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ZAPISNIK 
12. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 340. akademskoj godini (2008./2009.) 
održane u utorak 9. lipnja 2009. 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 prostorno planiranje 
- Prof.dr.sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje 
- Prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom 
- Prof.dr.sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju 
 
Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima  
2. Prof.dr.sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet - predsjednik Vijeća  
biotehničkog područja  
3. Prof.dr.sc. Smiljana Leinert-Novosel, fakultet političkih znanosti- predsjednica Vijeća 
društveno-humanističkog područja 
4. Prof. dr.sc.Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet - predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja 
5. Prof.dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje- predsjednik Vijeća tehničkog 
područja  
6.  Prof.dr.sc. Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
7. Prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 
8.  Prof.dr.sc. Dragutin Komar, Stomatološki fakultet 
9. Prof.dr.sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 
10. Prof.dr.sc.  Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet 
11. Prof.dr.sc. Davor Romić, Agronomski fakultet 
12. Prof.dr.sc. Duška Ćurić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
13. Prof.dr.sc. Andrija Bogner, Šumarski fakultet 
14. Prof.dr.sc. Draženka Blaži, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet 
15. Prof.dr.sc. Tihomir Vranešević, Ekonomski fakultet 
16. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, Fakultet političkih znanosti 
17. Prof.dr.sc. Darko Tipurić, Ekonomski fakultet 
18. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike 
19. Prof.dr.sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 
20. Prof.dr.sc. Branko Smerdel, Pravni fakultet 
21. Prof.dr.sc.  Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet 
22. Prof.dr.sc.  Željko Jerneić, Filozofski fakultet 
23. Prof.dr.sc.  Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 
24. Prof.dr.sc.  Damir Boras, Filozofski fakultet 
25. Prof.dr.sc.  Žarko Puhovski, Filozofski fakultet 
26. Prof.dr.sc. Aleksandar Durman, Filozofski fakultet 
27. Prof.dr.sc. Josip Oslić, Katolički bogoslovni fakultet 
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28. Prof.dr.sc. Zvonimir Čuljak, Hrvatski studiji 
29. Prof.dr.sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
30. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
31. Prof.dr.sc. Zlatan Bajraktarević, prirodoslovno-matematički fakultet 
32. Prof.dr.sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet 
33. Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
34. Prof.dr.sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
35. Prof.dr.sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
36. Prof.dr.sc. Dorijan Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
37. Prof.dr.sc. Damir Markučič, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
38. Prof.dr.sc. Zvonko Kavran, Fakultet prometnih znanosti  
39. Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet 
40. Prof.dr.sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički fakultet 
41. Prof.dr.sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet 
42. Prof.dr.sc. Diana Milčić, Grafički fakultet 
43. Prof.dr.sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 
44. Prof.dr.sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
45. Prof.dr.sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet 
46. Red.prof. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti 
47. Red.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti 
48. Red. prof. Marina Novak, Muzička akademija  
49. Prof.dr.sc. Dragutin Svrtan, Prirodoslovno-matematički fakultet 
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
50. Mr. sc. Jasna Kos Modor, Rudarsko-geološko -naftni -fakultet  
Studenti preddiplomskog i diplomskog studija  
51. Ivan Bota, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti 
52. Ivan Tomljenović, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 
53. Josip Ivšinović, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko -naftni -fakultet 
54. Matija Čirko, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet 
55. Marko Banušić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet  
56. Zlatko Galešić, Fakultet strojarstva i brodogradnje  
Ostali prisutni 
-  dr.sc.Radovan Fuchs, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 
Marko Petrak – Hrvatski akademski sindikat 
iz stručne službe Rektorata 
- akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl.iur. 
-stručna suradnica za pravne poslove Mirjana Mikulčić Blaznik, dipl.iur. 
-stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar 
-voditeljica ureda Rektora Paula Pavletić 
-voditeljica stručne službe u Rektoratu Mirjana Fuchs, dipl.iur. 

-stručna suradnica u Rektoratu Lucija Barjašić 
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Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš.  

Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 12. sjednicu Senata u 340. akademskoj godini 
(2008./2009.), pozdravio sve prisutne, te predložio da se točka 8. u redoslijedu izvođenja stavi 
iza točke 3. jer je prof. dr. Dulčić ograničen vremenom.  

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 

D n e v n i   r e d : 
 

1.)Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 

2.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 9. sjednice Senata u 340. 
akademskoj godini  (2008./2009.) održane 21. travnja 2009. godine, 10., 
izvanredne sjednice Senata održane 30. travnja 2009. i 11. sjednice Senata 
održane 12. svibnja 2009. 

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 naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje    
redovitog profesora – na vrijeme od pet godina 

      4. ) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja 

5.) Izvješće Ekspertne skupine za ocjenu provedbe akcije „Indeks“ 
6.) Vanjska suradnja Sveučilišta u Zagrebu 

 
7.) a) Suglasnost na promjene upisnih kvota  
b)Ugovori  MZOŠ o financiranju diplomskih i integriranih studija  

8.)  Brošura s uvjetima upisa na studijske programe Sveučilišta u Zagrebu u 
akademskoj godini 2010./2011. uz prikaz kriterija za sastavljanje rang lista 
pristupnika 

9.) Prihvaćanje izmjena i dopuna studijskih programa preddiplomskih i diplomskih 
studija sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 

10.) Poslijediplomski studiji  
11.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
12.) Sveučilišno-nastavna literatura 
13.) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu  
14.) Donošenje odluke o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova 

Vijeća područja 
 

15.) Davanje suglasnosti na program pristupnika za dekana Pravnog fakulteta  
Sveučilišta u Zagrebu 



