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ZAPISNIK  

 

13.  sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 343. akademskoj godini (2011./2012.) održane u 
utorak 19. lipnja 2012. s početkom u 16,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg 
maršala Tita 14. 

 

1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor 

- Prof.dr.sc. Ksenija Turković, prorektorica za prava pitanja i međunarodnu suradnju 

- Prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prorektorica za poslovanje 

- Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju 

- Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje, razvoj i tehnologiju 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
1. Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – zamjenica 
predsjednika Vijeća tehničkog područja 

2. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet – predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja 

3. Prof. dr. sc. Lajoš Žager, Ekonomski fakultet – predsjednik Vijeća društveno-humanističkog 
područja 

4. Prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović, Hrvatski studiji – zamjenica predsjednika Vijeća društveno-
humanističkog područja 

5. Prof.dr.sc. Edi Maletić, Agronomski fakultet –  predsjednik Vijeća biotehničkog područja  

6. Prof. dr. sc. Frane Božić, Veterinarski fakultet – zamjenik predsjednika Vijeća biomedicinskog 
područja 

7. izv. prof. Goran Sergej Pristaš, predsjednik Vijeća umjetničkog područja 

8. Prof.dr.sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

9. Prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet 

10. Prof. dr. sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet 

11. Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 

12. Prof.dr.sc. Dragutin Komar, Stomatološki fakultet 

13. Prof.dr.sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet 

14. Prof. dr. sc. Milan Oršanić, Šumarski fakultet 

15. Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

16. Prof. dr. sc. Ljiljana Mikšaj Todorović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

17. Prof.dr.sc. Sanda Rašić, Ekonomski fakultet 

18. Prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet 

19. Prof. dr. sc. Marko Baretić, Pravni fakultet 

20. Prof. dr. sc. Ante Bežen,Učiteljski fakultet 

21. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike 

22. Prof.dr.sc. Nenad Zakošek, Fakultet političkih znanosti 

23. Prof.dr.sc Igor Jukić, Kineziološki fakultet 

23. Prof.dr.sc. Damir Agičić, Filozofski fakultet 
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24. Prof. dr. sc. Denis Bratko, Filozofski fakultet 

25. Prof.dr.sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 

26. Prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak, Hrvatski studiji 

27. Prof. dr. sc. Josip Oslić, Katolički bogoslovni fakultet 

28. Prof.dr.sc. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

29. Prof. dr. sc. Zlatan Barjaktarević, Prirodoslovno-matematički fakultet 

30. Prof. dr. sc. Alenka Delić, Arhitektonski fakultet 

31. Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

32. Prof.dr.sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

33. Prof.dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, Fakultet strojarstva i brodogradnje  

34. Prof.dr.sc. Ernest Bazijanac, Fakultet prometnih znanosti  

35. Prof.dr.sc. Vesna Dragčević, Građevinski fakultet 

36. Prof.dr.sc. Miodrag Roić, Geodetski fakultet  

37. Prof.dr.sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet 

38. Prof.dr.sc Diana Milčić, Grafički fakultet 

39. Prof. dr. sc. Faruk Unkić, Metalurški fakultet 

40. Poc. dr.sc. Biljana Kovačević Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

41. Red. prof. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti 

42. Izv. prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija 

43. Izv. prof. Dalibor Jelavić, Akademija likovnih umjetnosti 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

44. Ivan Čanjevac, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

45. Miroslav Smetiško, Ekonomski fakultet-zamjenik predsjednika SSZG 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija  

46. Petra Radetić, Agronomski fakultet 

 

Ostali prisutni 

 - prof. dr. sc. Ivan Šestak, FFDI 

 

Iz stručne službe Rektorata   

- Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica 

- Melani Vukmirica, dipl. iur., pomoćnica rektora za pravna pitanja 

- Jelena Đuran, dipl. iur., Ured za akademske poslove 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- Vesna Sedlar, Ured za akademske poslove 
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*** 

Rektor, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 13. sjednicu Senata u 343. akademskoj godini 

(2011./2012.),  pozdravio sve prisutne i predložio sljedeći 

Dnevni red: 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11. sjednice Senata u 343. akademskoj 
godini (2011./2012.) održane 15. svibnja 2012. i 12., izvanredne sjednice Senata u 343. 
akademskoj godini (2011./2012.) održane 5. lipnja  2012.   

3) Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 

4) Izbori u zvanja 

   a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora trajno   

   b) Potvrda izbora u naslovno  znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog 
profesora na vrijeme od 5 godina 

5) Upisne kvote sastavnica i participacije školarina za upis I. godine diplomskih studija na 
Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2012./2013.  

6) Ugovor s MZOS o subvenciji troškova studija za redovite studente prve godine 
preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, 
diplomskih sveučilišnih, stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 
akademskoj godini 2012./2013. 

7) Istraživanje 

8)  Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

9) Sveučilišna nastavna literatura 

10)Kredit Sveučilišta u Zagrebu - prenamjena kreditnih sredstava Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti  

 
11) Izvješće o stanju UPU-a za Kampus Borongaj (preporuke za razradu prvonagrađenog    
rješenja)  

 
12) Aktivnosti na programu Energetske učinkovitosti i daljnje aktivnosti u organizaciji 
UNDP-a na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 

13) Imenovanje Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade   

14)  Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 
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       a) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Muzičke akademije 

      b) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta 

15) Ostalo  

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

*** 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus 

Nakon detaljnog izvještaja za svakog od predloženika, izvjestitelji su predložili Senatu da se istim 
dodijeli počasno zvanje professor emeritus, budući da su predloženici svojom znanstvenom, 
nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonijeli razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu, 
a na temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću.  

R.b. Ur. br. IME PREZIME Visoko učilište Izvjestitelj 

1. 602-
04/12-
16/12 

prof. dr. sc. Božidar BIONDIĆ Geotehnički fakultet 
u Varaždinu 

prof. dr. sc. Vladimir Patrčević, 
predsjednik povjerenstva  

2. 602-
04/12-
16/6 

prof. dr. sc. Miroslav DUMIĆ Medicinski fakultet prof. dr. sc. Nina Barišić, 
predsjednica povjerenstva 

3. 602-
04/12-
16/16 

prof. dr. sc. Mensur ŠEHIĆ Veterinarski 
fakultet 

prof. dr. sc. Vladimir Butković, 
predsjednik povjerenstva 

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11. sjednice Senata u 343. 
akademskoj godini (2011./2012.) održane 15. svibnja 2012. i 12. izvanredne sjednice 
Senata u 343. akademskoj godini (2011./2012.) održane 5. lipnja  2012.   

Rektor Bjeliš zamolio je članove Senata da iznesu eventualne primjedbe ili sugestije na 
predmetne zapisnike. Budući da nije bilo primjedaba, zapisnici 11. sjednice Senata održane 15. 
svibnja 2012. te 12. izvanredne sjednice Senata održane 5. lipnja 2012. godine jednoglasno su 
prihvaćeni. Potom je rektor izvijestio o materijalu kojega je pripremilo Vijeće tehničkog 
područja, a temeljem zaključaka sa sjednice Senata održane 5. lipnja te dao riječ dekanu Periću, 
koji je iznio tekst okvirnog akcijskog plana sudjelovanja u izradi strateških dokumenata 
temeljenih na strategiji odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije. 

Praćenje i sudjelovanje u pripremi opće strategije razvitka Hrvatske 
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Strateški dokumenti obrazovnog i istraživačkog prostora moraju biti usklađeni sa strategijom 
sveopćeg razvitka Republike Hrvatske. Vijeće tehničkog područja smatra da znanstveni, 
istraživački i stručni potencijal hrvatskih sveučilišta (posebice Sveučilišta u Zagrebu) mora biti 
aktivno uključen i u pripreme tih općih strateških dokumenata razvitka, jer se taj posao, uz dobru 
političku volju i potporu, mora obaviti na najvišoj mogućoj stručnoj razini. Vijeće tehničkog 
područja ponovno naglašava svoju spremnost aktivnog sudjelovanja u svim predstojećim 
aktivnostima utvrđivanje odrednica tih općih  strateških dokumenata.  

Sudjelovanje u pripremi strateških dokumenata obrazovnog i istraživačkog prostora 

Posebice, Vijeće se želi aktivno uključiti u izradu strateških dokumenata zasnovanih na 
postavkama Smjernica strategije odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: 
Smjernice). Izrada strateških dokumenata treba se obaviti projektno, što je jasno naznačeno i u 
Predgovoru tog dokumenta. Svi strateški dokumenti morat će sadržavati mjerljive pokazatelje i 
pažljivu analizu snaga, slabosti, prilika i prijetnji (SWOT analizu). 

U vezi s time Vijeće tehničkog područja potaknut će organiziranje radnih skupina koje će: 

− pratiti aktivnosti na izradi strateških dokumenata odgoja, obrazovanja, istraživanja i 
inovacija, 

− razrađivati  podloge i aktivno sudjelovati u pripremi strateških odrednica i s njima 
povezanih akcijskih planova. 

Pojedini bi fakulteti trebali predložiti kompetentne i motivirane kandidate za članove radnih 
skupina za praćenje i obradu pojedinih tematske cjelina te predlaganje pripadnih strateških 
odrednica. 

Radne skupine za razradu strateških podloga bi trebalo okupiti oko sljedećih tema (u zagradama 
su navedeni brojevi odjeljaka iz Smjernica koji bi radne skupine trebale prvenstveno uzeti u 
obzir): 

1. Vrhunska znanost, industrijski i društveni izazovi, inovacijska djelatnost (1.3., 1.4., 1.9., 
1.10., cijelo poglavlje 3. i poglavlje 4., 6..4.) 

2. Predvisokoškolsko obrazovanje (cijelo poglavlje 2., 6.3., pri čemu naglasak treba biti na 
razmatranju tehničkog i informatičkog područja opisanog u Nacionalnom okvirnom 
kurikilu, te na odjeljcima 2.2.2 i 2.2.3.)) 

3. Cjeloživotno učenje (cijelo poglavlje 5., 6.5.) 

4. Sveopći razvoj, inovacijska politika i redefiniranje misije sveučilišta (1.1., 1.2, 1.3., 1.4., 
1.9., 1.10., cijelo poglavlje 4., 6.4.) 

Za koordinaciju rada osnovat će se redakcijska radna skupina Vijeća koja će usklađivati rad ovih 
radnih skupina, usuglašavati ih s drugim područjima i pripremati podloge za Senat Sveučilišta u 
Zagrebu.  Ta bi redakcijska skupina čitav posao trebala usklađivati s ostalim područjima 
(poglavito društveno-humanističkim i prirodoslovno-matematičkim) jer se jedino cjelovitim 
pristupom mogu savladati složeni problemi današnjice i sutrašnjice.  

U skladu s odjeljkom 1.11. Smjernica strateške odrednice preobrazbe obrazovnog i istraživačkog 
prostora treba osmišljavati  tako da se u razdoblju proračunskih ograničenja koje će potrajati još 
nekoliko godina naglasak bude na djelotvornim funkcijskim promjenama koje nakon toga mogu 
biti popraćene pripadnom institucionalnom preobrazbom.  

