnica  Sveučilišta u 
Zagrebu 

 
8.)     a) Poslijediplomski studiji 
          b) Prijedlog za pokretanje združenog međunarodnog diplomskog sveučilišnog 
studija MEI:CogSci: Srednjeeuropski interdisciplinarni diplomski studij Kognitivna 
znanost (Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive 
Science) 
 
  
9.)     Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 
10.)  a) Sveučilišno – nastavna literatura 
          b) Imenovanje Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu 
 
11.)    Međunarodna suradnja 

 
* 
 

      12.) Provedba stavova Sveučilišta u Zagrebu povodom operacije „Indeks“ i  
 prijedloga  za suzbijanje pojava korupcije 
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      13.)     Analiza web predstavljanja u svijetu i prijedlog aktivnosti 
 

14.)     Davanje suglasnosti Fakultetu prometnih znanosti za prodaju prostora u 
  Sigetu  
 
15.)      Financijsko poslovanje – preraspodjela Proračuna za 2008. godinu 

 
 16.)      Ostalo 

 

 

 

1.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Senata u akademskoj 
2008./2009. godini održane 14. listopada 2008. 
Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila dao je primjedbu na zapisnik s obzirom na zaključak koji je donio 
Senat vezan za razvojna radna mjesta. Treba ispraviti rečeno tako da glasi:“ Odlučeno da 
sastavnice mogu stručna suradnička radna mjesta koristiti u korist znanstveno-nastavnih i 
nastavnih mjesta, a obrnuti slučaj u pravilu nije moguć osim uz posebno obrazložen zahtjev i 
odobrenje Rektorskog kolegija u širem sastavu.  
2.) 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) pokretanje postupka za izbor u počasno zvanje professor emeritus za 2009. god. 
 
a)  Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – trajno:      
Rb
r 

Ur. 
broj 

IME PREZIME Visoko učilište Znan. /umjet. 
područje 

Znan./umjet. polje 

1. 640-
03/08-
17/116 

dr. sc. Emil SREBOČAN Veterinarski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

veterinarska 
medicina/veterinarska 
medicina 

2. 640-
01/08-
17/111 

dr. sc. Ivo NEJAŠMIĆ Prirodoslovno-
matematički fakultet 

društvene 
znanosti 

socijalna geografija i 
demografija/socijalna 
geografija 

3. 640-
03/08-
17/123 

dr. sc. 
Kornelija 

ŠPOLJAR Učiteljski fakultet društvene 
znanosti 

odgojne znanosti/opća 
pedagogija 

4. 640-
03/08-
17/135 

dr. sc. Janja CIGLAR ŽANIĆ Filozofski fakultet humanističke 
znanosti 

filologija/anglistika 

b) Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – na vrijeme 
od pet godina: 
Rbr Ur. broj IME PREZIME Visoko učilište Znan. /umjet. 

područje 
Znan./umjet. polje 

1.  640-
03/08-
17/130 

dr. sc. Bojana DALBELO BAŠIĆ Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva 

tehničke 
znanosti 

računarstvo/umjetna 
inteligencija 

2.  640-
03/08-
17/126 

dr. sc. 
Miroslava 

KATIČIĆ Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/interna 
medicina 
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3.  640-
03/08-
17/127 

dr sc. Ivo BARIĆ Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/pedijatrija 

4.  640-
03/08-
17/133 

dr. sc. Vladimir ČAVRAK Ekonomski fakultet društvene 
znanosti 

ekonomija/opća 
ekonomija 

5.  640-
03/08-
17/134 

dr. sc. Jurica PAVIČIĆ Ekonomski fakultet društvene 
znanosti 

ekonomija/menadžment i 
upravljanje 

6.  640-
03/08-
17/124 

dr. sc. Borna FÜRST BJELIŠ Prirodoslovno-
matematički fakultet 

društvene 
znanosti 

socijalna geografija i 
demografija/socijalna 
geografija 

7.  640-
03/08-
17/125 

dr. sc. Zoran CURIĆ Prirodoslovno-
matematički fakultet 

društvene 
znanosti 

socijalna geografija i 
demografija/socijalna 
geografija 

8.  640-
03/08-
17/129 

dr. sc. Borislav GRGIN Filozofski fakultet humanističke 
znanosti 

povijest/opća povijest 

9.  640-
03/08-
17/128 

dr. sc. Zvonko MAKOVIĆ Filozofski fakultet humanističke 
znanosti 

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

10.  640-
03/08-
17/117 

dr. sc.  Zlatko PLEŠE Hrvatski studiji humanističke 
znanosti 

teologija/crkvena 
povijest 

 
Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 
 
c) pokretanje postupka za izbor u počasno zvanje professor emeritus za 2009. god. 
Senat je donio odluku o pokretanju postupka  izbora predloženika u počasno zvanje 
professor emeritus s kvotom od najviše 15 umirovljenih profesora. Predloženici moraju 
imati posebne zasluge za razvitak i napredak Sveučilišta te međunarodno priznatu nastavnu, 
znanstvenu ili umjetničku izvrsnost. Također mora postojati mogućnost i potreba njihova 
sudjelovanja u znanstveno-nastavnom i znanstveno istraživačkom radu na sastavnici koja ih 
predlaže. Prijedloge sastavnice Sveučilišta moraju dostaviti najkasnije do 28. veljače 2009. 
   
3. ) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 
 
Odbor za Statutarna pitanja predložio je Senatu da se  prihvati Pravilnik o Uredu za transfer 
tehnologije uz navedene izmjene. Pravilnik fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu, prema 
stavu Odbora previše zadire u način financiranja i vođenja financijskog poslovanja propisan 
Statutom Sveučilišta, te je predloženo da se odgodi njegovo prihvaćanje. 
Katolički-bogoslovni fakultet  uputio je prigovor Odboru povodom negativnog odgovora 
vezanog za mogućnost „preskakanja“ znanstveno-nastavnih zvanja. Odbor je većinom 
glasova zauzeo stajalište da nije nadležan ponovo raspravljati o istom pitanju te se prigovor 
upućuje na Senat koji će o njemu donijeti pozitivnu ili negativnu odluku. 
Odbor je  također predložio Senatu da  ne prihvati izmjene Statuta Građevinskog fakulteta 
jer su u suprotnosti sa Zakonom. 
  
4.) Pravilnik Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu 
Prihvaćanje Pravilnika Fonda za razvoj Sveučilišta odgođeno je za sljedeću sjednicu Senata 
zbog primjedaba Odbora za statutarna pitanja na sadržaj Pravilnika. 
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5.) Pravilnik o Uredu za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
Pravilnik o Uredu za transfer tehnologije članovima Senat predstavio je prof.dr.sc. Srđan 
Novak voditelj Ureda. Pravilnik je prezentiran na Vijećima područja. Koncept samog 
Pravilnika ostao je nepromijenjen, temeljni princip Pravilnika je dobrovoljnost. 
Sastavnicama koje su vlasnici intelektualnog vlasništva pruža se mogućnost da putem Ureda 
komercijalno iskoriste i zaštite intelektualno vlasništvo. Postavljeno je pitanje korištenja 
sintagme  „pravo intelektualnog vlasništva“  (prof.dr.sc. M. Orlić).  Prorektorica za znanost i 
tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević naglasila je da je pravo intelektualnog vlasništva 
uobičajena sintagma kako se citira te da je Pravilnik prošao recenziju. Prof.dr.sc. Izvor 
Grubišić upozorio je na prigovor koji je stavljen na Vijeću tehničkog područja, a odnosi se 
na model raspodjele dobiti u omjeru  40% u korist Sveučilišta, 40% u korist  sastavnice i 
20% u korist istraživača. Sastavnica se može odreći svog djela u korist istraživača. 
Prorektorica za znanost i tehnologiju naglasila je da je ovo stimulirajuća raspodjela jer je 
fleksibilnost na razini sastavnice i akumulacija dobiti nije na Uredu za transfer tehnologije. 
Također su dane primjedbe na tekst Pravilnika:  preklapanje zadaća tijela, rokovi (prof.dr.sc. 
B. Smerdel, B. Divjak) 

Na kraju rasprave rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš stavio je na glasanje prihvaćanje Pravilnik 
o uredu za transfer tehnologije. Sa 21 glas za, 21 protiv i 1 suzdržan odlučeno je da se 
prihvaćanje Pravilnika odgodi za slijedeću sjednicu Senata kako bi se unijele u tekst 
Pravilnika sve primjedbe dane na Senatu i zaključci Odbora za statutarna pitanja.  

6.) Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
Prihvaćanje Statuta Studenskog zbora odgođeno je za slijedeću sjenicu Senata jer je 
potrebno lektorirati tekst te unijeti primjedbe Odbora za statutarna pitanja. 
 
7.) Pokretanje postupka prihvaćanja izmjena i dopuna studijskih programa    
preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija sastavnica  Sveučilišta u Zagrebu 
Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija na 
Filozofskom fakultetu  Senatu je iznijela prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom 
prof,dr.sc. Ljiljana Pinter. Izmjene i dopune studijskih programa na Filozofskom fakultetu 
odnose se na preddiplomski i diplomski studijski program. 
Izmjene i dopune preddiplomskih i diplomskih studija jednoglasno su prihvaćene. 
  
8.) a) Poslijediplomski studij 
b) Prijedlog za pokretanje združenog međunarodnog diplomskog sveučilišnog studija 
MEI:CogSci: Srednjeeuropski interdisciplinarni diplomski studij Kognitivna znanost 
(Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science) 
 
a) Prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević obavijestila je Senat o 
prijedlozima Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme: 

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 
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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: 

 
doktorski studiji: 
1. Ekonomija i poslovna ekonomija, Ekonomski fakultet   
2. Književnost, kultura, izvedbene umjetnosti i film, Filozofski fakultet 
 
specijalistički studiji: 
1. Osiguranje i reosiguranje, Ekonomski fakultet 
2. Poduzetništvo i poduzetnički menadžment, Ekonomski fakultet 
3. Operacijska istraživanja i optimizacija, Ekonomski fakultet 
4. Marketing neprofitnih organizacija, Ekonomski fakultet 
5. Marketinški menadžment, Ekonomski fakultet 
6. Upravljanje marketinškom komunikacijom, Ekonomski fakultet 
7. Financijska analiza, Ekonomski fakultet 
8. Računovodstvo i porezi, Ekonomski fakultet 
9. Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje, Ekonomski fakultet 
10. Poslovni marketing, Ekonomski fakultet 
11. Upravljanje prodajom, Ekonomski fakultet 
12. Europski studiji, Fakultet političkih znanosti 
13. Infektologija, Medicinski fakultet 
14. Klinička pedijatrija, Medicinski fakultet 
15. Upravljanje hranom, Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 