4 
 

16.) Financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2008. godinu 
17.) Prostorno planiranje i razvoj 
18.) Davanje suglasnosti dekanu Muzičke akademije za sklapanje ugovora u 

vrijednosti većoj od 3.000.000,00 kuna 
19.) Ostalo 

 

1.) Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus   
 
R.b. Ur. br. IME PREZIME Visoko učilište Izvjestitelj 

1. 602-
04/0916/10 

prof. dr. sc. Vitomir  BELAJ Filozofski fakultet  prof. dr. sc. Jadranka 
Grbić 

2. 602-04/09-
16/2 

prof. dr. sc. Juraj  GEBER Medicinski fakultet prof. dr. sc. Nada Čikeš 

3. 602-04/09-
16/6 

prof.dr. sc. Sulejman REDŽEPOVIĆ Agronomski 
fakultet 

prof. dr. sc. Ferdo Bašić 

Svi prijedlozi  Povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus su 
jednoglasno prihvaćeni.  
 

2.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 9. sjednice Senata u 340. 
akademskoj godini  (2008./2009.) održane 21. travnja 2009. godine, 10., 
izvanredne sjednice Senata održane 30. travnja 2009. i 11. sjednice Senata 
održane 12. svibnja 2009. 

Zapisnik sa 9. sjednice Senata u 340. akademskoj godini  (2008./2009.) održane 21. travnja 
2009. godine, 10., izvanredne sjednice Senata održane 30. travnja 2009. i 11. sjednice Senata 
održane 12. svibnja 2009. prihvaćeni su jednoglasno. 
 

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                                                                       
O prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrde izbora u zvanja,  Senat je 
izvijestila prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom prof.dr.sc. Ljiljana Pinter. 

 
1.  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 
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1. 640-
03/09
-17/5 

dr. sc. 
Mirjana KALAFATIĆ 

Prirodoslovno-
matematički 
fakultet 

prirodne 
znanosti 

biologija/zoologija 

2. 640-
03/09
-
17/79 

dr. sc. Željko 
BUTKOVIĆ 

Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva 

tehničke 
znanosti 

elektrotehnika/ 
elektronika 

3. 640-
01/08
-
17/11
0 

dr. sc. Deša 
MLIKOTIN 
TOMIĆ 

Ekonomski fakultet društvene 
znanosti 

pravo/trgovačko pravo 
i pravo društava 

 
2. 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-
03/09-
17/84 

dr. sc. 
Anđelka PLENKOVIĆ-

MORAJ 

Prirodoslovno-
matematički 
fakultet 

prirodne 
znanosti 

biologija/botanika 

2.  640-
03/09-
17/72 

dr. sc. Darko 
VRKLJAN 

Rudarsko-
geološko-naftni 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

rudarstvo, nafta i 
geološko 
inženjerstvo/rudarstvo 

3.  640-
03/09-
17/80 

dr. sc. Dalibor 
VRSALOVIĆ 

Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva 

tehničke 
znanosti 

računarstvo/arhitektur
a računalnih sustava 

4.  640-
03/09-
17/87 

dr. sc. Zenun  
SKENDERI 

Tekstilno-
tehnološki fakultet 

tehničke 
znanosti 

tekstilna 
tehnologija/tekstilno-
mehaničko 
inženjerstvo 

5.  640-
03/09-
17/89 

dr. sc. Diana 
MILČIĆ 

Grafički fakultet tehničke 
znanosti 

grafička tehnologija 

6.  640-
03/09-
17/85 

dr. sc. Vlasta 
RUDAN 

Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti (psihijatrija) 

7.  640-
03/09-
17/82 

dr. sc. Ksenija 
ŠEGOTIĆ 

Šumarski fakultet društvene 
znanosti 

informacijske 
znanosti/informacijski 
sustavi i 
informatologija 

8.  640-
03/09-
17/62 

dr. sc. 
Krešimir BAGIĆ 

Filozofski fakultet humanističke 
znanosti 

filologija (kroatistika) 

 



6 
 

3. Potvrđivanje izbora  u naslovno 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-
03/09-
17/76 

dr. sc. Vesna  
GIRARDI 
JURKIĆ 

Hrvatski studiji humanističke 
znanosti 

arheologija/antička 
arheologija 

Svi prijedlozi Povjerenstva jednoglasno su prihvaćeni. 
 
8.) Brošura s uvjetima upisa na studijske programe Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 
godini 2010./2011. uz prikaz kriterija za sastavljanje rang lista pristupnika 
 
Prof. dr. sc. Dulčić izvještava da je materijal, koji je bio u tabelama, „pretočen“ u brošuru koja 
je poslana svim sastavnicama radi eventualnih korekcija. Odrednice pod b, c, d su mijenjane. 
Većina sastavnica nije postavila bodovni prag a neki su odredili 300 do 400 bodova. Postavlja 
se prijedlog da svi odustanu od praga jer čim je netko dobio dovoljan na maturi to se smatra 
pragom. Planirano je da Brošura izađe na jesen i da bude poslana učenicima na raspolaganje. 
Učenici moraju preliminarno prijaviti državnu maturu do rujna a kasnije do siječnja. Brošura 
treba biti objavljena prije nego učenici prijave upise jer ne bi bilo korektno da se to kasnije 
mijenja. 
Prof. dr.sc. Miljenko Jurković navodi kako ocjene u srednjoj školi ne znače ništa te je, 
slijedom toga, prag diskriminatoran. Svi pragovi koji postoje trebaju se ukinuti. 
Prof. dr. sc. Nada Čikeš izvještava kako su predložili dodatne uvjete jer elektivni predmeti 
omogućuju kandidatu više bodova. Uz uvjete iz brošure dogovoreni su ostali uvjeti sa još 3 
medicinska fakulteta. Kandidati s dovoljnim brojem bodova, ispod crte, mogli su upisati studij 
u Rijeci gdje je bilo dovoljno mjesta. 
Rektor dozvoljava specifičnosti koje bi trebale biti dorečene ali da ne utječu na ukupan broj 
bodova s čime se slažu prof. dr.sc. Dulčić i  prof. dr.sc  Izvor Grubišić. 
Rektor je dao prijedlog na glasovanje koji je jednoglasno prihvaćen.  
Prof. dr.sc. Vedran Mornar smatra da treba na ovom roku ostati pri uvjetima iz brošure kako 
se drugi ne bi osjećali zakinuti. 
Prof. dr.sc. Vladimir Šimović navodi da je ova brošura jedina i konačna jer nakon toga slijede 
natječaji za upise pa je to definitivno. 
 