Modeliranje procesa u obrazovnoj i istraživačkoj djelatnosti 
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S obzirom da nakon donošenja strateških dokumenata mora uslijediti utvrđivanje pravnog i 
proračunskog uređenja, pokrenut će se projekt modeliranja pojedinih procesa u obrazovnoj i 
istraživačkoj djelatnosti u svim obrazovnim, znanstvenim i istraživačkim područjima, kako bi se 
olakšala njihova simulacija i preciznije definiranje te tako stvorila podloga za kreiranje nove 
legislative i regulative.  

Rektor Bjeliš navodi kako postoji najava Vlade o tome da će se kroz više ministarstava, 
uključujući i resorno, pokrenuti rad na strategiji te da se u tom smislu pripremaju prijedlozi za 
pojedina radna tijela za rad na istoj. 

Potom se rektor Bjeliš osvrnuo na tvrdnje vezane uz objavu rezultata istraživanja na projektu 
IPA 2008 (DISCO) te pročitao sljedeću izjavu: 

Tvrdnja da je rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš zabranio ili pokušao 

zabraniti objavu rezultata istraživanja na projektu IPA 2008 (DISCO) o kojima su informirali 

Jutarnji list (13. lipnja) te tjednik Lider (14. lipnja), ne odgovara istini. Rektor se striktno drži 

svojih zadaća i obveza vezanih uz osiguravanje uvjeta za istraživački rad i uz zaštitu akademskih 

sloboda svih članova sveučilišne zajednice u njihovim kreativnim i kritičkim angažmanima, što 

isključuje bilo kakvu pomisao o administrativnim ograničavanjima tih sloboda. 

Nakon što je gore navedena izjava podijeljena svim članovima Senata, sa zamolbom da isti 
odgovore na sljedeće pitanje: Vjerujete li da je ova izjava istinita ili neistinita – DA ili NE?, 
rektor je najavio kratku stanku nakon šeste točke dnevnog reda, kada će članovi Senata moći 
glasovati, a nakon čega će dekan Midžić te profesorica Čikeš objaviti rezultate. 

 

3) Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 

Rektor Bjeliš u uvodnom je dijelu informirao Senat o tome da je Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta priredilo, nakon višegodišnjeg savjetovanja s ključnim dionicima 
uključenima u radna tijela i povjerenstva Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, Nacrt prijedloga 
zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Dionici uključeni u konzultativni proces su 
predstavnici obrazovnog sektora, tržišta rada i gospodarstva te civilnog društva, čime se težilo 
osigurati partnerski i koordiniran pristup izradi Nacrta prijedloga zakona o HKO-u. U travnju 
2012. godine osnovano je Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga zakona o Hrvatskom 
kvalifikacijskom okviru te drugih propisa kojima se utvrđuje daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga 
kvalifikacijskog okvira. Povjerenstvo je izradilo aktualnu verziju Nacrta prijedloga zakona o 
HKO-u. Nacrt prijedloga zakona o HKO-u nužan je zakonski temelj na kojem će se uspostaviti 
primjena HKO-a, a od općeg je društvenog interesa jer omogućuje usklađivanje obrazovnog 
sustava s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cijelosti. Pored toga, primjenom HKO-a 
nastavlja se reforma obrazovnog sustava u smislu stvaranja obrazovnih programa temeljenih na 
jasnim ishodima učenja, uspostavljaju se temelji za vrednovanje ishoda neformalnog i 
informalnog učenja te se osnažuje i dalje razvija sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama 
obrazovanja, za sve oblike učenja. Javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom 
kvalifikacijskom okviru otvorena je do 6. kolovoza 2012. Cilj je i svrha javne rasprave prikupiti 
mišljenja zainteresirane javnosti o spomenutom Nacrtu prijedloga zakona. Također, rektor Bjeliš 
posebice naglašava o kojim bi se temama trebalo povesti računa prilikom rasprave na sljedećoj 
sjednici Senata, koja će se održati 10. srpnja, kada će se donijeti i službeni zaključak Senata o 
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predmetnom prijedlogu, a na što je posebice upozorila prorektorica Divjak u svom osvrtu na 
Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Konkretno, nije jasno treba li 
ovim Zakonom ulaziti u reguliranje pitanja uvjeta ulaza u pojedine studijske razine (članak 7). 
Stav Sveučilišta može biti da to nije potrebno regulirati Zakonom o HKO-u. Ukoliko se ipak 
predlaže regulacija, tada treba posebno uočiti da je sukladno Nacrtu prijedloga Zakona (članak 7. 
st. 2.) uvjet pristupanja 6. razini posjedovanje kvalifikacije na 4.2 (gimnazije i četverogodišnje 
strukovne škole) ili višoj razini (razina 5. majstori i pristupnici), uz položene ispite obveznih 
predmeta državne mature. Prema stajalištu prorektorice Divjak, uvjet pristupanja 6. razini treba 
biti samo razina 4.2, isključujući razinu 5., uz obrazloženje da obvezni predmeti na ispitu državne 
mature nisu dovoljan preduvjet za 6. razinu te da je minimalni zahtjev za ulaz u razinu 6 
(preddiplomski studij) završena četverogodišnja škola. Nadalje, upitno je uvođenje dvije 
odvojene razine na razini 7: razine 7.1. diplomski studij i 7.2. poslijediplomski specijalistički 
studij. Također, otvoreno je pitanje i sastava Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala 
kao središnjeg strateškog tijela RH za razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (članak 10. 
Stavak 3.), jer je od 24 člana Nacionalnog vijeća samo jedan predstavnik sveučilišta. 

 

4) Izbori u zvanja 

O prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrde izbora u zvanja, Senat je izvijestio 
rektor Bjeliš, kako slijedi: 

1.  Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora 
– trajno:      

R.
br. 

Ur. 
broj 

Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora  

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Br. 
Uvjeti 
Rekt. 
zbora 

Visoko učilište Znan./umj. 
područje 

Znan./umjet.polje 

1. 640-
03/12 

-07/48 

dr. sc. 
Goran 

MUIĆ 12.06.2007. 13.01.2012. 10/12 Prirodoslovno-
matematički fakultet 

prirodne 
znanosti 

matematika/matematičk
a analiza  i/algebra 

2. 640-
03/12 

-07/49 

dr. sc. 
Dražen 

ADAMOVIĆ 12.06.2007. 13.01.2012. 9/12 Prirodoslovno-
matematički fakultet 

prirodne 
znanosti 

matematika/matematičk
a analiza i/algebra 

3. 640-
03/12 

-07/57 

dr. sc. 
Miroslav 

BAJIĆ 13.02.2007. 28.09.2011. 9/12 Veterinarski fakultet prirodne 
znanosti 

kemija/organska kemija 

4. 640-
03/12 

-07/62 

dr. sc. 
Meri 

TADINAC 12.06.2007. 15.02.2012. 8/12 Filozofski fakultet društvene 
znanosti 

psihologija/biološka 
psihologija 

5. 640-
03/12 

-07/74 

dr. sc. 
Lidija 

ARAMBAŠIĆ 12.06.2007. 15.02.2012. 7/12 Filozofski fakultet društvene 
znanosti 

psihologija/klinička i 
zdravstvena psihologija 
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6. 640-
03/12 

-07/75 

dr. sc. 
Vesna 

VLAHOVIĆ 
ŠTETIĆ 

12.06.2007. 15.02.2012. 9/12 Filozofski fakultet društvene 
znanosti 

psihologija/školska 
psihologija i psihologija 
obrazovanja 

7. 640-
03/12 

-07/87 

dr. sc. 
Benjamin 

ČULIG 13.06.2006. 08.07.2011. 7/12 Filozofski fakultet društvene 
znanosti 

sociologija/sociološka 
metodologija 

8. 640-
03/12 

-07/86 

dr. sc. 
Mirna 

ANDRIJAŠEVIĆ 15.05.2007. 01.02.2012. 8/12 Kineziološki 
fakultet 

društvene 
znanosti 

kineziologija/kineziološ
ka rekreacija 

9. 640-
03/12 

-07/80 

dr. sc. 
Tonći 

LAZIBAT 15.05.2007. 10.02.2012. 8/12 Ekonomski fakultet društvene 
znanosti 

ekonomija/opća 
ekonomija 

10. 640-
03/12 

-07/28 

dr. sc. 
Jadranka 

GRBIĆ 12.12.2006. 21.09.2011. 8/12 Filozofski fakultet humanističke 
znanosti 

etnologija i 
antropologija/etnologija 

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 

 

2. Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora 
– na vrijeme  od (5) pet godina: 

R. 

br. 

Ur. 
broj 

Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora   

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Br. 
Uvjeti 
Rekt. 
zbora 

Visoko učilište Znan./umj. 
područje 

Znan./umjet.polje 

1. 640-
03/11-
07/22
5 

dr. sc. 
Dubravka 

KRILOV 16.01.2006. 07.10.2010. 4/8 Medicinski fakultet prirodne 
znanosti 

fizika 

2. 640-
03/12-
07/85 

dr. sc. 
Aleksandra 

ČIŽMEŠIJA 25.04.2006. 12.10.2011. 5/8 Prirodoslovno-
matematički fakultet 

prirodne 
znanosti 

matematika/matematičk
a analiza                 

3. 640-
03/12-
07/82 

dr. sc. 
Rajko 

OSTOJIĆ 19.03.2007. 09.03.2012. 6/8 Medicinski fakultet biomedicina 
i zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/interna 
medicina 

4. 640-
03/12-
07/90 

dr. sc. 
Nora 

MAS 19.02.2007. 10.02.2012. 4/8 Veterinarski fakultet biomedicina 
i zdravstvo 

veterinarska 
medicina/animalna 
proizvodnja i 
biotehnologija 

5. 640-
03/12-
07/78 

dr. sc. 
Leo 

CVITANOVIĆ 27.10.2004. 04.11.2011. 6/8 Pravni fakultet društvene 
znanosti 

pravo/kazneno pravo, 
kazneno procesno 
pravo, kriminologija i 
viktimologija 
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6. 640-
03/12-
07/83 

Branko BREZOVEC 02.07.2007. 17.02.2012. 5/8 Akademija dramske 
umjetnosti 

umjetničko kazališna umjetnost 
(scenske i medijske 
umjetnosti)/kazališna 
režija 

7. 640-
03/12-
07/88 

Dalibor CIKOJEVIĆ 27.09.2007. 21.03.2012. 4/8 Muzička akademija  umjetničko glazbena 
umjetnost/reprodukcija 
glazbe-sviranje 

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 

 

 5) Upisne kvote sastavnica i participacije školarina za upis I. godine diplomskih 
studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2012./2013.  