 
 
II.  Prijedlog Vijeća društveno-humanističkog područja za pokretanje postupka 
prihvaćanja novog nastavnog plana i programa poslijediplomskog doktorskog studija 
Komparativna  politika Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu  
  
Vijeće društveno-humanističkog područja na sjednici održanoj 29. listopada 2008. 
raspravljalo je o programu poslijediplomskog doktorskog studija Komparativna politika 
Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Nakon provedene interne recenzije 
programa i na osnovi pozitivnih izvješća recenzenata, Vijeće predlaže Senatu da pokrene 
postupak prihvaćanja ovog poslijediplomskog doktorskog studija, a nakon toga studij 
proslijedi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Nacionalnom vijeću za visoko 
obrazovanje na daljnji postupak vrednovanja. 
 
 
III. Prijedlog Vijeća biomedicinskog područja za pokretanje postupka prihvaćanja 
novog nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Molekularna dijagnostika Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
    
Vijeće biomedicinskog područja na sjednici održanoj 20. listopada 2008. raspravljalo je o 
programu poslijediplomskog specijalističkog studija Molekularna dijagnostika 
Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon provedene interne 
recenzije programa i na osnovi pozitivnih izvješća recenzenata, te nakon što je predlagatelj 
usvojio sugestije Vijeća biomedicinskog područja, Vijeće predlaže Senatu da pokrene 
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postupak prihvaćanja ovog poslijediplomskog specijalističkog studija, a nakon toga studij 
proslijedi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Nacionalnom vijeću za visoko 
obrazovanje na daljnji postupak vrednovanja. 
 
IV. Prijedlog Vijeća biotehničkog područja za pokretanje postupka prihvaćanja novih  
nastavnih planova i programa poslijediplomskih specijalističkih studija Stočarstvo i  
Poslovno upravljanje u agrobiznisu - MBA Agronomskog fakulteta Sveučilišta u 
 Zagrebu     
Vijeće biotehničkog područja na sjednici održanoj 22. listopada 2008. raspravljalo je o 
programima poslijediplomskih specijalističkih studija Stočarstvo i Poslovno upravljanje u 
agrobiznisu - MBA  Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon provedene interne 
recenzije programa i na osnovi pozitivnih izvješća recenzenata, Vijeće predlaže Senatu da 
pokrene postupak prihvaćanja ovih poslijediplomskih specijalističkih studija, a nakon toga 
studije proslijedi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Nacionalnom vijeću za visoko 
obrazovanje na daljnji postupak vrednovanja. 

Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 

b) Prijedlog za pokretanje združenog međunarodnog diplomskog sveučilišnog studija 
MEI:CogSci: Srednjeeuropski interdisciplinarni diplomski studij Kognitivna znanost 
(Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science) 
 Prijedlog o združenom međunarodnom diplomskom sveučilišnom studiju Kognitivna 
znanost Senatu je izložio prof.dr.sc. Sven Lončarić. Studij bi se izvodio na  5 Sveučilišta:  u 
Ljubljani, u Zagrebu, u Beču i u Bratislavi. Potpisani su sporazumi koji su temelj za 
suradnju, a nastava bi se izvodila na engleskom jeziku. 
Zatražena je dopuna ovog Prijedloga kako bi se unijelo koji su diplomski studiji 
ekvivalentni. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
9.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
Senat je nakon izlaganja prorektorice za znanost prof.dr.sc. Melite  Kovačević jednoglasno 
prihvatio prijedlog Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme, 
utemeljen na prijedlozima vijeća te donio:  

 
 

ODLUKU 
 

Odobrava se stjecanje doktorata znanosti predloženiku 
 
Izvan doktorskog studija: 
 