4.) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja  

1. Odbor je zaprimio prijedlog izmjena Statuta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, te predlaže Senatu njihovo usvajanje.  

2. Odbor je zaprimio prijedlog izmjena Statuta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, te predlaže Senatu njihovo usvajanje.  

3. Odbor je zaprimio i raspravljao o upitu Povjerenstva Vijeća društveno-humanističkog 
područja za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja, a koji se odnosi na potvrdu 
izbora u zvanje izvanrednog profesora dr. sc. Ivana Čehoka. Naime, postupak izbora u 
znanstveno-nastavno zvanje pokrenula je i natječaj objavila samostalna Visoka 
učiteljska škola u Čakovcu 2002. godine, a okončao Učiteljski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu 2009. godine (u čiji je sastav Visoka učiteljska škola ušla 2007. godine). 

Temeljem članka 118. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(iz 2003. godine) izbori u znanstveno-nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 
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započeti prema odredbama propisa koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, trebali su biti dovršeni prema tim 
propisima najkasnije do 1. srpnja 2005. pa se upućuje Učiteljski fakultet da temeljem 
iznesenog provede postupak poništenja natječaja iz 2002. po sili zakona te raspiše novi 
natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje. 

4. Odbor je, na zahtjev rektora, raspravljao o odluci Senata o potvrdi izbora u zvanje 
redovitog profesora trajno za prof. dr. sc. Hrvoja Turkovića s Akademije dramske 
umjetnosti koju je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio na sjednici u lipnju 2008. godine, a 
zakonski rok od pet godina od izbora u zvanje redovitog profesora trebao je biti 16. 
studenoga 2009. Zbog niza propusta svih sudionika u postupku izbora, Odbor smatra da 
je odluka Senata o potvrdi izbora u zvanje redovitog profesora trajno nezakonita te ne bi 
smjela proizvoditi pravne učinke. 

5. Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanje uputilo je Odboru upit u 
vezi potvrde izbora u naslovno zvanje redovitog profesora dr.sc. Mladena Labusa 
(Filozofski fakultet) koji radi u institutu, 2002. godine izabran je u znanstveno-nastavno 
zvanje docenta na Sveučilištu u Rijeci, ali nije zasnovao radni odnos. Pitanje 
Povjerenstva odnosi se na to je li se ovdje radi o preskakanju zvanja ili o prvom ulasku u 
sustav znanstveno-nastavih zvanja. Kako se izbor u znanstveno-nastavna zvanja provodi 
na svakom sveučilištu posebno, Odbor smatra da se ovdje  ne radi o preskakanju zvanja 
nego o prvom ulasku u sustav znanstveno-nastavnih zvanja na Sveučilištu u Zagrebu pa 
se može nastaviti s postupkom potvrde izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje.  

 

Prof. dr.sc. Miljenko Jurković postavlja pitanje rektoru o rješavanju točaka iz Odluke, da li će 
se te točke riješiti do ljeta, na što je rektor potvrdno odgovorio. 

Prof. dr.sc. Žarko Puhovski ne shvaća da se može raspravljati o odlukama Senata nakon što su 
već izglasane. Odbor ne smije biti nadređen samom Senatu. 

Prof. dr.sc  Branko Smerdel smatra da je trebao biti oformljen Ured za statutarna pitanja koji 
bi odgovarao  na pitanja o primjeni zakona, što nikad nije učinjeno. 

Rektor ističe da taj Odbor i Etički savjet trebaju raditi samostalno te stoga nastoji ne utjecati   
na njihov rad.  Dosta je širok spektar pitanja za koja se obraćaju Odboru, koji put je i rektor 
involviran. Ova odluka, vezana uz točku 4. neće proizvoditi pravne učinke, Odbor se 
priklonio ovom stavu. 

Prof. dr.sc Branko Smerdel: Bitna zadaća Odbora za statutarna pitanja je da prati primjenu 
Statuta. Statut se ne primjenjuje. 

Rektor odgovara da je teško pronaći kvalificirane kadrove za tu plaću koja se nudi, da bi radili 
u Odboru te se za izradu službenih akata oslanja na profesore Pravnog fakulteta. 

Prof. dr.sc. Žarko Puhovski tvrdi kako odluke Senata može poništiti jedino sud, jer iznad 
Senata nitko ne „stoji“. Senat mora biti najviše tijelo Sveučilišta. 

Rektor odgovara kako Odbor donosi prijedloge i pravna tumačenja, a ne odluke. 
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Prof. dr.sc. Vladimir Šimović sugerira kako je točka 3. potpuno u redu. 

Izmjene Statuta koje predlaže Odbor za statutarna pitanja, prihvaćaju se s 1 glasom protiv i 1 
suzdržanim glasom. 