Rektor Bjeliš navodi kako se radi o materijalu koji bi trebao poslužiti kao informacija za 
pripremu konačne odluke o upisnim kvotama sastavnica i participacije školarina za upis I. godine 
diplomskih studija u akademskoj godini 2012./2013., koja će uslijediti u mjesecu srpnju. Sve 
sastavnice Sveučilišta u Zagrebu su predložile 8950 upisnih mjesta što je za 150 više nego u 
akademskoj godini 2011./2012. Unutar ukupne kvote većina je sastavnica zadržala prošlogodišnje 
prijedloge za upis na diplomske studije i u akademskoj godini 2012./2013. Do manjih smanjenja 
kvote došlo je na sedam sastavnica (Arhitektonski fakultet -35, Građevinski fakultet-22, 
Tekstilno-tehnološki fakultet-80, Agronomski fakultet-15, Fakultet organizacije i informatike-35, 
Fakultet političkih znanosti – 10, Hrvatski studiji - 5). Povećanje kvote predložilo je šest 
sastavnica  (Prirodoslovno-matematički+12, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet +7, Pravni 
fakultet +116, Učiteljski fakultet +85*, Filozofski fakultet +104, Muzička akademija +13).         
U postupku je traženje obrazloženja vezanih uz povećanje upisne kvote, odnosno pitanje 
pravovaljane dopusnice za sljedeće studije: 

• Pravnog fakulteta – Specijalistički diplomski studij Javne uprave – provjera postoji li 
pravovaljana dopusnica (u postupku je vrednovanja novog studijskog programa na 
Sveučilištu u Zagrebu)  

• Ekonomski fakultet - Manegarial informatics na engleskom jeziku – studij ima 
dopusnicu i izvodi se na hrvatskom jeziku, trenutno se provjerava postoje li uvjeti 
izvođenja studija na engleskom jeziku (Radna skupina za studijske programe)  

• Učiteljski fakultet – provjera za nove studijske programe jesu li kvote usklađene s 
dopusnicom  

• Filozofski fakultet – traži se obrazloženje povećane kvote za Informacijske znanosti  

• Sveučilište u Zagrebu i Teološko fakultet „Matija Vlačić Ilirik“ – provjera upisa u 
Upisnik za diplomski studij Protestantske teologije  

 

Prijedlog je da se odluka o upisnim kvotama za diplomske studije donese na sjednici Senata u 
srpnju nakon što se pribave obrazloženja od gore navedenih sastavnica, što je i prihvaćeno. 
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6) Ugovor s MZOS o subvenciji troškova studija za redovite studente prve godine 
preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, 
diplomskih sveučilišnih, stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 
akademskoj godini 2012./2013. 

Rektor Bjeliš izvještava da je nakon niza sastanaka predstavnika Ministarstva s predstavnicima 
Sveučilišta te rasprava oko pojedinih formulacija prijedloga ugovora o pokriću troškova školarina 
na prvoj upisnoj godini svih studija u RH, danas prije podne dobivena konačna verzija prijedloga 
ugovora, o čemu će detaljnije izložiti prorektorica Vašiček. Prorektorica Vašiček kazuje kako je 
predmetni ugovor rezultat rada Radne skupine MZOS-a, u kojoj su, uz nju, sudjelovali 
prorektorica Divjak, dekan Hamzić te profesor Hunjak, kao predstavnici Sveučilišta u Zagrebu. 
Potom je prorektorica iznijela najvažnije odredbe prijedloga ugovora, dodavši da je Sveučilište 
imalo određene primjedbe, koje su u ovom prijedlogu ugovora uvažene.  Vezano uz članak 1. 
Ugovora, prorektorica ističe kako se isti poziva na Odluku Vlade RH o subvenciji troškova 
studija za redovite studente prve godine studija na javnim visokim učilištima u RH u akademskoj 
godini 2012./2013. od 17. svibnja 2012. kojom su utvrđena sredstva potrebna za punu subvenciju 
participacije studenata u troškovima studija generacije redovitih studenata koji u akademskoj 
godini 2012./2013. po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 
studija odnosno stručnog studija te prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih 
diplomskih stručnih studija na javnom visokom učilištu, a koja je odredila elemente za ovaj 
ugovor. Vrlo važan stavak tog istog članka jest stavak 4. , koji kaže da se ovaj ugovor ne odnosi i 
niti jednom njegovom odredbom ne utječe na iznos i raspodjelu sredstava za rad Sveučilišta koja 
se osiguravaju u Državnom proračunu  RH za provedbu osnovne djelatnosti visokih učilišta, na 
što se vezuje članak 2., gdje se Ministarstvo obvezuje osigurati dodatna proračunska sredstva 
potrebna za subvenciju participacija u troškovima studija svih redovitih studenata prve godine 
preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, diplomskih 
sveučilišnih, stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 
2012./2013. Što se tiče sadržajne strukture ugovora, ista je slična ovogodišnjim ugovorima. 
Temelji se na tome da se procijenjeni iznos dodatnih proračunskih sredstava potrebnih za 
subvenciju svih spomenutih redovitih studenata utvrđuje na temelju okvirnog broja redovitih 
studenta na koje se ovaj ugovor odnosi, utvrđenog upisnim kvotama Sveučilišta, s tim da se isti 
izračunava tako da se ukupan broj redovitih studenata na koje se ovaj ugovor odnosi pomnoži s 
iznosom od 3.650 kuna po redovitom studentu. Mi smo u našim razgovorima, što je zabilježeno i 
u zapisnicima Radne skupine, isticali potrebu razlikovanja razina studija u samom iznosu, bez 
obzira na ukupna sredstva koja se pojavljuju vezano uz razlikovanje iznosa za diplomski i 
preddiplomski studij, no, nažalost, nismo imali podršku ostalih sveučilišta, kazala je prorektorica. 
Što se tiče akontacija (čl. 4. i 5.), ostalo se na tome da se 10% iznosa doznačuje do 15. studenoga 
2012. godine na osnovi procijenjenog iznosa odnosno procijenjenog broja studenata, a da se 
konačni izračun i isplata premješta u 2013. godinu, gdje se doznačuje razlika do 90% iznosa, ali 
koji ne može prijeći procijenjeni iznos. Nadalje, članak 7. odgovara raspodjeli sredstva koje smo 
imali u ovogodišnjim ugovorima, kazala je prorektorica, dodavši da je prijedlog Ministarstva bio 
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nešto drugačiji, s čim se nismo složili, a što je uvaženo od strane Ministarstva. Spomenuti članak. 
stavak 1. glasi: Sveučilište se obvezuje donijeti odluku o raspodjeli sredstava doznačenih 
sukladno odredbi članka 5. ovog ugovora, za sljedeće potrebe: plaćanje rada zaposlenika 
Sveučilišta i njegovih sastavnica iznad norme, a za rad koji se obavlja unutar Sveučilišta; 
podmirenje materijalnih troškova izvedbe programa; te najmanje 30% za unapređenje djelatnosti 
Sveučilišta i sastavnica, kao na primjer: investicijsko održavanje, nabavku opreme i literature, 
kontinuirano usavršavanje zaposlenika i podizanje kvalitete nastave. Predmetna odluka donijet će 
se u roku od 120 dana od potpisivanja ovog ugovora (stavak 2.). Nakon izlaganja prorektorice 
Vašiček, rektor Bjeliš ističe kako jedan dio posla još uvijek nije gotov, a to je rješenje pitanja 
kako će Ministarstvo odnosno Vlada iz alociranih sredstava pokriti troškove školarina za više 
studijske godine. To je pitanje i dalje otvoreno te se u tom smislu intenzivno razmatraju određene 
pojedinosti. 

U raspravi koja je potom uslijedila, dekan Perić zamolio je pojašnjenje članka 7. Ugovora 
odnosno onaj dio koji se odnosi na plaćanje rada zaposlenika Sveučilišta i njegovih sastavnica 
iznad norme, a za rad koji se obavlja unutar Sveučilišta. Prorektorica Vašiček kazuje da je to 
onaj dio rada koji ulazi u kategoriju unutarnja vanjska suradnja (vanjska suradnja unutar 
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu). Ista je formulacija bila u ovogodišnjem ugovoru - mi smo u 
realizaciji ovoga ugovora, dio sredstava iz ugovora potrošili za tu namjenu do određenog postotka 
(oko 5%) za plaćanje unutarnje vanjske suradnje. Na upit dekana Perića ima li navedeno veze s 
Kolektivnim ugovorom, prorektorica je potvrdila da ima, pojasnivši da se može naknadno 
Kolektivnim ugovorom iz javnih sredstava platiti norma do 37,5 % rada iznad norme, koji se 
obavlja unutar Sveučilišta. Dekan Midžić smatra da se rad zaposlenika iznad norme ne smije 
pokrivati iz sredstava školarina, budući da ista imaju sasvim drugu namjenu. Naime, ukoliko neka 
institucija ima potrebu za takvim radom i ukoliko je to verificirano, navedeno treba isplatiti 
Ministarstvo ili Sveučilište. U umjetničkom području postoji dosta programa koji zahtijevaju veće 
nastavno opterećenje i to se za dobar dio nastavnika ne isplaćuje, jer se ne zna tko bi to trebao 
platiti, kazuje dekan. Prorektorica Vašiček kazuje kako je prijedlog Ministarstva u tom smislu 
bio plaćanje potrebnog rada u okviru i iznad normirane redovne djelatnosti, što smo mi odbili kao 
mogućnost. Zaposlenik, bez obzira ako radi vanjsku suradnju na drugoj sastavnici („vanjsku 
vanjsku suradnju“), a nema normu na matičnoj ustanovi, nema pravo na naknadu, jer nema rad 
izvan nastavnog opterećenja i ne može mu se osigurati, budući da mu to pokriva redovita plaća. 
Upravo zato se za obračun vanjske suradnje traži i provjerava nastavno opterećenje da bi se 
priznala vanjska suradnja iz proračunskih izvora, kazala je prorektorica te predložila da se u 
spomenutom članku treba dodati riječ „djelomično“, tako da isti glasi: Sveučilište se obvezuje 
donijeti odluku o raspodjeli sredstava doznačenih sukladno odredbi članka 5. ovog ugovora, 
djelomično, za pokriće sljedećih potreba… Dekan Midžić smatra da treba specificirati značenje 
rada izvan norme. Rektor Bjeliš kazuje da bi bilo dobro navesti koje su to nastavne aktivnosti 
koje se ne mogu smatrati kategorijom koja se ovdje zove rad izvan norme, kako bi se na taj način 
ogradili i zaštitili. Profesor Pristaš kazuje kako ne postoji kolektivni ugovor za nastavnike 
zaposlene u umjetničkom području i dok se takav ne donese, isti su podložni onom kolektivnom 
ugovoru koji važi za one koji su birani u znanstveno-nastavna zvanja. Svi nastavnici umjetničkog 
područja rade preko norme, iz razloga što se satnica nastavnika iz umjetničkog područja 
obračunava  prema satnici nastavnika iz znanstvenog područja te što se specifična umjetnička 
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nastava koja je glavna nastava na kolegijima, održava minimalno 4-6 sati dnevno od strane 
pojedinih nastavnika. Ukoliko će se i dalje primjenjivati takav način obračuna, mi svi radimo 
preko norme, a nitko nikada nije pokrivao taj segment našeg rada preko norme, kazuje profesor, 
zamolivši da se taj segment uvaži, utoliko što će veliki dio nastave, umjetničke  akademije morati 
pokrivati iz školarina, i to redovite nastave (nastave koja je u programu odobrena kao glavna 
umjetnička nastava), zaključuje profesor. Prorektorica Vašiček kazuje kako Sveučilište na 
svojim sastavnicama ima potrošnju školarina za rad iznad norme vlastitih zaposlenika za koje se 
formalnopravno ovdje nalazi pokriće. O odluci Senata odnosno o stavu i sredstvima kojima 
raspolaže pojedina sastavnica ovisi da li će to biti isplaćeno za troškove programa ili za rad iznad 
norme. Garanciju da će sav rad izvan norme biti plaćen, nemamo (prema izvješću o potrošnji 
sredstava školarina oko 30 % sredstava koristi se za te namjene). Nadalje, prorektorica izvještava 
da će se prema Ministarstvu za umjetničko područje fakturirati iznos vanjske unutarnje suradnje. 
S tim u vezi, jučer je održan sastanak s pomoćnicima ministra, prilikom kojega je dogovoreno da 
se navedeni iznos doznači po obračunu za koji sada postoje svi elementi, što će biti realizirano do 
kraja ovog tjedna. Profesor Baretić moli pojašnjenje članka 1. stavka 5. i 6., jer, po njegovom 
mišljenju, stavak 5. sadrži dvije rečenice koje su međusobno konradiktorne (cit: Ovaj ugovor ne 
odnosi se na studijske programe koji su akreditirani i u potpunosti se izvode kao programi na 
engleskom jeziku. Studentima koji su u sustavu subvencije omogućava se, sukladno općim 
aktima visokog učilišta, upis studijskih obveza na studijskim programima na engleskom jeziku 
bez plaćanja participacije), kao i pojašnjenje što su to namjenski, a što vlastiti prihodi u smislu čl. 
52. Zakona o proračunu. Prorektorica Vašiček kazuje kako je riječ o tome da se svi studijski 
programi koji se izvode i koji su akreditirani, trebaju financirati iz javnih izvora. Studiji na 
engleskom jeziku su u posebnom režimu financiranja i izvođenja. Ono što je naglašeno, a na 
čemu je Ministarstvo inzistiralo, jest da nastava na engleskom jeziku mora biti dostupna 
studentima, ne u cijelosti, kao program, nego prisutan na određenim kolegijima, što možda, iz ove 
odredbe nije vidljivo. Vezano uz drugi dio pitanja, prorektorica kazuje kako je riječ o dualizmu. 
Školarina je u nekim slučajevima vlastiti prihod, a u nekim, proračunski prihod. Ovdje se radi o 
proračunskom prihodu, ali prihodu po kategoriji posebnih namjena (u smislu klasifikacije izvora). 
Dekan Strahonja kazuje kako se namjenska sredstva dobivena iz državnog proračuna ne mogu 
trošiti za druge namjene. Sredstva iz školarina nisu vlastiti prihodi kojima bismo mogli 
raspolagati na drugačiji način, bez obzira imamo li ili nemamo Pravilnik. Drugo, namjenski 
prihodi se mogu prenositi iz godine u godinu, s tim da se mora definirati koji dio namjenskih 
sredstava se prenosi, a vlastiti prihodi se ne mi mogli prenositi. Dakle, trebali bi dobiti neke 
upute, kako ne bi prekršili zakon. 