 
1. mr. sc. Andrea Roknić, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, 
tema: Rijeka od oslobođenja 1945. do Pariškog mirovnog ugovora 1947. godine 
2. mr. sc. Orlanda Obad, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, 
tema: Europska unija u Hrvatskoj: društvena percepcija iz perspektive postkolonijalne 
teorije 
3. mr. sc. Daina Glavočić, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, 
tema: Likovna scena u Rijeci između dva svjetska rata 
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4. mr. sc Davor Pauković Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, 
tema: Politička tranzicija u Hrvatskoj 1989.-1991. 
5. mr. sc. Jagoda Granić, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, 
tema: Većinski i manjinski jezici u Europskoj uniji 
6. mr. sc. Zrinka Božić-Blanuša, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, 
tema: Problem smrti u suvremenoj književnoj teoriji. O francuskoj recepciji Heideggerove 
analize  bitka ka smrti 
7. mr. sc. Alen Tafra, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, 
tema: Europocentrizam u filozofiji povijesti 
8. mr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, 
tema: Model evaluacije sustava za E-učenje 
9. mr. sc. Smiljana Narančić Kovač, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, 
tema: Jedna priča i dva pripovjedača: pripovjedne perspektive u dvojnome diskursu 
suvremene slikovnice 
10. mr. sc. Melanija Belaj, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet., 
tema: Etnološki i kulturnoantropološki pristup kulturi obiteljske proizvodnje i uživanja 
alkohola 
11. mr. sc. Tatjana Bradara, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet., 
tema: Keramičko posuđe na istarskom poluotoku od srednjeg vijeka do modernog doba. 
Analiza arheoloških nalaza i ikonografskih prikaza 
12. mr. sc. Ana-Marija Vukušić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet., 
tema: Imoćani u Zagrebu: etnografija pripadnosti i procesi identifikacije 
13. mr. sc. Marina Bergovac Pisk, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet., 
tema: Obitelj Drašković kao naručitelji i kupci umjetnina (na primjeru Dvora Trakošćan) 
14. mr. sc. Andrija Nenadić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet., 
tema: Simulacijski model obrazovanja na daljinu za pomorce 
15. mr. sc. Viktor Gotovac, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Zdravstveno osiguranje-socijalni aspekti 
16. mr. sc. Željko Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Prikriveni istražitelj kao dokazno sredstvo u suvremenoj kriminalistici i kaznenom 
postupku 
17. mr. sc. Sonja Cindori, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s 
međunarodnim standardima 
18. mr. sc. Marta Zorko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Granice država nastalih iz SFRJ: studije slučajeva otvorenih graničnih pitanja 
19. mr. sc. Đana Luša, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Posthladnoratovsko širenje NATO-a u suvremenim teorijama međunarodnih odnosa 
20. mr. sc. Margareta Matijević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Političko, crkveno i kulturno djelovanje Svetozara Rittiga (1873.-1961.) 
21. mr. sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Raznolikost prionskog gena ovaca hrvatskog priobalja i otoka 
22. mr. sc. Ivan Pepić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
tema: Nanosustavi poloksamera 407 i kitozana za oftalmičku primjenu 
23. mr. sc. Andrea Strineka, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije, 
tema: Utjecaj sastava bitumenskog morta na deformabilnost asfalta 
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 U okviru doktorskog studija: 
 
1. Iva Perin Tomičić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Razvod braka u međunarodnom privatnom pravu - europska i hrvatska rješenja 
2. Nikolina Kelava, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Povezanost genotipa, dobi, TG i DGAT1 gen lokusa sa zamašćenjem trupa i 
sadržajem masnih kiselina u mišićnom i masnom tkivu junadi 
3. Kristina Gršić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Utjecaj visine zalamanja i zrelosti lista na prinos i kvalitetu virdžinijskih sorata 
duhana 
4. Šimun Zamberlin, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Funkcionalni čvrsti ovčji jogurt: toplinska obrada mlijeka i dodatak Lactobacillus 
rhamnosus GG 
5. Zvonimir Prpić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Povezanost pasmine s mliječnošću, morfologijom i zdravljem vimena ovaca 
6. Ivan Vnučec, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Odlike trupa i kakvoća mesa janjadi iz različitih sustava uzgoja 
7. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Morfološka, kemijska i genetska raznolikost dalmatinskog buhača (Tanacetum 
cinerariifolium/Trev./ Schultz Bip.) 
8. Igor Dejanović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Razvoj metode dimenzioniranja kolona s razdjelnom stjenkom 
9. Tomislav Jarak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Bezmrežna numerička formulacija za analizu ljuskastih konstrukcija 
10. Suzana Pasanec Preprotić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 
tema: Čvrstoća knjižnog bloka u ovisnosti o starenju 
 
10.) a) Sveučilišno – nastavna literatura 

 b) Imenovanje Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu 
 

Na prijedlog Povjerenstva za Sveučilišno-znanstvenu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, koji 
je izložila prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević  Senat je 
jednoglasno prihvatio prijedlog i donio 

ODLUKU 
 
 
o prihvaćanju sljedećih naslova:  
 
300 igara u vodi za djecu predškolske dobi,  sveučilišni priručnik, autori: dr. sc. Nada Grčić 
Zubčević i Vesna Marinović. Predlagač je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: 
prof. dr. sc. Boris Volščanšek, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, profesor u mirovini, doc. 
dr. sc. Goran Leko,  Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Dorica Šajber, Fakultet za 
šport, Sveučilište u Ljubljani. 
 
 
Odabrane metode molekularne biologije-laboratorijski priručnik,  sveučilišni priručnik, autori: 
Nives Pećina Šlaus i suradnici.  Predlagač je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: 
prof. dr. sc. Srećko Gajović,  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Svjetlana 
Kalanj-Bognar,  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrv. Institut za istraživanje mozga i prof. 
dr. sc. Krešimir Pavelić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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Upravljanje kvalitetom,  sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Tonči Lazibat. Predlagač je 
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Nikola Knego,  Ekonomski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Darko Tipurić,  Ekonomski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Rudolf Vouk,  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Đuro 
Benić,  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Dubrovniku. 
 