5.) Izvješće Ekspertne skupine za ocjenu provedbe akcije „Indeks“  
 
Izvješće je radilo u povjerenstvu u kojem su sudjelovali prof. Josipović, prof. Uzelac, prof. 
Leinert-Novosel i studentica Elvira Natour. 
Prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel: malo je kasno da nakon pola godine izlazimo s ovim 
izvješćem,ali se intenzivno radilo na obimnom materijalu. S obzirom da se radi o pravničkoj 
tematici, ovo izvješće ima takav prizvuk. Objavili smo kratak rezime za medije ukoliko se 
pokaže interes za takovo nešto. Naš je zadatak bio da iz pravne i etičke strane razmotrimo 
akciju „Indeks“ i pratimo njen tijek te radi preventive što se tiče koruptivnog sprečavanja i 
zaštite ljudskih prava, te akademskih sloboda članova sveučilišta. Izrazito osuđujemo 
korupciju u društvu te na Sveučilištu i nekim njenim sastavnicama. Postoji nadzor rada 
sveučilišta i državnih tijela. U izvješću je još niz preporuka što bi se u tom pravcu trebalo 
učiniti. Došlo je tokom akcije do izvjesnih radnji kao što su oduzimanje kompjutera, ulazak s 
oružjem pred velikim brojem ljudi i ostalo što narušava ugled kako pojedinaca, tako 
sveučilišta. Kaznene mjere protiv studenata i profesora mogu se poduzeti tek kad su ispunjeni 
zakonski uvjeti za to. Akcija je imala izraziti medijski odjek. Bilo je medija koji su kršili 
ustavno pravo pojedinaca na privatnost, narušavajući na nesrazmjeran način ugled pojedinih 
nastavnika. Policija i državno odvjetništvo odgovorni su za „curenje“ informacija koje je 
dovelo do određenog medijskog eksponiranja. Vodstvo Sveučilišta trebalo je poduzeti 
drugačije mjere i spriječiti demonizaciju cijele akademske zajednice. Trebalo je organizirati 
bolju komunikaciju s javnošću. Bit ćemo u stanju sagledati cijelu akciju nakon što budu 
donesene pravomoćne presude. Prva preporuka je način da bi se trebalo olakšati signaliziranje 
da se nešto dešava, kako prijaviti sumnju te kako je procesuirati, zaštititi anonimnost onoga 
koji s tim kreće. Drugo, treba organizirati stalni sveučilišni odbor za harmonizaciju 
pravosuđa, savjetodavno tijelo koje bi vodilo računa o objektivnosti i neutralnosti kako bi se 
smanjile mogućnosti za korupciju i zloupotrebu položaja. Trebalo bi raditi na zaštiti prava 
svih, ne samo profesora nego administracije i studenata te na aktivnom kreiranju imidža 
sveučilišta koji je ovom prilikom narušen. 
Prof. Bajraktarević i prof. Puhovski kao članovi Etičkog savjeta izvjestili su o akciji „Indeks“. 
Članovi Etičkog savjeta primili su na uvid cijelu dokumentaciju te donijeli svoj stav o 
izvješću: 
Etički savjet u skladu s temeljnim načelima Etičkog kodeksa osuđuje svaki oblik korupcije 
bez obzira na opseg počinjenog dijela. Korupciju se ne smije tolerirati ni u kakvom obliku; 
- smatra nužnim da se u dogledno vrijeme povede opsežna javna rasprava o konceptu 
autonomije Sveučilišta i ističe da se autonomiju Sveučilišta ne može stavljati iznad sudske 
vlasti; 
- ističe potrebu snažnog naglašavanja načela presumpcije o ispravnosti djelovanja i 
dostojanstva Sveučilišta; 
- smatra da treba detaljno razraditi opće akte Sveučilišta, posebno u dijelovima koji se odnose 
na stegovne postupke u slučajevima kršenja istih; 
- smatra važnim da državna tijela vode računa o adekvatnom načnu i vremenu informiranja 
čelnika institucije o provedbi istražnih radnji na Sveučilištu, te o proporcionalnom postupanju 
državnih tijela sukladno težini učinjenih djela za koje se tereti pojedinca/skupinu/instituciju; 
- predlaže da se podrži inicijativa o provođenju sveobuhvatne antikorupcijske edukacije na 
razini svih sastavnica Sveučilišta. 



9 
 

Prof. dr. sc. Damir Boras smatra najvažnijim da nije zakonski razrješeno što je to autonomija 
sveučilišta; analiza tiskovina pokazala je da mediji nisu dobro reagirali što se može spriječiti 
dobrim službama za odnose s javnošću. 
Prof.dr. sc. Branko Smerdel: Nedopustivo je, s ustavnopravnog stajališta, načelo 
proporcionalnosti vezati uz težinu djela. Čl.16.st.2 Ustava utvrđeno je svako ograničavanje 
ljudskih sloboda i prava zajamčenih ovim Ustavom mora biti razmjerno potrebi za 
ograničavanjem u svakom pojedinom slučaju. Mi ne znamo da li je djelo učinjeno dok nema 
pravomoćne presude. Zakonom o policiji i pravilnicima koje donosi MUP propisano je da 
svaka primjena sile mora biti razmjerna samoj svrsi. U akciji Indeks bilo je teških prekršaja. 
Javno je rekao ravnatelj policije da oni prosuđuju način na koji će nekoga privesti. U svakom 
pojedinačnom slučaju moraju se znati postupci i mjere kad je u pitanju ekscesivna sila. 
Razmjernost primjene sile je jedna od tekovina civilizacije. Autonomija sveučilišta ne može 
se staviti iznad sudske vlasti. 
Prof. dr.sc. Žarko Puhovski:korupcija se ne smije tolerirati ni u kojem obliku, smatra da je 
izvješće napravljeno u pravnoj maniri, a ne etičkoj. Nama ne trebaju sveučilišni policajci koji 
bi bili u dosluhu s USKOK-om. Novinari su u 4 ujutro bili pred policijskom postajom, 
informacija je procurila iz policije, a ne Sveučilišta. Vodeća tijela ne mogu pratiti mogućnosti 
koruptivnih djelatnosti. 
Prof. dr.sc. Zlatan Bajraktarević: uvažava sve točke Izvješća i komentira pitanje prava i 
pravičnosti. To treba biti koherentno zajedničko mišljenje uvažavajući struku. 
Prof.dr.sc. Izvor Grubišić: meni ova akcija djeluje kao post mortem. Treba uložiti maksimalni 
trud u sprečavanju korupcije. Najviše problema je oko upisa i ispita. U Evropi neki ispiti 
moraju biti komisijski radi preventive korupcije. 
Rektor: što se tiče institucija pokušao sam animirati tijela na primjenu zaključaka i stavova 
sveučilišta koji su jasno izrečeni. Legislativni prostor smo maksimalno iskoristili. Poduzete su 
stegovne mjere. Sveučilište ne može ništa arbitrirati. 
Prof. dr.sc. Darko Tipurić: donijeli smo na Fakultet puno odluka koje su sigurno olakšale 
funkcioniranje na našem fakultetu. Mi svi koji vodimo fakultete trebamo voditi stegovne 
mjere u slučaju kad za to postoje osnovane sumnje da postoje kršenja. Stegovna povjerenstva 
mogu biti kontraproduktivna. Mogli bi doći u situaciju prejudiciranja, a u pitanju su i etički 
principi. Stegovne postupke neću pokretati do donošenja pravomoćnih presuda. Rektor 
zahvaljuje Ekspertnoj skupini. Izvješće se prihvaća. Materijal se prosljeđuje sastavnicama. 
 