Budući da više nije bilo priloga raspravi, rektor Bjeliš predlaže, sukladno provedenoj raspravi, 
da se u tekstu ugovora (čl.7.st.1.) doda riječ djelomično tako da isti glasi: Sveučilište se 
obvezuje donijeti odluku o raspodjeli sredstava doznačenih sukladno odredbi članka 5. ovog 
ugovora, djelomično, za pokriće sljedećih potreba…, što je Senat jednoglasno prihvatio. 

Također, Senat je jednoglasno dao suglasnost rektoru za sklapanje Ugovor s MZOS o 
subvenciji troškova studija za redovite studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih, stručnih i 
specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2012./2013. 
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Prije prelaska na točku 7 dnevnog reda, rektor Bjeliš predložio je kratku stanku u trajanju od 10 
minuta, a radi provedbe glasovanja članova Senata o davanju povjerenja ili nepovjerenja rektoru 
Bjelišu, vezano uz tvrdnju da li je rektor zabranio ili pokušao zabraniti objavu rezultata 
istraživanja na projektu IPA 2008 (DISCO). 

 7) Istraživanje 

Rektor Bjeliš  izvještava kako je u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti dana 14. lipnja 2012. održan Okrugli stol, na kojem je sudjelovalo 80 
predstavnika hrvatskih sveučilišta, javnih instituta, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
Hrvatskoga sabora, Hrvatske zaklade za znanost i drugih istraživačkih institucija, na kojem su 
doneseni određeni zaključci, s kojima će članove Senata upoznati prorektorica Kovačević. Nakon 
uvodnog obraćanja rektora Bjeliša i akademika Velimira Neidhardta, potpredsjednika HAZU, 
uvodna izlaganja imali su akademik Kostović, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za 
znanost, akademik Mislav Ježić, dekan Hamzić, dekan Miličić te prorektorica Kovačević. Potom 
je riječ preuzela prorektorica Kovačević koja je dala sažeti prikaz činjenica koje su dovele do 
organizacije Okruglog stola. U pripremi su dva nova zakona-Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o hrvatskoj zakladi za znanost. Izmjene koje se predlažu, četvrtim po redu prijedlogom 
Zakona o hrvatskoj zakladi za znanost, s jedne strane izrazito zadiru u funkcioniranje postojećeg 
sustava zaklade, što, drugim riječima znači, da bi sve ono što je uspostavljeno prije jednu ili dvije 
godine, trebalo urediti na drugačiji način. S duge strane, definitivno bi se predloženim 
promjenama u velikoj mjeri zadrlo u neovisnost zaklade, s velikim uplivom države. Na predmetni 
zakon, najviše je, i jedino bilo primjedaba sa Sveučilišta u Zagrebu. Što se tiče rasprave koja se 
vodila na Okruglom stolu, ista je bila usmjerena na način funkcioniranja zaklade odnosno kakav 
bi isti trebao biti, što u odnosu na postojeće stanje, a što bi, ukoliko se ide u izmjene, trebalo 
osigurati, kazala je prorektorica. Rektor Bjeliš naglašava da je na raspravi istaknuto, kako je 
hrvatski istraživački sustav u svojoj produkciji iznenađujuće uspješan s obzirom na stupanj 
razvitka i financijske potpore u RH, što je suprotno tvrdnjama o neproduktivnom sustavu u 
znanosti, a što je vidljivo iz analiza koje su predstavljene Senatu. Također, istaknuto je da 
Zaklada mora biti tijelo neovisno od političkih i drugih utjecaja. Nemamo razrađen sustav 
financiranja, a bez Zaklade, takav sustav bit će još teže izgraditi, budući da će se Zaklada svesti 
na službu Ministarstva, a isto tako, samim time si onemogućujemo pristup europskoj mreži 
institucija. U raspravi se postavilo pitanje-čemu te zakonske promjene, koja im je svrha i koja je 
njihova motivacija. Na kraju svog izlaganja, rektor naglašava kako će se niže navedeni 
zaključci, zajedno sa svim ostalim materijalima, staviti na mrežnu stranicu Sveučilišta te da 
će se isti proslijediti na sve važne adrese, a kao sljedeći korak, najavljuje organizaciju 
zajedničkog savjetodavnog sastanka saborskih zastupnika i ministara koji pripadaju 
akademskoj zajednici. Također, izvještava da je na isti dan kada je održan Okrugli stol, 
dogovoren i održan sastanak delegacije znanstvenika i predstavnika istraživačkih institucija (2 
predstavnika s Instituta Ruđer Bošković, 2 predstavnika Sveučilišta i 1 predstavnik Instituta za 
fiziku) s predsjednikom države, prof. dr. sc. Ivom Josipovićem, koji je bio izravno upoznat s 
postojećem stanjem s aspekta istraživačke zajednice, zamolivši članove Senata, kao i sve ostale 
članove sveučilišne zajednice da budu aktivni. 



 14

ZAKLJUČCI OKRUGLOG STOLA Financiranje znanstveno-istraživačkih projekata u 
Republici Hrvatskoj i položaj Hrvatske zaklade za znanost  
a) Stanje u znanosti općenito  
1. Ključni aktualni problem hrvatskog istraživačkog sustava jest pitanje kontinuiteta financijske 
potpore ne samo ukupnom sustavu znanosti nego i neovisnom sustavu financiranja prioritetnih, 
kolaborativnih projekata Hrvatske zaklade za znanost. U slučaju prekida kontinuiteta doći će do 
dramatičnog urušavanja cijelog sustava s nesagledivim posljedicama za pojedine istraživačke 
skupine, pojedina područja znanosti i za budući istraživački potencijal koji se do sada bio 
osiguravao preko sustava novaka.  
 
2. Sustav bi se posebno mogao urušiti zato što bi prema predloženim zakonskim promjenama 
novi ciklus financiranja projekata realno mogao započeti tek sredinom 2013.  
 
3. Sadašnja znanstvena produkcija sveučilišta i drugih istraživačkih institucija znatno je iznad 
prosjeka koji bi se mogao očekivati s obzirom na stupanj razvitka i financijske potpore u 
Hrvatskoj, što je vidljivo iz analiza koje su objektivnim scientometrijskim metodama prikazale 
produkciju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Na osnovi dosadašnje znanstvene uspješnosti, 
Sveučilište u Zagrebu uvršteno je i na najrespektabilniju svjetsku rang-listu sveučilišta ‒ 
Šangajsku listu, koja obuhvaća 500 sveučilišta. Prema tome nije točna tvrdnja MZOS-a da imamo 
neproduktivni sustav u znanosti. Doprinos naših znanstvenih istraživačkih skupina tim je veći ako 
se sagleda višestruko manje ulaganje nego u susjednoj Sloveniji, a posebno u usporedbi s izrazito 
skupim ulaganjima u razvijenim europskim zemljama. Međutim, sudionici Okruglog stola ističu 
da je to rezultat dosadašnjeg kontinuiranog ulaganja u znanstvene projekte, dugogodišnjeg rada 
istraživačkih skupina s iskusnim i međunarodno prepoznatim znanstvenicima i uspješno 
razvijenom međunarodnom suradnjom. Ti čimbenici neće moći još dugo ublažavati negativni 
učinak progresivno smanjivanog financiranja znanstvenih projekata posljednjih godina.  
 
4. Sudionici rasprave podsjećaju da je Vlada RH u svom programu jasno istaknula ciljeve u 
području znanosti: uključivanje u europski istraživački prostor i potpora većim kolaborativnim 
projektima koji su prošli strogu evaluaciju. Međutim, smanjenim financiranjem znanosti, 
izostankom financiranja kapitalne opreme, ugrožavanjem statusa, smanjenim financiranjem 
Hrvatske zaklade za znanost, koja jedina ima razrađen sustav vrednovanja, i brzopletim 
donošenjem novih zakona ugroženi su ti ciljevi, premda su jasno istaknuti u predizbornom 
programu hrvatske vlade.  
 
5. Svi sudionici rasprave ističu da glavna potpora znanstveno-istraživačkom sustavu treba doći iz 
nacionalnog proračuna i gospodarstva, što je praksa u svim istraživački razvijenim europskim 
zemljama. Podsjećamo da je u modelu razvoja europskog istraživačkog prostora istaknuta uloga 
nacionalnog (proračunskog) financiranja istraživanja (od 70 do 95 posto). Prema tome, pozivanje 
na pretežitu potporu iz europskih fondova, a bez jačanja istraživačkih potencijala i kapitalne 
opreme, znači nedopustivo odricanje od održavanja znanstvenog sustava na sveučilištima i 
znanstvenim institutima.  
 