 
Primjena programskog sustava MATLAB za rješavanje tehničkih problema,  sveučilišni udžbenik, 
autori: Željko Ban, Jadranko Matauško i Ivan Petrović. Predlagač je Fakultet elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić,  Fakultet elektrotehnike 
i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davor Antonić,  Elektrotehnički fakultet Sveučilišta 
u Osijeku i doc. dr. sc. Mato Baotić,  Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Protista-Protozoa i Metazoa-Invertebrata. Strukture i funkcije , sveučilišni udžbenik. Autori:dr.sc. 
Ivan Habdija, dr. sc. Biserka Primc-Habdija, dr.sc. Ines Radanović, dr. sc. Jasna Vidaković, dr.sc. 
Marija Špoljar, dr. sc. Renata Matoničkin, Snježana Vujčić Karlo, Marko Miliša, Ana Ostojić, 
Mirela Sertić. Predlagatelj je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: 
prof. dr. Milorad Mrakovčić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademik 
Frano Kršinić, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, znanstveni savjetnik u mirovini,  prof. dr. 
Ivan Jardas, Institut za oceanografiju i dr. sc. Zdravko Števčić, znanstveni savjetnik u mirovini. 
 
Osnove fiksne protetike, sveučilišni udžbenik (prijevod), autor: prof. dr. sc. Dragutin Komar. 
Predlagač je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Ivo Baučić,  
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasmina Stipetić,  Stomatološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Livije Kalogjera, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Socijalna politika Hrvatske, sveučilišni udžbenik, autor:  prof. dr. sc. Vlado Puljiz (urednik), prof. 
dr. sc. Gojko Bežovan, mr. sc. Teo Matković, prof. dr. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak. 
Predlagatelj je Pravni fakultet Sveučilišta u  Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Željko Pavić, Pravni 
fakultet u Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. Željko Potočnjak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i 
prof. dr. sc. Ivan Cifrić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Projektiranje automatskih montažnih sustava, sveučilišni udžbenik, autor: Bojan Jerbić, Gojko 
Nikolić, Božo Vranješ i Zoran Kunica. Predlagač je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc Branko Novaković,  Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta 
u Zagrebu, prof. dr. sc Toma Udiljak,  Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i 
prof. dr. sc. Ivica Veža,  Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. 
 
Dinamička meteorologija – Uvod u opću cirkulaciju atmosfere, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. 
Branko Grisogono i prof. dr. sc. Nadežda Šinik. Predlagač je Prirodoslovno-matematički fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Mirko Orlić,  Prirodoslovno – matematički fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić-Klarić,  Prirodoslovno – matematički fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Čedo Branković, Državni hidrometeorološki zavod RH. 
 
b) Imenovanje Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu 
 
Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s prijedlogom Rektorskog 
kolegija u širem sastavu sa sastanka održanog 17. studenoga 2008., donosi se  
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O D L U K A  
 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA SVEUČILIŠNO-NASTAVNU LITERATURU 
 

I. 
U Povjerenstvo za sveučilišno-nastavnu literaturu imenuju se: 

  
1. prof. dr. sc. Stipe Botica, Filozofski fakultet (humanističko područje) 
2. doc. Jagor Bučan, Akademija likovnih umjetnosti (umjetničko područje). 
3. prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet (društveno područje)   
4. prof. dr. sc. Josip Madić, Veterinarski fakultet (biomedicinsko područje) 
5. prof. dr. sc. Maja Matijašević, Fakultet elektrotehnike i računarstva (tehničko 

područje) 
6. prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet (biotehničko područje) 
7. prof. dr. sc. Denis Sunko, Prirodoslovno-matematički fakultet (prirodoslovno 

područje). 
 

II. 
 Mandat članova Povjerenstva traje četiri (4) godine. 
  

III. 
Predsjednika Povjerenstva biraju članovi Povjerenstva između sebe. 
       

IV. 
Za koordinatora Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu određuje se prof. dr. sc. 
Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu.  

 
V. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  
11.) Međunarodna suradnja 
Prof.dr.sc. Ksenija Turković, prorektorica za međunarodnu suradnju izvijestila je članove 
Senata o realizaciji supstituta za pilot projekt „Erasmus“. Ovim supstitutom osigurano je 155 
mjesta za studente 20 mjesta za znanstveno-nastavno osoblje i 2 mjesta za administrativno 
osoblje. Troškove boravka jednog semestra u inozemstvu u 1/3 pokriva MZOŠ, a ostatak 
Sveučilište u Zagrebu. Prijavljeno je manji broj studenata nego što je bilo raspoloživih 
mjesta na što je utjecao vremenski period  za prijave, a došlo je i do preklapanja prijava za 
određena raspoloživa mjesta. Kako bi se to izbjeglo sastavnice trebaju sklapati bilateralne 
sporazume sa  nekom od sastavnica u inozemstvu i dogovoriti razmjenu studenata. 
Osigurano je 50 mjesta u Austriji, 15 u Slovačkoj,  i 2 u Francuskoj. Za zimski semestar 
javilo se 9 studenata, a za ljetni se javilo 61 student. U suradnji s Fakultetom Organizacije i 
informatike osigurana su još 2 mjesta za studente u Grazu. U sljedećoj godini predstoji  pilot 
projekt „ Erasmus“, a u 2010./ 2011. godini slijedi Erasmus projekt. Prof.dr.sc. Ksenija 
Turković obavijestila da je 14 sastavnica animiralo studente,  pregovori su se vodili putem 
Ureda za međunarodnu suradnju, a trebali bi se voditi putem sastavnica kako ne bi došlo do 
preklapanja raspoloživih mjesta. Najavljeno je  poboljšanje programa koji bi doveli više 
stranih studenata na Sveučilište u Zagrebu.  Predstavnici MZOŠ najavili su da su osigurana 
sredstva za sve studente. 
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12.) Provedba stavova Sveučilišta u Zagrebu povodom operacije „Indeks“ i prijedloga  
za suzbijanje pojava korupcije 
 
Povodom operacije „ Indeks“ osnovano je Povjerenstvo za analizu stanja na Fakultetu 
prometnih znanosti koje treba utvrditi nepravilnosti u radu Fakulteta vezano za nastavnu, 
obrazovnu i  istraživačku djelatnost fakulteta. Povjerenstvu se mora osigurati uvid u 
relevantnu dokumentaciju, a Povjerenstvo će podnijeti izviješće  1. veljače 2009. 
 