6) Vanjska suradnja Sveučilišta u Zagrebu  
 
Prof.dr.sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju izvještava Senat da se na 
pripremi ove točke intenzivno radilo. Naime, povjerenstvo u sastavu: prorektorica Melita 
Kovačević, prof. dr. sc. Nada Čikeš i prof. dr. sc. Davor Romić predočili su Rektorskom 
kolegiju u širem sastavu prijedlog zaključaka o vanjskoj suradnji o kojima je provedena 
temeljita rasprava Neke bi podatke bilo potrebno nadopuniti. Sada postoji oko 35.000 sati koji 
se realiziraju u vanjskoj suradnji; podaci nisu potpuni. Oko 40% suradnje bazira se na 
ugovorima, a ostalo na individualnom angažmanu nastavnika. Ugovorom se ne bi određivalo 
ime nastavnika nego područje/kolegij, a da sastavnica može određivati od godine do godine i 
mijenjati nastavnike. Sva plaćanja idu preko sastavnica. Ograničili smo da je maksimalno 
opterećenje nastavnika 30% više nego što je norma sati. To se odnosi na sve u znanstveno-
nastavnom zvanju, ali isključuje znanstvene novake. 
Prof. dr. Izvor Grubišić predlaže da se u slučaju povrede gore navedenog uvedu sankcije. 
Rektor odgovara da ako se ova odluka usvoji od strane  Senata , tada je regulaciju prava 
potrebno potražiti u Statutu Sveučilišta. 
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Prof. dr. sc. Vladimir Šimović predlaže da se konzultiraju pravnici te da se o tome još 
raspravlja na sastavnicama. 
Prof. dr. sc. Enes Midžić: mora postojati neki institut koji će mi omogućiti da ja ne potpišem 
ugovor s nekom privatnom institucijom a taj program recimo, direktno konkurira 
Ekonomskom ili Pravnom fakultetu. Poslao je upit o tome Sveučilištu ali još nije dobio 
odgovor. 
Prorektorica: ova točka se već nekoliko puta ponavlja na Senatu, imali ste prostora od 4-5 
mjeseci jer se očekivalo od sastavnica da dostave  materijale. 
Odluka o izvođenju nastave nastavnika na sveučilištu odgađa se do slijedećeg Senata. 
 
7.)a) Suglasnost na promjene upisnih kvota  
 
Izvještava prorektorica Pinter o postupnom ukidanju upisa izvanrednih studenata na 
Grafičkom fakultetu. Na Grafičkom fakultetu bi ukupna svota bila 155, no Fakultetsko vijeće 
još nije donijelo konačnu odluku za tih 55 mjesta. Akademija dramskih umjetnosti smanjila je 
2 mjesta koja se odnose na preddiplomski studij. 
Promjene se jednoglasno prihvaćaju. 
 
b)Ugovori  MZOŠ o financiranju diplomskih i integriranih studija 

Rektor obavještava da su ugovori s MZOŠ pripremljeni, da se usuglašavaju sa Sveučilištima, 
da će njima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa financirati dodiplomski studij te 4.i 5. 
godinu integriranog studija; rokovi za uplatu akontacije i konačnog plaćanja bit će kao i lani. 
Ugovori će uskoro biti potpisani. 

9.) Prihvaćanje izmjena i dopuna studijskih programa preddiplomskih i diplomskih 
studija sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 
 
O prijedlozima Radne skupine za studijske programe izvještava prorektorica Pinter koja 
napominje da su prijedlozi koji se odnose na promjene studenskih programa do 20% prošli u 
radnim skupinama. 
Senat je jednoglasno prihvatio navedene izmjene i dopune studijskih programa. 
 
10.) Poslijediplomski studiji   

O prijedlozima Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme izvijestila je 
prorektorica Melita Kovačević. 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: 

doktorski studij: 

1. Rani novi vijek, Filozofski fakultet 
specijalistički studij: 
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1. Lokalna demokracija i razvoj, Fakultet političkih znanosti 
2. Toksikologija, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
3. Klinička psihologija, Filozofski fakultet 
4. Unutarnje bolesti, Veterinarski fakultet 
5. Mikrobiologija i epizootiologija, Veterinarski fakultet 
6. Poslovno upravljanje u graditeljstvu, Sveučilište u Zagrebu  

Prijedlozi Radne skupine jednoglasno su prihvaćeni. 