6. Ističe se da posebno treba osigurati adekvatnu potporu projektima iz područja humanističkih i 
društvenih znanosti, da je potrebno uvažiti specifičnost potpore u području biomedicinskih 
istraživanja i osigurati posebne izvore putem Nacionalnog medicinskog istraživačkog savjeta 
(National Medical Research Council). Moguće je razraditi i slične modele za druga istraživačka 
područja, u čije bi financiranje trebalo uključiti odgovarajuća ministarstva. Time bi se također 
uspostavilo bolje sadržajno povezivanje istraživačkog sustava i politike nacionalnog razvitka.  
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7. Potrebno je hitno izgraditi model suradnje znanosti i gospodarstva (putem konzorcija i sl.). 
Primjer je inicijativa sastavnica Sveučilišta iz tehničkog područja i njihove suradnje s 
brodograđevnom industrijom.  
 
8. Sveučilište pripada institucijama koje postupno poboljšavaju svoje organizacijske potencijale 
za kompetitivno natjecanje za projekte, što se pokazalo i u vrlo uspješnim projektima FP6, FP7 i 
sličnim međunarodno vrednovanim projektima. Formiranje „grozdova“, posebno u tehničkim, 
prirodnim, biotehnološkim i biomedicinskim znanostima, i njihova međusobna suradnja bit će 
dodatni organizacijski korak za kompetitivno natjecanje i prihvat financijske potpore za 
istraživačke programe.  
 
9. Posebno je istaknuta potreba hitnog financiranja projekta koji treba riješiti sve tehnološke 
aspekte primjene hrvatskog jezika u Europskoj uniji.  
 
b) Poseban osvrt na Zakladu  
10. Hrvatska zaklada za znanost trenutno ima nezavisan, pažljivo razrađen, najkvalitetniji sustav 
vrednovanja znanstvenog rada. Stoga je u prijedlogu novog Zakona o Hrvatskoj zakladi za 
znanost izrijekom potrebno sačuvati postignutu visoku znanstvenu kvalitetu i akademsku 
nezavisnost Zaklade. S obzirom na to da je obveza Republike Hrvatske, koja proizlazi iz 
pristupnih pregovora s EU, uspostava nezavisnog sustava vrednovanja i financiranja znanosti s 
jedne strane i visokog školstva s druge strane, te da je pojačano financiranje znanosti i 
modernizacija Hrvatske uvođenjem visokih tehnologija u proizvodnji temeljni nacionalni interes, 
sudionici Okruglog stola podupiru stajališta o potrebi očuvanja neovisnosti ne samo rada i 
upravljanja  
 
Zakladom nego i financiranja Zaklade. Nameće se pitanje zašto su zapravo potrebne promjene 
Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost ako bi se njima unazadio sustav vrednovanja i 
kompetitivnog financiranja, a u znanstveni sustav se ne bi dovele nikakva nova sredstva osim 
prebacivanja polovičnog iznosa za projekte.  
 
11. U Zakladi bi trebalo jačati ulogu akademsko-istraživačke zajednice i drugih dionika po uzoru 
na skupštine zaklade u drugim europskim zemljama.  
 
c) Konačni zaključci Okruglog stola:  
� spriječiti prekid kontinuiteta financiranja znanstveno-istraživačkog sustava;  

� ubrzano nastaviti rad na razradi strateških smjernica;  

� preispitati potrebu prijedloga promjena Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost;  

� učinkovitije rješavati status znanstvenih novaka, uključujući financiranje doktorskih 
studija i izrade doktorata;  

� očuvati akademsku i financijsku nezavisnost Zaklade, koju ugrožava sadašnji prijedlog 
zakona;  

� osigurati nacionalno financiranje kolaborativnih projekata i kapitalne opreme;  

� usporedo s razvitkom sustavom velikih, kolaborativnih projekata i grozdova dalje 
razvijati sustav „redovitih“ manjih projekata kojima bi se podržavala aktivnost manjih 
istraživačkih skupina te osobito pokretala istraživanja temeljena na novim, još nedovoljno 
etabliranim temama.   
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Prije prelaska na sljedeću točku dnevnog reda, prorektorica Vašiček i rektor Bjeliš iznose sljedeće 
informacije: 

- na jučer održanom sastanku s pomoćnicima ministra (prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić i 
prof. dr. sc. Saša Zelenika), rečeno je da se odluka o financiranju projekata MZOS-a 
produljuje do 31. listopada 2012.  

- dogovoreno je redovito održavanje sastanaka rektora i njegovih suradnika s ministrom 
Jovanovićem i njegovim suradnicima svaki drugi četvrtak u mjesecu, s tim da ministar 
nije bio prisutan na 3 ili 4 sastanka. Sukladno navedenom, rektor je zamolio za novi 
termin, koji će se sada održavati ponedjeljkom. Na jučer održanom sastanku na kojem su 
sudjelovali prorektori i pomoćnici ministra, glavna tema bila je stanje sa Studentskim 
centrom te stanje održavanja kampusa Borongaj. Danas su vođeni razgovori sa 2 od 4 
sindikata Studentskog centra, a sa studentima se permanentno razgovara. Za sjednicu 
Senata 10. srpnja pripremit će se izvještaj. 

 

8)  Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

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

Na temelju znanstvenih dostignuća 
1.Iva Milovan Dedić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Španjolska gripa 1918. – 1919. u gradu Puli – socijalni aspekti mortaliteta od španjolske gripe i 
urbana anatomija pandemije 

2. Nataša Mataušić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Diana Budisavljević i građanska akcija spašavanja djece – žrtava ustaškoga režima 

Izvan doktorskoga studija 
1.mr. sc. Sali Kelmendi, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 

tema: Ciparsko pitanje kao preduvjet stabilnosti grčko-turskih odnosa i odnosa na istočnom Mediteranu 

U okviru doktorskoga studija 
1.Marija Babac, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

tema: Fitokemijska karakterizacija i biološki učinci odabranih vrsta roda Thymus L. 

2.Iva Mucalo, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

tema: Dugoročni učinak ekstrakta američkoga ginsenga (Panax quinquefolius L.) na regulaciju glikemije u 
bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti  

3. Renata Pavišić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

tema: Utjecaj nespecifičnih stabilizatora na stabilnost rekombinantnoga ljudskoga faktora stimulacije rasta 
granulocita 

4. Barbara Barun, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Serum Inflammatory Factors as Markers of Daily Somnolence/Fatigue in Patients with Multiple 
Sclerosis  

5. Darko Perović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje ozljeda sakrokokcigealne kralježnične moždine u 
štakora 

6. Ivan Škoro, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Dugoročni rezultati i učinkovitosti laminektomije sa spondildeozom u usporedbi sa laminoplastikom 
u bolesnika s degenerativnom lumbalnom stenozom 
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7. Sanea Mihaljević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Utjecaj duhovnosti na suicidalnost i brzinu oporavka u oboljelih od depresije 

8. Tomislav Meštrović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Razvoj modela za predviđanje operacijskoga mortaliteta bolesnika s rupturom aneurizama trbušne 
aorte 

9. Biljana Kosanović Rajačić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Razlikovanje eksternalizirajućega i internalizirajućega oblika posttraumatskoga stresnoga poremećaja 
kroz biopsihosocijalni model 

10. Vlatka Čavka, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Utjecaj humanoga papiloma virusa na razvoj nemelanomskih tumora kože 

11. Tomislav Bokun, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Procjena tumora jetre kvantitativnom ultrazvučnom elastografijom 

12. Karlo Novačić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Lipokalin udružen s neutrofilnom gelatinazom (NGAL) u ranoj dijagnostici nefropatije uzrokovane 
kontrastom 

13. Helena Tesari Crnković, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Utjecaj rizičnih činitelja u ranoj životnoj dobi na razvoj alergijske senzibilizacije u djece roditelja s 
astmom i/ili polenozom 

14. Alen Šelović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Povezanost antropometrijskih pokazatelja trudnica i fetusa 

15. Bojan Krebs, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Primjena sinbiotika u prijeoperacijskoj pripremi bolesnika za elektivnu operaciju debeloga crijeva 

16. Renata Curić Radivojević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Uloga mjerenja koncentracije paratireoidnoga hormona u ranom poslijeoperacijskom otkrivanju 
hipokalcemije nakon operacije štitnjače 

17. mr. sc. Dubravka Bobek, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Značaj alarmina HMGB1 i S100A12 te njihova receptora RAGE u juvenilnom idiopatskom artritisu 

18. Zoran Barčot, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Meta-analiza primjene kolagen-glikozaminoglikanskoga dermalnoga regeneracijskoga predloška u 
dječjoj kirurgiji 

19. Zrna Antunac Golubić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Prediktivni značaj određivanja koncentracije vitamina D u bolesnika s rakom debeloga crijeva 

20. Nina Dabelić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Ekspresija gena za protein visoke pokretljivosti 2 skupine A (HMGA2) u diferenciranim 
karcinomima i benignim bolestima štitnjače 

21. Bore Bakota, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Metaanaliza uspješnosti i sigurnosti opće, regionalne i lokalne anestezije kod otvorenih operacija 
preponskih kila u odraslih 

22. Mario Josipović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Usporedba biomehaničkih svojstava tetiva plantarnoga i semitendinoznoga mišića pri rekonstrukciji 
prednjega križnoga ligamenta 

23. Marta Koršić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
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tema: Promjene količine masnoga i krtoga tkiva u bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolešću i 
metaboličko značenje humoralnih čimbenika 

24. Marina Peklić Iveković, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Učinak mjerene terapijske hipotermije na klinički ishod u komatoznih bolesnika nakon uspješne 
kardiopulmonalne reanimacije 

25. Sanja Perković, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: P-glikoprotein i aktivirane molekule signalnih puteva PI3K/Akt i MAPK u blastima akutne 
mijeloične leukemije 

26. Mate Petričević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Perioperacijska procjena rizika krvarenja kardiokirurških bolesnika primjenom impendacijske 
agregometrije i tromboelastometrije 

27. Donjeta Pllana, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Ecology of Cryptococcus neoformans species in Croatia and Kosova 

28. Marko Slavica, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Doze rengenskoga zračenja u bolesnika s cerebralnom protekcijom i bez nje pri ugradnji stenta u 
unutarnju karotidnu arteriju 

29. Katarina Blažina, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Uloga ultrazvučne analize mezencefaličkih jezgara u bolesnika s Parkinsonovom bolešću s i bez 
depresivnih simptoma 

30. Zoran Janevski, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Usporedba pleurodeze talkom ili mitoksantronom u bolesnika s karcinom pluća nemalih stanica i 
malignim pleuralnim izljevom 

31. Martin Marinšek, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Usporedba učinaka losartana i ramiprila u liječenju akutnoga srčanoga infarkta s elevacijom ST-
spojnice 

32. Nenad Veček, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Uloga obojenoga doplera u dijagnostici fetalnih nakaznosti 

33. Dario Gal, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Morfometrijska mjerenja ploda u svrhu otkrivanja rizične gravidnosti kobila 

34. Mario Bratulić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Utjecaj čimbenika zrenja na zdravstvenu ispravnost tradicionalne istarske kobasice 

35. Ivan–Conrado Šoštarić-Zuckermann , Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Klasifikacija tumora cirkumanalnih žlijezda pasa metodom utvrđivanja fraktalne dimenzije 