Prijedlog o osnivanju Povjerenstva  jednoglasno je prihvaćen.  
 
 
 
Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s točkom A. 4. Stavova 
Sveučilišta u Zagrebu povodom operacije „Indeks“ i prijedloga za suzbijanje pojava 
korupcije kojom se predviđa analiza stanja na pojedinim sastavnicama  (prihvaćeno na 
sjednici Senata održanoj 24. rujna 2008.), Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. sjednici u 340. 
akademskoj godini (2008./2009.) održanoj 18. studenoga 2008. donio je  
 
 

 
O  D  L  U  K  U 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ANALIZU STANJA NA 
FAKULTETU PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 
 

I. 
 

U Povjerenstvo za analizu stanja na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
imenuju se: 
 

1. Akademik Slaven Barišić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
2. Prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 
3. Prof. dr. sc. Zdravko Kapović, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
4. Prof. dr. sc. Stanko Tonković, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu i  
5. Prof. dr. sc. Vedran Žanić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

II. 
 

Zadaća Povjerenstva je analizirati istraživačku, nastavnu i obrazovnu djelatnost Fakulteta 
prometnih znanosti te predložiti mjere i postupke za eliminiranje mogućih neprihvatljivih i 
negativnih pojava, kao i za poboljšanje nezadovoljavajućih pokazatelja. 
 
 

III. 
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Čelništva Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta prometnih znanosti dužna su Povjerenstvu 
osigurati uvid u svu relevantnu dokumentaciju . 
Rektor Sveučilišta u Zagrebu posebnom će odlukom imenovati stručne i administrativne 
suradnike zadužene za pomoć u radu Povjerenstva. 
 
 

 
IV. 

 
Povjerenstvo za analizu stanja na Fakultetu prometnih znanosti treba podnijeti izvješće o 
svom radu do 1. veljače 2009. 

 
V. 
 

Članovi Povjerenstva izabrat će između sebe koordinatora Povjerenstva. 
 
 

VI. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
13. ) Analiza web predstavljanja u svijetu i prijedlog aktivnosti 
 
 Ravnatelj  SRC-a, prof.dr.sc. Zoran Bekić obavijestio je članove Senata da je Sveučilišni 
računalni centar SRCE zadužen je za koordinaciju aktivnosti i prepoznatljivost web prostora 
Sveučilišta čime bi se osigurala vidljivost i ažurnost informacija.     
 

Na temelju članaka 21.  Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. 
sjednici u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održanoj 18. studenoga 2008. donio je  

 

O  D  L  U  K  U 

O POKRETANJU I PROVOĐENJU AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU 
KVALITETE, VIDLJIVOSTI, PREPOZNATLJIVOSTI I RANGIRANJA WEB-

PROSTORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
  

I. 

Sveučilište u Zagrebu  pokreće provođenje aktivnosti na unapređenju kvalitete, vidljivosti, 
prepoznatljivosti i rangiranja web-prostora Sveučilišta. 

Ciljevi navedenih aktivnosti su: 

• uspostava sustava u kojem bi cjelokupnom ili barem glavnom dijelu postojećeg web-
prostora Sveučilišta u Zagrebu i svih njegovih sastavnica bilo moguće pristupati i kao 
sastavnom dijelu domene unizg.hr, 

• unapređenje prepoznatljivosti web-stranica sastavnica Sveučilišta u Zagrebu kao dijela 
web-prostora Sveučilišta, 

• unapređenje kvalitete i uspostava novih sadržaja unutar domene Sveučilišta u Zagrebu, 
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• unapređenje ranga web-prostora Sveučilišta u Zagrebu. 

 

II. 
Uspostavlja se katalog web-sadržaja Sveučilišta u Zagrebu. 

Uspostavlja se sustav za objedinjavanje web-prostora Sveučilišta u Zagrebu unutar domene 
unizg.hr. Sustav za objedinjavanje web-prostora Sveučilišta unutar domene unizg.hr 
omogućava automatski pristup postojećim web-sjedištima sastavnica i putem dodatnih 
adresa unutar domene unizg.hr. Na taj su način, osim u svojim originalnim domenama (npr. 
www.srce.hr), web-sjedišta sastavnica "vidljiva" i u domeni Sveučilišta (npr. 
www.srce.unizg.hr). Ovakvo rješenje jednim dijelom poništava negativne posljedice 
činjenice da internetske domene sastavnica Sveučilišta nisu dio domene unizg.hr. 