11.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 
O prijedlozima Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme izvijestila je 
prorektorica Melita Kovačević. 
Senat je potom jednoglasno donio  

O D L U K U 
da se odobrava pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti slijedećim kandidatima:  
Izvan doktorskog studija: 
1. mr. sc. Slavko Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Filozofijski korijeni humanizma 
2. mr. sc. Željko Rački, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Longitudinalno istraživanje razvoja kreativnosti osnovnoškolske djece 
3. mr. sc. Sven Cvek, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: «9/11»: Event, Trauma, Nation, Globalization («9/11»: Događaj, trauma, nacija, 
globalizacija 
4. mr. sc. Magdalena Najbar-Agičić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Hrvatska historiografija 1945-1960. Ideološki okvir i putovi razvoja 
5. mr. sc. Vanja Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Samostan sv. Nikole u Trogiru – razvoj jugoistočnog dijela grada 
6. mr. sc. Zlatica Kozjak Mikić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Emocionalni i psihosomatski aspekti prilagodbe na zahtjeve srednje škole 
7. mr. sc. Sanja Veršić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Koncepcija prostora Pavla Florenskoga u kontekstu ruskoga kozmizma 
8. mr. sc. Tamara Mohorić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Razumijevanje emocija kao komponenta emocionalne inteligencije u ranoj 
adolescenciji 
9. mr. sc. Saša Kovačević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Infrastruktura naselja starijega željeznog doba u Podravini 
10. mr. sc. Ljubica Gligorević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Tradicijska kultura, mediji i javnost 
11. mr. sc. Ivona Orlić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Regionalni identitet u suvremenoj turističkoj ponudi Istre 
12. mr. sc. Marina Šimunić Buršić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Recepcija gotičkog svoda u Hrvatskoj 
13. Ivana Đurđević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Vara  ždin, 
tema: Inteligentne metode u prilagodbi sustava elektroničkog učenja preferencama i stilovima 
učenja studenata 
14. mr. sc. Vanja-Ivan Savić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Primjena teorijskih modela kaznene odgovornosti pravnih osoba u hrvatskom i 
usporednom pravu 
15. mr. sc. Lidija Bertović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
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tema: Fitoakomulacija metala iz tla onečišćenog ugljikovodicima u kontroliranim uvjetima 
16. mr. sc. Bosiljka Mustać, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Srdela golema, Sardinella aurita, Valenciennes, 1847.-dinamika, ribarstveno 
biologijske značajke i iskorištavanje populacije 
17 mr. sc. Stela Bulimbašić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Promjene u ekspresiji regulatora staničnog ciklusa ciklina D1, p21, p27 i p53 u 
različitim histološkim tipovima filodnih tumora dojke 
18. mr. sc. Zvonko Iljazović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Rekurzivnost lančastih i cirkularno lančastih skupova 
19. mr. sc. Vedran Šego, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Dvostrana hiperbolička dekompozicija singularnih vrijednosti 
Two-sided hyperbolic singular value decomposition 
20. mr. sc. Hrvoje Silovski, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Izraženost proteina PTEN u duktalnom invazivnom karcinomu dojke 
21. mr. sc. Andrej Roth, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Uloga estrogenskih beta receptora u razvoju karcinoma dojke 
22. mr. sc. Goran Palijan, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Učinak hidroloških svojstava Kopačkog rita na strukturu bakterioplanktona 
23. mr. sc. Andrea Veček, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Sekularni trend rasta i razvoja adolescenata Zagreba u zadnjih dvadeset godina 
 
U okviru doktorskog studija: 
1. Tomislav Popić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Zadarski sud Curia maior ciuilium i njegovo djelovanje 
2. Lidija Cerić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Hrvatska za vrijeme bana Slavka pl. Cuvaja 
3. Ivana Anić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Kulturni život Karlovca u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda 
4. Vladimir Huzjan, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Pučka pobožnost u župi Brdovec u 17. i 18. stoljeću 
5. mr. sc. Igor Gruić, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 
tema: Evaluacija metoda podučavanja elemenata rukometne tehnike 
6. Andreja Pirc, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 
tema: Utjecaj inovativnosti na konkurentnost tvrtki u industriji namještaja 
7. Ida Katičić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 
tema: Genetska raznolikost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u klonskim sjemenskim 
plantažama u Hrvatskoj 
8. Lejla Bevanda, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Molekularna filogenija i taksonomija planarija (Platyhelminthes, Turbellaria, 
Tricladida) Bosne i Hercegovine i Hrvatske 
9. Aleksandra Kočić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Utjecaj stanišnih uvjeta na dinamiku razvoja makrofita u vodotocima nizinskog dijela 
Hrvtaske 
10. Spomenko Ilić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Učinak visokih doza paracetamola i pentadekapeptida BPC 157 na pojavnost konvulzija 
i hepatotoksičnost u štakora 
11. Iva Popović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Adjuvantni učinci imunomodulatora na imunogenost dvovaljane vakcine protiv 
kolidiareje i kolienterotoksemije odbijene prasadi 
12. Ivana Ratkaj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
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tema: Transkriptonski profil fibroblasta/miofibroblasta uzgojenih iz tkiva oboljelih od 
Dupuytrenove kontrakture 
13. Krunoslav Užarević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Derivati dehidracetne kiseline kao ligandi i receptori aniona 
14. Ivana Biljan, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Samoorganizirajući mono-i biomolekulski slojevi derivata nitrozobenzena na zlatu 
15. Tomislav Ševa, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Eksperimentalno istraživanje elektroprodukcije hiperjezgri spektrima visoke rezolucije 
16. Tanja Matijević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Uloga gena/ proteina TLR3 u stanicama primarnog karcinoma i metastaza čovjeka 
17. Jasna Čanadi Semadeni, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: VEGF/ VEGFR-2 as promising target for inhibiting angiogenesis  
Vaskularni endotelni čimbenik rasta (VEGF) i receptor 2 (VEGFR-2) kao kandidati za 
uspješnu inhibiciju angiogeneze 
18. Arijana Zorić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Utjecaj mutiranih oblika i izoformnih gena na aktivnost gena u stanicama tumora 
19. Ana Šarić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Utjecaj endomorfina na oslobađanje dušikovog oksida iz mišjih makrofaga 
20. Ivan Čima, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Međuodnos fizioloških parametara rožnice i optičkog diska i moguća uloga u oštećenju 
vidnog živca 
 