36. Maja Lukač, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Učinak beta 1,3/1,6-glukana na sprječavanje kolonizacije bakterije Salmonella enterica serovar 
Enteritidis u konzumnih nesilica 

37. Vesna Jaki Tkalec, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Dokazivanje gena za virulenciju i mecA gena sojeva vrste Staphylococcus aureus izdvojenih u 
rutinskoj dijagnostici mastitisa krava 

38. Mislav Đidara, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Učinci lanenoga sjemena u obroku na sadržaj masnih kiselina mlijeka, antioksidativni status i 
imunost mliječnih krava 

39. Jelena Šuran, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
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tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 u modelima dopaminergičke neurotoksičnosti uzrokovane 
metamfetaminom 

40. Slavica Pejda, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Usporedba kliničkih parodontoloških indeksa i bakteriološke flore subgingivalnoga plaka kod 
konvencionalnih i samovezujućih bravica 

41. mr. sc. Krešo Zurak, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Povezanost orofacijalne boli i/ili glavobolje s kroničnim rinosinuitisom 

42. Ana Družijanić, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Korelacija kronološke dobi sa zaživotnim gubitkom tvrdih zubnih tkiva u arheološkom uzorku 

43. mr. sc. Martin Pavlin, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Prosudba mehaničke retencije sveze akrilatnoga zuba i polimetil-metakrilatne proteze pri različitom 
žvačnom opterećenju 

44. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Primjena numeričkoga modeliranja u procjeni kretanja vode i koncentracije nitrata u uvjetima 
hidromorfnih tala 

45. Igor Pasković, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Mineralni sastav tkiva masline pri primjeni modificiranih zeolita u alkalnom tlu 

46.Miroslav Poje, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Tipologija i socijalna percepcija obilježja cvjetnih gredica na javnim površinama 

47. Katarina Jukić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Heritabilnost i stabilnost prinosa i pekarske kakvoće ozime pšenice pri visokoj i niskoj razini 
gnojidbe dušikom 

48. Ivanka Habuš Jerčić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Evaluacija genotipova ozime pšenice (Triticum aestivum L.) za tolerantnost na sušu; razvoj, te 
fenotipska i genotipska identifikacija somaklonova 

49. Irena Jeličić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Optimiranje djelotvornosti procesa mikrofiltracije i ultrafiltracije sirutke primjenom keramičkih 
membrana 

50. Milna Tudor Kalit, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Određivanje sastava i udjela slobodnih masnih kiselina sira iz mišine te njegova fizikalno-kemijska i 
senzorska svojstva 

51. Katarina Lisak, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Optimiranje uvjeta selektivne enzimske hidrolize proteina sirutke u svrhu njihove izolacije 

52. Ivana Rumora, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Povezanost koncentracije homocisteina i suplementacije vitaminom B12 s biljezima koštane 
pregradnje u vegetarijanaca 

53. Marina Cvjetko, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Priprava, primjena u biotransformacijama i citotoksičnost odabranih imidazolijevih ionskih tekućina 

54. Emina Jakupović, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Promjene na proteinima i mastima tijekom skladištenja smznute ribe 

55. Ana Tušek, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Razvoj procesa biotransformacije katehola u mikroreaktoru 
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56. Anita Jurić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Utjecaj ultrazvuka visokoga intenziteta na mliječnu mast i senzorska svojstva mlijeka 

57. mr. sc. Ivica Vrdoljak, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Adekvatan unos kalcija i fosfora prehranom u funkciji smanjenja razvoja sekundarnoga 
hiperparatireoidizma kod bolesnika na hemodijalizi 

58. Ana Ljevar, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Polifenolni sastav i antioksidacijski kapacitet voćnih vina 

59. Nikolina Čukelj, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Obogaćeni proizvodi iz žitarica kao izvor bioaktivnih spojeva i njihova prihvatljivost kod potrošača 

60. Ines Banjari, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Prehrambeni unos i status željeza, te incidencija anemije u trudnica 

61. Darja Sokolić-Mihalak, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Antifungalni učinak eteričnih ulja na plijesni iz roda Aspergillus i in vitro i in situ uvjetima 

62. Daniel Krstonošić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 

tema: Sukcesija vegetacije na mezofilnim i kserofilnim travnjacima Slavonskoga gorja 

63. Nikola Vukosavljević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Organizacija litičke proizvodnje lovačko-sakupljačkih zajednica na prijelazu iz pleistocena u holocen 
u Dalmaciji 

64. Željka Bagarić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Model suradnje narodnih knjižnica i zatvorskoga sustava u Republici Hrvatskoj 

65. Zdravko Palavra, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Virtualna kultura i lokalni identitet – novi mediji u komuniciranju tradicionalnih poruka 

66. Natalija Ćurković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Provjera postavki modificirane Bloomove taksonomije u području matematike 

67. mr. sc. John Vice Batarelo, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Tipovi dijaspore – poslijeratno hrvatsko iseljeništvo i njihovi potomci u Sydneyju 

68. Šeherzada Džafić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Prostori fakcije, fikcije i fantastike u djelu Irfana Horozovića  

69. Anita Dremel, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Konstrukcija rodnih identiteta u romanima Marije Jurić Zagorke – kritička analiza diskursa 

70. Sofija Sović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Ladanjsko graditeljstvo na zadarskom otočju od kraja 14. do početka 18. stoljeća 

71. Ines Virč, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Toponimija gornjega Međimurja 

72. Tomislav Vlahović, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 

tema: Utjecaj nogometne utakmice na pojavu oksidacijskoga stresa  

73. Ines Čavar, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 

tema: Utjecaj kolebanja estradiola tijekom faza menstrualnoga ciklusa na motoričke sposobnosti sportašica  

74. Natalija Lisak, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 

tema: Perspektiva roditelja kao doprinos konceptualizaciji kvalitete života obitelji i razvoju podrške 
zajednice u Hrvatskoj 

75. Boris Tot, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 

tema: Stres na radu kod policijskih službenika 
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76. Marko Primorac, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Fiskalna decentralizacija i ublažavanje lokalnih nejednakosti u zemljama Europske unije i Republici 
Hrvatskoj 

77. mr. sc. Sanja Broz Tominac, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Utjecaj računovodstvenoga okvira i naprednoga internoga sustava rangiranja na procjenu kreditnoga 
rizika banaka 

78. mr. sc. Maja Vidović, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Razvoj tipologije strategija upravljanja zaposlenicima u podružnicama međunarodnih poduzeća 

79. Ljubica Milanović Glavan, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Konceptualni model sustava za mjerenje procesne uspješnosti poduzeća 

80. mr. sc. Jasna Šulentić Begić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 

tema: Razvoj kompetencija studenta za poučavanje glazbe na učiteljskom studiju 

81. Miljenko Frankulin, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: Odgovornost članova uprave za štetu pri vođenju poslova društva s ograničenom odgovornošću 

82. Petar Ceronja, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: Ugovor o logističkoj špediciji 

83. Mihovil Škarica, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: Lokalni poslovi i suradnja jedinica lokalne samouprave 

84. Irena Benasić, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 

tema: Model položajno neovisnoga sustava prostornih jedinica zasnovanoga na agregaciji jedinica nižih 
hijerarhijskih razina  

85. Veljko Flego, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 

tema: Model integriranoga upravljanja pomorskim i kopnenim područjima kao osnova interoperabilnosti 
upisnika  

86. Irma Belamarić, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

tema: Termodinamička karakterizacija ugljikovodika jedinstvenom jednadžbom stanja i pri temperaturama 
različitim od ležišne 

87. Vlatko Gulam, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

tema: Erozija ogolina u flišu središnje Istre 

88. Ana Sović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Adaptivna valićna transformacija temeljena na kriteriju najmanje apsolutne pogreške 

89. Ivan Vučak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Informacijska i komunikacijska uslužna platforma za potpomognutu komunikaciju 

90. Vedrana Spudić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Coordinated optimal control of wind farm active power (Koordinirano optimalno upravljanje radnom 
snagom vjetroelektrane) 

91. Iva Bojić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Samoorganizirajuća sinkronizacija u komunikaciji strojeva zasnovana na modelu impulsno 
spregnutih oscilatora 

92. mr. sc. Damir Kralj, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Model mjerenja kakvoće programske potpore vođenju ordinacija obiteljske medicine 

93. mr. sc. Emir Mešković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Upravljanje pokretnim objektima u sustavima prostorno-vremenskih tokova podataka 

94. Petar Mostarac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Mjerenje mrežne frekvencije u stvarnom vremenu korištenjem vremensko-frekvencijskih 
transformacija 
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95. Davor Kukolja, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Estimator emocionalnih stanja u stvarnom vremenu zasnovan na dubinskoj analizi fizioloških signala  

96. mr. sc. Lovre Hribar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Modeliranje nefunkcijskih svojstava programskih komponenata signalizacijskih protokola 

97. Nikola Ivković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Modeliranje, analiza i poboljšanje algoritama optimizacije kolonijom mrava 

98. Darijan Marčetić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Model baze znanja s biološki inspiriranim postupcima zaključivanja 

99. Mario Muštra, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Segmentacija mamograma i detekcija mikrokalcifikacija adaptivnim poboljšanjem kontrasta 

100. Luka Vrdoljak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Predviđanje interesa korisnika za informacijske usluge semantički svjesnim modelom 

101. mr. sc. Maja-Marija Nahod, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 

tema: Utjecaj kompetentnoga upravljanja promjenama na uspješnost građevinskih projekata 

102. Marija Kušter, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 

tema: Predviđanje uporabnoga vijeka armiranobetonskih mostova izloženih kloridima 

103. Ivana Barišić, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 

tema: Optimizacija sastava cementom stabiliziranih nosivih slojeva kolničkih konstrukcija sa zgurom 

104. Eugen Dobrić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 

tema: Studija deformacije rasterskih elemenata hibridnoga rastriranja u novinskom tisku 

105. Ana Šimecki, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 

tema: Air Transport Connectivity Model in South East Europe (Model povezivosti zračnim prometom u 
jugoistočnoj Europi)  

106. Nenad Ferdelji, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

tema: Eksperimentalna i teorijska analiza modela zagrijavanja vode zračenjem 

107. Marijana Mimica Tkalčec, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Studij utjecaja hidrolitičkoga, toplinskoga i UV starenja na svojstva papira za restauraciju 

108. Anita Šalić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Razvoj integriranoga biokatalitičkoga procesa oksidacije heksanola u mikroreaktoru 

109. Ivan Mohler, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Razvoj softverskih senzora za napredno vođenje procesa prerade nafte 

110. Marinko Vučić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Imunohistokemijska izraženost E-kadherina, N-kadherina i beta-katenina u onkocitomu, 
kromofobnom karcinomu i karcinomu svijetlih stanica bubrega 

111. Irma Redžić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Protuglikanska protutijela i glikozilacija imunoglobulina G u raku debeloga crijeva 

112. Ivana Račić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Genetička raznolikost bakterija Coxiella burnetii u Hrvatskoj 

113. Maja Pučić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Variability and heritability of immunoglobulin G glycosylation (Varijabilnost i heritabilnost 
glikozilacije imunoglobulina G) 

114. Igor Matić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Uloga neuropeptida Y (NPY) u diferencijaciji osteoblasta 
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115. Luka Jurinović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Ekologija virusa influence u riječnim galebovima (Chroicocephalus ridibundus) u Hrvatskoj 

116. Martina Juranić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: MATH-BTB protein sin plants and their role in the regulation of asymmetric cell divsions during 
gametophyte development in maize (Zea mays L.)[Proteini MATH-BTB u biljaka i njihova uloga u 
regulaciji asimetričnih staničnih dioba tijekom razvitka gametofita kukuruza (Zea mays L.)] 