III. 
Pozivaju se sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu da na svoja web-sjedišta postave linkove 
koji upućuju na web-sjedište Sveučilišta, odnosno na odgovarajuće sadržaje na web-sjedištu 
Sveučilišta. 

 

 

IV. 
Aktivnosti na unapređenju kvalitete, vidljivosti, prepoznatljivosti i rangiranja web-prostora 
Sveučilišta odvijat će se prema sljedećem planu: 

 Aktivnost Dovršetak Nositelj(i) Poslovi 
1. Izrada kataloga web-

sadržaja 
prva inačica: 
1.12.2008. 

Srce i Rektorat, 
uz suradnju 
predstavnika 
sastavnica 
 

• izrada početnog popisa 
• provjera i dopuna 

popisa od strane 
sastavnica 

• objavljivanje i 
održavanje kataloga 

2. Dodatan smještaj 
web-sjedišta 
sastavnica 
Sveučilišta unutar 
domene Sveučilišta 

prva 
funkcionalna 

inačica: 
31.12.2008.  

Srce (uz suradnju 
administratora 
web-sjedišta 
sastavnica) 

• odabir tehničkog 
rješenja 

• testiranje 
• nabava poslužitelja  
• uspostava sustava 
• održavanje 

Pr
va

 fa
za

 
(d

o 
1.

2.
20

09
.) 

3. Postavljanje linkova 
na web-sjedištima 
sastavnica koji 
upućuju na web-
sjedište Sveučilišta 

1.12.2008. Rektorat i 
sastavnice 

• izrada preporuke i 
kontaktiranje 
sastavnica 
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4. Sustav za 
objavljivanje 
obavijesti Rektorata 
na web-stranicama 
sastavnica (RSS ili 
baneri) 

1.2.2009. Srce - tehničko 
rješenje, Rektorat 
-  unos sadržaja 

• odabir tehničkog 
rješenja 

• implementacija 
• administriranje sustava 

i unos sadržaja 

D
ru

ga
 fa

za
 

(d
o 

1.
4.

20
09

.) 

5. Izrada preporuka 
(izgled, struktura i 
sadržaj) za web-
sjedišta sastavnica 
Sveučilišta 

1.4.2009. Rektorat • odabir radne skupine 
• usvajanje osnovnih 

smjernica 
• izrada preporuka 
• usvajanje preporuka 
• kontaktiranje 

sastavnica 
6. Izrada portala s 

obavijestima o 
novostima i 
događanjima na 
Sveučilištu 

1.6.2009. Srce - tehničko 
rješenje, Rektorat 
i sastavnice - 
unos sadržaja 

• odabir tehničkog 
rješenja 

• implementacija 
• administriranje sustava 

i unos sadržaja 

T
re
ća

 fa
za

 
(d

o 
31

.1
2.

20
09

.) 

7. Natječaj za idejna ili 
izvedbena rješenja 
novih web-sadržaja 
Sveučilišta 

31.12.2009. Rektorat • odabir povjerenstva 
• objavljivanje natječaja 
• odabir rješenja 
• izvedba odabranih 

rješenja 

Za koordinatora navedenih aktivnosti određuje se Sveučilišni računski centar (Srce). 

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu i informatičke službe sastavnica upućuju se na suradnju sa 
Srcem pri realizaciji aktivnosti iz ove odluke. 

 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

14.) Davanje suglasnosti Fakultetu prometnih znanosti za prodaju prostora u 
 Sigetu  
Prorektor za prostorno planiranje i razvoj prof.dr.sc. Bojan Baletić obavijestio je Senat o 
namjeri za prodaju prostora Fakulteta prometnih znanosti u  Sigetu. Budući da se Prometni 
fakultet preselio na Borongaj, a u prostorije fakulteta uselila je HIDR-a, oslobodivši prostor 
na Trgu m. Tita 3, ostalo je 25m²  rezervnog prostora u Sigetu. Sredstva od prodaje bila bi 
namjenska i koristila bi za daljnje uređenje prostora na Borongaju. 

Senat je jednoglasno dao suglasnost Fakultetu prometnih znanosti za prodaju prostora u 
Sigetu. 