12.) Sveučilišno-nastavna literatura 
 

Povjerenstvo za sveučilišno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo) primilo je od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, 
prijedloge za objavljivanje sveučilišno-nastavne literature. 

Na 7. sjednici Povjerenstva, održanoj 2. lipnja 2009. godine, razmatrani su prijedlozi 
za objavljivanje rukopisa koji su primljeni s cjelokupnom dokumentacijom. 

Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali rukopise, detaljno pročitali recenzije 
rukopisa i dopise fakulteta, Povjerenstvo je donijelo 

PRIJEDLOGE 
o odobravanju naslova: 

Neurologija za medicinare, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Vesna Brinar. Predlagatelj je 
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Miloš Judaš, Sveučilište u Zagrebu 
Medicinski fakultet, prof. dr. sc. Dubravko Božićević, Poliklinika Božićević-Grbavac i doc. dr. sc. 
Peter Matek, Opća bolnica „Sveti Duh“. 

 

Štrausova Medicinska biokemija, III. izdanje, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Božidar Štraus, dr. 
sc. Karmela Barišić, dr. sc. Ivana Čepelak, dr. sc. Dubravka Čvorišćec, dr. sc. Slavica Dodig, dr. sc. 
Koraljka Đurić, dr.sc. Ksenija Fumić, dr. sc. Roberta Petlevski, dr. sc. Joszef Petrik, dr. sc. Franjo 
Plavšić, dr. sc. Vesna Plavšić, dr. sc. Lada Rumora, dr. sc. Dunja Rogić, dr. sc. Milica Trbojević-Čepe, 
dr. sc. Irena Žuntar, Alka Wolf. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Tihana Žanić Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-
biokemijski fakultet, prof. dr. sc. Jadranka Varljen, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i prof. dr. 
sc. Elizabeta Topić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 
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Dijabetes u žena, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. Josip Đelmiš i suradnici. Predlagatelj je 
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Izet Aganović, Medicinski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Herman Haller, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i prof. dr. 
sc. Mario Podobnik,  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. Vladimir 
Katić, prof. dr. sc. Drago Prgomet i suradnici. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski 
fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Davorin Đanić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, prof. dr. 
sc. Goran Račić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu i dr. sc. Radovan Subotić, umirovljeni 
profesor,  Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. 

 

Nuklearna medicina u dijagnostici i liječenju bolesti kostiju i zglobova, sveučilišni udžbenik, autori: 
prof. dr. sc. Damir Dodig, doc. dr. sc. Dražen Huić, doc. dr. sc. Mirjana Propat i prim. dr. sc. Stanko 
Težak. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Zvonko Kusić, 
akademik, KB Sestre milosrdnice, prof. dr. sc. Ivan Karner, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku i 
prof. dr. sc. Branko Bilić,  Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. 

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 
 
 
13.)  Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu   
 
Završene su prijave za program mobilnosti u okviru „Erasmus“, prijavilo se 130 studenata. 
Rektor je ovu točku dnevnog reda odgodio za slijedeću sjednicu Senata. 
 
14) Donošenje odluke o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova Vijeća 
područja 
 
Odgađa se ova točka dnevnog reda za slijedeću, izvanrednu, sjednicu jer nije bilo 
dvotrećinske većine nazočnih članova Senata. 
 
15.) Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekana Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 
 
Rektor je izvijestio članove Senata o pristiglom programu pristupnika za dekana na koje Senat 
daje suglasnost: 
            Pravni fakultet – prof. dr. sc. Žarko Potočnjak  
Senat je jednoglasno dao suglasnost na program pristupnika za dekana Pravnog fakulteta. 
 
16.)  Financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2008. godinu 
 
Prof. dr.sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje navodi kako su podaci u tablici kumulativni 
i komprimirani. Vlastiti prihodi na razini Sveučilišta su otprilike 663 milijuna kuna u 2008. 
što je za devedesetak milijuna kuna manje nego prošle 2007. Prvi put je rađeno po osnovama 
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Pravilnika o financiranju gdje su razdvojeni programi za osnovne, dopunske i prateće 
djelatnosti. 
Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2008. godinu objedinjava godišnje obračune visokih 
učilišta i ostalih ustanova u sastavu Sveučilišta. 
Dokumentacijsku osnovicu za izradu priloženih tablica čine posebne podloge (tablice) priređene 
u Rektoratu. U njih su sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu unijele podatke iz izvornih 
dokumenata njihovih glavnih financijskih izvješća. 
U priloženim tablicama prikazani su prihodi i rashodi objedinjeni prema djelatnostima Sveučilišta 
u Zagrebu te stanje imovine na dan 31. prosinca 2008. 
U Tablici 1. posebno su iskazani prihodi pojedinačnih fakulteta, akademija i ustanova u sastavu 
Sveučilišta i njihov zbroj za 2008. u Programu osnovne djelatnosti. 