117. Aljoša Duplić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Taksonomija i biološke značajke mekousne Salmo obtusirostris (Heckel, 1851) (Actinopterygii, 
Salmonidae)  

118. Zorica Petrinec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Strane i kognatne enklave u krednim granitoidima Moslavačke gore: mikrostrukturni i geokemijski 
uvid u kompleksnu evoluciju moslavačkoga kristalina 

119. Maja Martinuš, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Površine prekida taloženja u donjojurskim karbonatnim naslagama Gorskoga kotara, Like i Velebita 

120. Anamari Nakić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Poboljšanja Kramer-Mesnerove metode pri konstrukciji konačnih incidencijskih struktura 

121. Srećko Morović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Measurement of W and Z pair production and search for WZ resonances at the Large Hadron 
Collider (Mjerenje produkcije parova W i Z bozona i potraga za njihovim rezonancijama na Velikom 
hadronskom sudarivaču) 

122. Martina Linarić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Utjecaj otpadnih voda visokoga saliniteta na aktivni mulj 

123. Jasna Bacalja, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Uloga limfocita CD4+Foxp3+ i CD4+Th17+ u graničnom akutnom celularnom odbacivanju 
bubrežnih transplantata  čekamo mišljenje Etičkoga povjerenstva 

124. Enis Hrustić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Aktivnost alkalne fosfataze u južnom Jadranu 

125. Adriana Dijanošić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Istraživanje interakcija malih molekula s polinukleotidima spektroskopijom površinski pojačanoga 
Ramanovoga raspršenja 

126. Ante Šiljeg, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Značajke horizontalne i vertikalne strukture krajobraza PP Vransko jezero 

127. Marko Jusup, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Particulate organic matter dispersion model in the marine environment with validation in the impact 
zone of fish cultivation facility (Model raspršenja organskih čestica u morskome okolišu s validacijom u 
zoni utjecaja uzgajališta riba) 

128. Slađana Strmečki Kos, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Primjena metode kronopotenciometrije s otapanjem na živinoj elektrodi u analizi polisaharida u moru 

129. Danijela Greguraš, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Genetička raznolikost i struktura populacija ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.) 

130. Luka Katušić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Pauci Hrvatske i analiza okolišne uvjetovanosti njihove rasprostranjenosti 
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131. Petra Rodić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Ekološka obilježja koraligenske zajednice u istočnom dijelu Jadranskoga mora 

132. Ivana Horjan, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Razvoj molekularnih metoda identifikacije psihoaktivnih gljiva i njihovih primjena u forenzici 

133. Marin Ježić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Raznolikost gljive Cryphonectria parasitica Murrill Barr i njezin utjecaj na populacije pitomoga 
kestena (Castanea sativa Mill.) 

134. Maja Resman, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Fiksne točke difeomorfizama, singulariteti vektorskih polja i epsilon-okoline njihovih orbita 

135. Galja Pletikapić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Nanomehanička svojstva površina stanica dijatomeja i izvanstaničnih polimera 

 

Dekan Hamzić molio je pojašnjenje u slučaju doktorata na temelju znanstvenih postignuća, 
budući da se prvi puta susreće s navedenom kategorijom. Prorektorica Kovačević navodi kako 
je bilo još takvih primjera, a za 2 gore navedena slučaja s Filozofskog fakulteta nema saznanja, 
jer nije mogla sudjelovati na sastanku Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske 
teme, istaknuvši uobičajenu proceduru koja se u takvim slučajevima provodi. Postupak je takav 
da posebno imenovano povjerenstvo na sastavnici predlaže fakultetskom vijeću dodjelu doktorata 
temeljem znanstvenog postignuća, uzimajući u obzir obujam radova (broj radova) i njihovu 
kvalitativnu vrijednost, nakon čega slijedi procedura koja je uobičajena za ostale prijedloge 
doktorskih tema. Profesor Judaš smatra da bi za regulaciju takvih slučajeva trebao biti donesen 
sveučilišni pravilnik, osim ako isti već nije donesen. Prorektorica Kovačević potvrđuje da takav 
pravilnik nije donesen. Rektor Bjeliš smatra da treba donijeti jasne kriterije, predlažući da Odbor 
za doktorske programe otvori tu temu na jednoj od svojih sjednica, s ciljem da se u postojeći 
pravilnik nadopuni s razradom kriterija i postupaka u takvim slučajevima. Prorektorica 
Kovačević izjavljuje kako se sjednica Odbora održava sutra te da će se navedena problematika 
otvoriti na istoj. Nakon što više nije bilo priloga raspravi, pristupilo se glasovanju te je 

� Senat je jednoglasno prihvatio gore navedene prijedloge doktorskih tema. 

9) Sveučilišna nastavna literatura 

Prorektorica Kovačević izvještava Senat da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 
Sveučilišta u Zagrebu  primilo od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za 
objavljivanje sveučilišno nastavne literature. Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali 
rukopise, detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise fakulteta, Povjerenstvo je donijelo sljedeće 

PRIJEDLOGE o odobravanju naslova: 
REVIZIJA načela, standardi, postupci, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Sanja Sever Mališ, 
prof. dr. sc. Boris Tušek i prof. dr. sc. Lajoš Žager. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet.  

Teorija socijalnog rada, monografija, autori: prof. dr. sc. Mladen Knežević, Ana Mijenović, doc. 
dr. sc. Vanja Branica. Predlagatelj je: Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet.  

Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Mato 
Bartoluci. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.  
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Vježbe iz Fiziologije domaćih životinja I.- priručnik, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. 
Suzana Milinković Tur, doc. dr. sc. Jasna Aladrović. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
Veterinarski fakultet.  

Šećerna bolest u odraslih, sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. Marija Vrca Botica, doc. dr. 
sc. Ivana Pavlić Renar i suradnici. Ime urednica: doc. dr. sc. Marija Vrca Botica i doc. dr. sc. 
Ivana Pavlić Renar. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. 

Kako primijeniti Hipokratovu zakletvu, sveučilišni priručnik, autori: Ana Borovečki, Jadranka 
Mustajbegović, Želimir Jakšić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet.  

Napredno održavanje života djece, sveučilišni priručnik, ime urednika hrvatskog izdanja: dr. sc. 
Dorotea Bartoniček, doc. dr. sc. Boris Filipović-Grčić, prof. dr. sc. Hrvoje Kniewald. Naslov 
izvornika: European Pediatric Life Support, Course Manual. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
Medicinski fakultet.  

Fizikalna i rehabilitacijska medicina, sveučilišni udžbenik, autori: Đurđica Babić Naglić i sur.. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet.  

Priručni anatomski atlas „Živčani sustav i osjetni organi“, sveučilišni udžbenik, urednik 
hrvatskog izdanja: prof. dr. sc. Ivan Vinter. Ime autora: Werner Platzer. Naslov izvornika: Color 
Atlas of Human Anatomy – vol 2.. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet.  

Priručni anatomski atlas „Unutrašnji organi“, sveučilišni udžbenik, urednik hrvatskog izdanja: 
prof. dr. sc. Ivan Vinter. Ime autora: Werner Platzer. Naslov izvornika: Color Atlas of Human 
Anatomy – vol 3..Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet.  

Metabolizam lijekova i odabranih ksenobiotika, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. 
Slobodan Rendić i prof. dr. sc. Marica Medić-Šarić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet.  

Genetika, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Mirjana Pavlica. Predlagatelj je Sveučilište 
u Zagrebu  Prirodoslovno-matematički. 

Mlijeko, kemija, fizika i mikrobiologija, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Neven Antunac 
i prof. dr. sc. Jasmina Havranek. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

Na upit prorektorice Kovačević ima li primjedbi na gore predložene naslove, javio se profesor 
Orlić, kazavši da se u prijedlogu REVIZIJA načela, standardi, postupci radi o naslovu i 
podnaslovu, kao i u slučaju prijedloga Mlijeko, kemija, fizika i mikrobiologija. Sukladno 
navedenom, naslov se od podnaslova mora odvojiti nekim interpunkcijskim znakom (primjerice: 
crticom, dvotočkom), s čim se složio i dekan Hamzić. Prorektorica Kovačević navodi kako 
prvi naslov može pojasniti profesor Žager, kao jedan od autora spornog naslova sveučilišnog 
udžbenika, što je isti i učinio, ustvrdivši da se u predmetnom naslovu treba staviti crtica ili 
dvotočka, s obzirom na to da se radi o naslovu i podnaslovu.  Što se tiče drugog naslova, 
prorektorica kazuje kako se o istom vodila rasprava na sjednici Povjerenstva, nakon koje se 
autorima spornog naslova sugeriralo da se isti promijeni, u smislu naslova i podnaslova, što isti 
nisu prihvatili. No, navedeno će se provjeriti. U tom smislu, profesor Jurković predlaže da se 
navedeni prijedlog ponovno vrati Povjerenstvu na razmatranje, s čim su se složili rektor i 
prorektorica. 

� Senat je jednoglasno prihvatio sve gore navedene prijedloge, uz određenu izmjenu u 
prvom naslovu, tako da isti glasi: REVIZIJA - načela, standardi, postupci, sveučilišni 
udžbenik, autori: dr. sc. Sanja Sever Mališ, prof. dr. sc. Boris Tušek i prof. dr. sc. Lajoš 
Žager. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, osim prijedloga 
pod nazivom  Mlijeko, kemija, fizika i mikrobiologija, sveučilišni udžbenik, autori: 
prof. dr. sc. Neven Antunac i prof. dr. sc. Jasmina Havranek. Predlagatelj je 
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Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, koji se vraća Povjerenstvu za 
sveučilišnu nastavnu literaturu na ponovno razmatranje, a radi dorade naslova.  

 

10)Kredit Sveučilišta u Zagrebu - prenamjena kreditnih sredstava Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti  

Prorektor Baletić podsjeća Senat da je kredit za kapitalna ulaganja produljen još ovu godinu te 
da je isti tijekom 6 mjeseci bio neaktivan, iz razloga što je trebao dobiti potvrdu Ministarstva 
financija i što su banke tražile određene podatke i analize. Kredit je otvoren prije tjedan dana te će 
se zatražiti isplata u iznosu od 6 milijuna kuna. Potom je iznio niže naveden prijedlog odluke te 
zamolio Senat da se isti prihvati. 

Prijedlog Odluke 

o usklađenju sredstava dugoročnog kredita i izmjenama i dopunama br. VIII 

I. 

Utvrđuje se da je danom donošenja ovog prijedloga odluke iz kredita Privredne banke d.d., 
Zagrebačke banke d.d., utrošeno ukupno 264.361.829,54 kuna (slovima: 
dvjestošezdesetčetirimilijunatristošezdeset jednatisućaosamstodvadesetdevet kuna i pedesetčetiri 
lipe). 

II. 