15.) Financijsko poslovanje – preraspodjela Proračuna za 2008. Godinu 
Uvod u ovu točku dao je prorektor za poslovanje prof.dr.sc. Tonko Ćurko. Obavijestio je 
članove Senata o  Odluci o preraspodjeli Državnog proračuna za 2008. godinu koja je 
objavljena  u Narodnim novinama 127/08. Kod preraspodjele sredstava Državnog proračuna 
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došlo je do  sveukupnog smanjenja sredstava za redovnu djelatnost Sveučilišta, s time da su 
sredstva za rashode zaposlenih najmanje povećana djelatnicima  Sveučilišta u Zagrebu u 
odnosu na ostala Sveučilišta u Hrvatskoj. Sredstva za materijalne i financijske rashode 
smanjena su za 7.145. 640 kuna što može poremetiti financijsko poslovanje Sveučilišta i 
sastavnica. Najveći gubitak sredstava odnosi se na investicijsko održavanje gdje su ugovori 
okončani i dolaze na naplatu, što može dovesti do situacije da sastavnice podmiruju obveze 
iz vlastitih sredstava, za što ta sredstva nisu namijenjena te to može ugroziti poslovanje 
sastavnica. Sredstva za kapitalna ulaganja također su smanjena za 2.000.000 kuna. Ukupna 
sredstva Sveučilištu su umanjena za  5, 29% s obzirom na sredstva iz 2007. godine. 
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali predstavnici MZOŠ-a:  prof.dr.sc. Radovan 
Fuchs, državni tajnik, Stanislava Rogić, tajnica Ministarstva i Stipe Mamić, ravnatelj Uprave 
za financije te članovi Senata: prof.dr.sc. Ž. Jerneić, N. Budak, D. Tipurić i I. Grubišić. 
Prof.dr.sc. D.Tipurić upozorio je na globalnu financijsku krizu, te da se očekuje sve slabije 
punjenje Državnog proračuna i da  je upitna visina izdvajanja za znanost i visoko 
obrazovanje. U raspravi je naglašeno da u Državnom proračunu za slijedeću godinu nisu 
predviđena sredstva za diplomske studije. Članove  Senata je zanimalo na koji je način 
napravljena raspodjela sredstava u odnosu na ostala Sveučilišta u Hrvatskoj. Državni tajnik 
prof.dr.sc. R. Fuchs naglasio je da ne postoji ključ prema kojemu je došlo do umanjivanja 
sredstava te da se radi o negativnom trendu koji se mora prevladati. Državni tajnik je 
također naglasio da umanjeni iznos neće biti baza za dodjelu sredstava iz Državnog 
proračuna za 2009. godinu, nego da će to biti iznos prije umanjivanja. Predstavnici MZOŠ-a 
naglasili su da su da su sredstva rashode zaposlenih i sredstva za obveze koje proizlaze iz 
kolektivnog ugovora osigurana. U odnosu na troškove  Sveučilišnog kampusa na Borongaju 
nastaviti će se pregovori s MZOŠ. 

 Na kraju rasprave rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš naglasio da kolektivna distribucija 
studentskih prava izaziva troškove te da pokrivanje troškova diplomskih studija ne potiče 
izvrsnost, a da je potreban sustav koji diferencira socijalno i  izvrsnost studenata. S obzirom 
na izvršene ovrhe na pojedinim sastavnicama zbog neisplaćenih božićnica ta su sredstva tim 
sastavnicama refundirana. Postavljeno je pitanje po kojem su ključu određeni fakulteti dobili 
isplatu?  Odgovor je dao prorektor prof.dr.sc. Tonko Ćurko naglasivši da su se sredstva 
isplaćivala sukcesivno kako su stizala rješenja o ovrsi, sredstva je MZOŠ uplaćivalo izravno 
na pojedine fakultete. Prof.dr.sc. M. Kranjčec postavio je pitanje refundiranja onih fakulteta 
koji su poštovali sudsku odluku, a kada bi se u ovom slučaju sredstva refundirala 
Geotehničkom fakultetu to bi bio način plaćanja doktorskih studija novacima na fakultetu. 
Prof.dr.sc. I. Grubišić napomenuo je da bi se situacija mogla ponoviti s obzirom na 
neisplaćene naknade za posebne uvijete  rada u laboratoriju.            

16.) Ostalo 

- Prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević obavijestila je članove 
Senata o očitovanjima Vijeća područja na „ Frascati dokument“ kojim je uređena 
međunarodna podjela na područja polja i grane. Postavljeno je pitanje zašto baš „ Frascati 
dokument“ služi kao model?  Radi se o prikupljanju statističkih podataka o sudjelovanju 
žena u znanosti, te je to zahtjev EU da se prikupe podaci prema „ Frascati dokumentu“. 
Prema prikupljenim mišljenjima sa Vijeća područja sastaviti će se zajednički dopis koji će se 
uputiti na Nacionalno vijeće za znanost U očitovanjima  vijeća područja naglašeno je da 
mnoga područja nisu zadovoljna s podjelom na područja, polja i grane prema „ Frascati 
dokumentu“. 

-Prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom prof.dr.sc. Ljiljana Pinter obavijestila je 
članove Senata o  radionici vezanoj za „ Ishode učenja“ u kojoj sudjeluju svi članovi Vijeća 
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područja. Prorektorica je također dala podatak da je na diplomske studije upisano 2 437 
studenata od 6 360 mjesta , ali i da se upisi na pojedinim sastavnicama provode ili moraju 
tek provesti, te da su podaci nepotpuni. 

- Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš obavijestio je članove Senata o umrežavanju svih knjižnica 
na Sveučilištu putem softvera ALEPH te da će se na taj način moći dobiti podaci o bilo kojoj 
ediciji. 

- Prof .dr.sc. D. Boras obavijestio je članove Senata o radu Povjerenstva za praćenje državne 
mature. Povjerenstvo je podijeljeno u nekoliko radnih skupina a cilj rada je napraviti sustav 
koji će omogućiti jedinstven upis na svim sveučilištima, a Sveučilište u Zagrebu će odlučiti 
o primjeni sustava. 

 
*** 

 

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice Senata i zaključio sjednicu u 20,10 
sati. 

           Rektor 

 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  

Zapisnik sastavila: 

Ivana Kriletić, dipl. iur. 

Uz poziv: 

Klasa: 602-04/08-04/1 
Urbroj: 380-07/1-08-14  
Zagreb, 12. studenoga 2008. 
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