U Tablici 2. iskazani su prihodi u Programu dopunske djelatnosti, prihodi Investicija i prihodi u 
Programu prateće  djelatnosti. 

U Tablici 3. objedinjeni su sveukupni prihodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. g. 
U odnosu na 2007. godinu na razini Sveučilišta ukupan prihod je povećan 10,3 %, a na razini 
samih visokih učilišta 11,0 %.  (Porast ukupnog prihoda u 2007. u odnosu na 2006. bio je 7,0 %.) 

U Tablici 4. za svaku jedinicu i zbirno za Sveučilište iskazani su iznosi i struktura rashoda u 
Programu osnovne djelatnosti s kapitalnom izgradnjom. 

U Tablici 5. prikazani su rashodi i njihova struktura u Programu dopunske djelatnosti i Programu 
prateće djelatnosti. 

U Tablici 6. objedinjeni su sveukupni rashodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. U 
odnosu na 2007. godinu ukupni rashodi Sveučilišta u Zagrebu porasli su za 13,6 % dok su ukupni 
rashodi visokih učilišta porasli za 13,4 %. 

Tablica 7. sadržava podatke o stanju imovine na dan 31. prosinca 2008. po sastavnicama 
Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Na 16. sjednici Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 8. lipnja 2009. slijedom 

materijala raspravljalo se o Godišnjem obračunu za 2008. godinu Sveučilišta u Zagrebu. Odbor za 

proračun zaključio je kako slijedi: 

 U Godišnjem obračunu za 2008. iskazani su podaci o prihodima i rashodima po sastavnicama 

Sveučilišta u Zagrebu prema njihovim financijskim izvješćima. 

 Odbor za proračun prihvaća Godišnji obračun za 2008. godinu kakav je prikazan u tablicama  i 

to prvenstveno kao cjelinu. Također Odbor za proračun raspolaže detaljnom analizom navedenih 

podataka na koju ima primjedbu oko nekonzistentno iskazanih podataka pojedinih sastavnica obzirom 

na Pravilnik o financiranju Sveučilišta u Zagrebu, a koja nije sastavni dio ovog izvješća. 

S obzirom na izvješće prorektora, rektor je pozvao članove Senata da glasuju. Senat je 
jednoglasno prihvatio Financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2008. godinu. 
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17.)Prostorno planiranje i razvoj  
 
Prorektor za prostorno planiranje i razvoj prof.dr.sc. Bojan Baletić je izvijestio o realizaciji 
planova vezanih za prostorno planiranje. Prva je informacija o stanju korištenja kredita za 
lipanj 2009. Do sad je realizirano skoro 40%, za Filozofski fakultet sredstva su iskorištena a 
za Muzičku akademiju jedan dio, početak je gradnje. Šumarski fakultet je također jedan dio 
iskoristio.  
Za strukturne fondove Europske unije, pripremili smo 22 projekta. Oni su postavljeni u bazu 
kod Ministarstva koji će analizirati te prijave koliko su realne. Suma je 830 milijuna eura. 
U zgradi, gdje je sad komanda MORH-a, koju bi nam trebali prepustiti, preselio bi se Fakultet 
političkih znanosti.  
Pitanje identiteta Sveučilišta .-prijedlog znaka i  logo Sveučilišta 
Prošle godine smo se suočili s problemom kad je došlo pitanje novih svjedodžbi, kako ih 
standardizirati. Napravili smo generaciju novih diploma. Trebalo je definirati naš osnovni 
znak. Ovaj nacrt pokazuje stanje grafičke kulture. Pečat na aktu povjerenstva je iz 1955. 
godine. Grafički se iskorigirao sam znak, font je sređen. Font je registriran , a autor je prof. 
Đurek sa Studija dizajna. 
 
Senat je potom jednoglasno donio slijedeću Odluku: 

Prihvaća se novi prijedlog znaka i logotipa Sveučilišta u Zagrebu. 

Novi znak i logotip koristi zaštićenu tipografiju pod nazivom UNIZG posebno kreirane za potrebe 
Sveučilišta u Zagrebu. Primjena znaka i logotipa definirana je Priručnikom grafičkih standarda. 

Novi znak i logotip Sveučilišta u Zagrebu koristiti će se na svim službenim dokumentima Rektorata i 
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te će se kao takav registrirati kod Državnog zavoda za intelektualno 
vlasništvo. 

 
18.) Davanje suglasnosti dekanu Muzičke akademije za sklapanje ugovora u vrijednosti 
većoj od 3.000.000,00 kuna 
 
Prof.dr. sc. Mladen Janjanin izvještava kako će se 16. srpnja 2009. potpisati ugovor o 
uređenju stare zgrade Ferimporta, koja bi se trebala renovirati i postati nova zgrada Muzičke 
akademije. Na to se čeka već 90 godina. 
Ugovor bi se trebao potpisati od strane Ministarstva, Grada Zagreba i našeg Sveučilišta te 
Muzičke akademije.  
Senat jednoglasno prihvaća davanje suglasnosti dekanu Muzičke akademije za sklapanje 
ugovora u vrijednosti većoj od 3.000.000,00 kuna. 
 
19.) Ostalo 
Rektor obavještava da će se u nedjelju će se u HNK održati dodjela doktorata znanosti. 
Slijedi dodjela rektorovih nagrada te promocija počasnog doktorata Branka Lustiga. 

 
*** 
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Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice Senata i zaključio sjednicu u 20,30 
sati. 

            

                                                                                                            Rektor 

 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  

Zapisnik sastavila: 

Mirjana Mikulčić Blaznik, dipl. iur. 

 
Uz poziv broj: 
Klasa: 602-04/09-04/1 
Urbroj: 380-07/1-09-7  
Zagreb,  10. srpnja 2009. 