Predlažu  se izmjene i dopune kapitalnih ulaganja, investicijskog održavanja i opreme Sveučilišta 
u Zagrebu iz kredita Privredne banke d.d., Zagrebačke banke d.d., koje se odnose na Sanacije, 
adaptacije i dogradnje,  na slijedeći način: 

 
1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 

 

Sredstvima kredita prema odluci Senata iz osiguranih sredstava za kapitalna ulaganja o raspodjeli 
financijskih sredstava osiguranih iz kreditnih sredstava za 2007./2008. godinu za kapitalna 
ulaganja za fakultete i akademije Sveučilišta u Zagrebu Akademiji je odobreno ukupno 
15.000.000,00 kn: 

 

R.br. Stavka 
 UGOVORENO 

(kn) 
NOVO(kn) 

1 Idejno rješenje i studija te tehnička 
dokumentacija za Ilicu 83 i 85 i Kampus 
ALU 

  

2 Lokacijska dozvola s idejnim rješenjem 
Ilica 83 i 85 

  

3 Tehnička dokumentacija sanacije, 
adaptacije i dogradnje Ilica 83 i 85 

  

4 Izgradnja novih nastavničkih prostora 
Ilica 85 

  

5 Nadzor sanacije   

6 Pripremni radovi   
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7 Projekti opremanja i oprema   

NOVO Izmjena vodovodne i kanalizacijske 
instalacije - sanacija 

 364.522,50 

 Ukupno ugovoreno 4.328.277,44 4.698.033,74 

 Preostali iznos za ugovoriti 10.671.722,56 10.301.966,26 

 

Uslijed puknuća cijevi napravljena je hitna sanacija. S obzirom na nedostatna sredstva za 
podmirenje nužno provedenih radova, predlaže se prenamjena dijela odobrenih kreditnih 
sredstava. 

 
2. PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET  

 

Sredstvima kredita prema odluci Senata iz osiguranih sredstava za kapitalna ulaganja o raspodjeli 
financijskih sredstava osiguranih iz kreditnih sredstava za 2007/2008. godinu za kapitalna 
ulaganja za fakultete i akademije Sveučilišta u Zagrebu Fakultetu je odobren povrat sredstava u 
ukupnom iznosu od 2.309.488,30 kn.  

       

Na zahtjev Fakulteta, predlaže se prenamjena neugovorenih sredstava u iznosu od 1.688.590,45 
kn za hitnu sanaciju istočnog pročelja zgrade Fakulteta na lokaciji Horvatovac 102a, u Zagrebu, 
kako slijedi: 

 

R.br. Stavka 
 UGOVORENO 

(kn) 
NOVO (kn) 

1 Izvještaj o pregledu fasade na zgradi 
Kemije i zajedničkoj zgradi Kemije i 
Biologije na Horvatovcu (izradio 
Građevinski fakultet)  

  

2 Otklanjanje nužnih nedostataka na 
objektu 

  

3 Sudski troškovi   

4 Otkup zemljišta, izrada projektne 
dokumentacije, ishođenje građevinskih 
dozvola za nastavak izgradnje kampusa 
PMF-a na Horvatovcu 

  

NOVO Sanacija istočnog pročelja zgrade na 
Horvatovcu 102a 

 1.688.590,45 

 Ukupno ugovoreno 620.897,85 2.309.488,30 

 Preostali iznos za ugovoriti 1.688.590,45 - 

 

� Senat je jednoglasno prihvatio prijedlog o usklađenju sredstava dugoročnog kredita 
i izmjenama i dopunama br. VIII. 
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11) Izvješće o stanju UPU-a za Kampus Borongaj (preporuke za razradu 
prvonagrađenog rješenja)  

Prorektor Baletić informira kako je na bazi javnog urbanističkog natječaja za kampus Borongaj 
pripremljen program za urbanistički plan uređenja koji je predan MZOS-u u mjesecu studenom 
prošle godine, čije je očitovanje dobiveno tek nakon 6 mjeseci odnosno u mjesecu svibnju ove 
godine, kada je pokrenut postupak izrade UPA-a, preko gradonačelnika i Gradske skupštine. 
Predviđeno je da će odobravanje UPU-a biti na dnevnom redu Gradske skupštine dana 12. srpnja 
2012. U postupku je trebalo podastrijeti čitav niz dokumenata, među kojima su i preporuke 
ocjenjivačkog suda, kazao je prorektor. 

Vezano uz dvije studije pred-izvodljivosti za strateške projekte (Sjeverni kampus i kampus 
Borongaj), rektor Bjeliš izvještava kako je od strane MZOS-a prošli tjedan dobiven negativan 
odgovor, pri čemu se, kao razlog za navedeno, ističe neuređenost zemljišnih odnosa. S tim u vezi, 
sutra će biti pripremljen odgovor odnosno dopis ministru Jovanoviću (kopija će ići i predjedniku 
Vlade-gospodinu Milanoviću). Detaljnom analizom svih točaka koje su navedene u spomenutoj 
negativnoj odluci, u dopisu će se naglasiti da je kampus Borongaj zajednička tema u kojoj je 
potrebna koordinacija i suradnja MZOS-a i Vlade s jedne strane te Sveučilišta s druge strane te će 
se podsjetiti na sastanak održan 25. travnja 2012. godine predstavnika Sveučilišta, predsjednika 
Vlade i ministra u uredu rektora, prilikom kojega je predočen cijeli prostorni plan Sveučilišta, 
uključujući i ove, ukazujući na aktualne barijere koje pri tome postoje. Na upit predsjednika 
Vlade prema ministru mogu li se te barijere razriješiti, odgovor je bio potvrdan, tako da postoji 
određen nesklad između onoga što je rečeno i odluke koju je poslao pomoćnik ministra, profesor 
Zelenika, kazuje rektor. Što se tiče Sjevernog kampusa, otvorena su tri pitanja. Prvo, pitanje 
parcele za Farmaceutsko-biokemijski fakultet, drugo, da nije dostavljena sva potrebna 
dokumentacija oko kupoprodaje parcele od lokalne župe na Horvatovcu za potrebe 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta te da nije navedeno kako je riješeno pitanje zemljišnog 
statusa Katoličkog bogoslovnog fakulteta, nakon njegovog preseljenja iz Vlaške u Voćarsku 
ulicu. Sukladno gore navedenom, Sveučilište će zahtijevati da se MZOS počne ponašati 
kooperativno, kao što se ponašaju sva ostala ministarstva koja su upoznata s našim planovima i 
studijama, od kojih nemamo pozitivan, ohrabrujući odziv, zaključio je rektor. 

 

12) Aktivnosti na programu Energetske učinkovitosti i daljnje aktivnosti u 
organizaciji UNDP-a na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 

Prorektor Baletić ukratko je informirao da je u suradnji sa sastavnicama pokrenut projekt 
energetskog certificiranja na svim zgradama Sveučilišta. Prva faza je rad UNDP programa za RH 
koja će obići sve zgrade i napraviti svoju razinu analize do kraja mjeseca srpnja, nakon koje bi 
naše skupine stručnjaka obišle sve zgrade i temeljitije to pogledale i za svaku zgradu napravile 
dokumente za certificiranje (Ministarstvo graditeljstva odredilo je krajnji rok za certificiranje 
javnih zgrada s 31. 12. 2012. godine). Rektor je osnovao stručnu skupinu u čijem su sastavu uz 
prorektora Baletića,  prorektorica Vašiček, dekan Hamzić, profesor Hunjak te Martina Cvitanović 
kao koordinatorica te skupine. Dogovoreni su sastanci u Ministarstvu graditeljstva da se pokuša 
razjasniti na koji način će takav model konkretno funkcionirati u našem slučaju, zaključuje 
prorektor. 
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13) Imenovanje Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade   

Akademska tajnica Olga Šarlog Bavoljak podsjeća da su na 11. sjednici Senata održanoj 15. 
svibnja 2012. godine prihvaćena izvješća o radu direktorice, kao i Nadzornog odbora Hrvatske 
sveučilišne naklade, kada su najavljene određene  aktivnosti na restrukturiranju sveučilišne 
izdavačke i nakladničke djelatnosti te kada je direktorica Anita Šikić, ponovno imenovana, ali 
samo na rok od 6 mjeseci. Sukladno navedenom, potrebno je imenovati i sastav Nadzornog 
odbora, također na taj rok. Prijedlozi su sljedeći: akademik Stjepan Damjanović, prof. dr. sc. 
Vinko Brešić, prof. dr. sc. Zvonimir Šikić, prorektorica Divjak te prorektor Baletić. 

� Senat je jednoglasno imenovao Nadzorni odbor Hrvatske sveučilišne naklade na rok 
od 6 mjeseci u sljedećem sastavu: 

• akademik Stjepan Damjanović, prof. dr. sc. Vinko Brešić, prof. dr. sc. 
Zvonimir Šikić, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i 
studije te prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorni razvoj i 
međuinstitucijsku suradnju. 

 

14)  Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 

a) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Muzičke akademije 

Rektor Bjeliš izvještava da se navedena točka odgađa za jednu od sljedećih sjednica Senata. 

 b) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta 

Akademska tajnica Olga Šarlog Bavoljak izvještava da je na 12. sjednici Odbora za statutarna 
pitanja razmatran prijedlog izmjena i dopuna Statuta Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Radi 
se o tome da Fakultet dopunjuje članak 4. Statuta, s dvije nove alineje: hidrogeološka istraživanja 

i geofizička istraživanja te prodaja udžbenika i ostalih tiskanih materijala potrebnih za 

obavljanje djelatnosti fakulteta. Odbor smatra da se prijedlog izmjena i dopuna Statuta može 
uputiti Senatu na davanje suglasnosti. 

� Senat je jednoglasno dao suglasnost na izmjene i dopune Statuta Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta. 

 

15) Ostalo  

Rektor Bjeliš obavještava Senat kako slijedi: 

- 20. lipnja 2012. u 11 sati održava se dodjela Rektorove nagrade na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva 
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- 27.-29.6.2012. održava se EAN 21st Annual Conference na Građevinskom fakultetu i kampusu 
Borongaj Sveučilišta u Zagrebu 

- 28. lipnja 2012. u 11 sati održava se dodjela počasnog doktorata prof. dr. sc. Mirjanu Damaški u 
auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 

- 1. srpnja 2012. promocija doktora znanosti (dvije) u Hrvatskom narodnom kazalištu 

Dekan Midžić izvještava o rezultatima glasovanja članova Senata, vezano uz tvrdnju da je rektor 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš zabranio ili pokušao zabraniti objavu rezultata 

istraživanja na projektu IPA 2008 (DISCO). 

• glasovanju je pristupilo 46 članova Senata, od čega je 5 listića nevažećih 

• rezultati glasovanja su sljedeći: 36 članova Senata izglasalo je povjerenje rektoru 
(vjeruju da rektor nije zabranio ili pokušao zabraniti objavu rezultata istraživanja 
na projektu IPA 2008-DISCO9 

•  5 članova Senata izglasalo je nepovjerenje rektoru. 

Rektor Bjeliš zahvalio je svim članovima Senata što su pristupili glasovanju. 

 

* 

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice, te zaključio sjednicu u 18,40 sati. 

 

                                                                            

Rektor                                                                 

                                                                                            Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v.r. 

Zapisnik sastavila: 

Jelena Đuran, dipl. iur. 

 
Uz poziv:   
Klasa: 602-04/12-04/2 
Urbroj: 380-021/105-12-10 
 
9. srpnja  2012. godine 
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