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ZAPISNIK  

 

9.  redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) 
održane u utorak, 12. veljače 2013. s početkom u 15,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u 
Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 

 

1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor 

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

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

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

- Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije 

 

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

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

4. Akademik Ivica Kostović, Medicinski fakultet –  predsjednik Vijeća biomedicinskog područja 

5. Red. prof. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti – predsjednik Vijeća umjetničkog 
područja 

6. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet – predsjednik Vijeće 
prirodoslovnog područja 

7. Prof. dr. sc. Lajoš Žager, Ekonomski fakultet – predsjednik Vijeća društveno-humanističkog 
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. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet 

13. Prof.dr.sc. Dražen Matičić, Veterinarski fakultet 

14. Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Stomatološki fakultet 

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

16. Prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, Agronomski fakultet 

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

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

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

20. Prof. dr. sc. Boris Cota, Ekonomski fakultet 

21. Prof. dr. sc. Ivan Prskalo,Učiteljski fakultet 

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

23. Prof.dr.sc. Nenad Zakošek, Fakultet političkih znanost 

24. Prof. dr. sc. Vladimir Medved, Kineziološki fakultet 

25. Prof. dr. sc. Zoran Parać, Pravni fakultet 

26. Prof.dr.sc. Damir Boras Filozofski fakultet 
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27. Prof. dr. sc. Borislav Grgin, Filozofski fakultet 

28. Prof. dr. sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet 

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

30. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji 

31. Prof. dr. sc. Tonči Matulić, Katolički bogoslovni fakultet 

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

33. Prof. dr. sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

34. Prof. dr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet 

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

36. Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

37. Prof. dr. sc. Toma Udiljak, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

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

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

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

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

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

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

45. Prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

46. Prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnološki fakultet 

47. Red. prof. Borna Baletić, Akademija dramske umjetnosti 

48. Red. prof. Peruško Bogdanić , Akademija likovnih umjetnosti 

 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja 

49. Mr. art. Ewa Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

50.Vedran Dodig, Medicinski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

51. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet 

52. Ivan Jenjić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

53. Petra Radetić, Agronomski fakultet – predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

54. Dunja Jurić, Hrvatski studiji 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija  
55. Goran Fruk, Agronomski fakultet 

 

Ostali prisutni 

 - prof. dr. sc. Ivan Šestak, FFDI 
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- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

- doc. dr. sc. Hrvoje Špehar, Fakultet političkih znanosti - izvjestitelj za poslijediplomski  
specijalistički studij 

 

Iz stručne službe Rektorata   

- Vesna Sedlar, Ured za akademske poslove 

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

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

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

 

*** 

Rektor, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 9. redovitu sjednicu Senata u 344. akademskoj godini 
(2012./2013.), pozdravio sve prisutne te predložio manju izmjenu dnevnog reda, na način da se u 
točki 11 doda podtočka b) Davanje suglasnosti dekanu Medicinskog fakulteta za sklapanje 
ugovora u vrijednosti većoj od 3.000.000,00 kuna. O provedbenim točkama o kojima bi trebalo 
izvijestiti pod točkom 1, kao i točki 6) Istraživanja, bit će govora nakon što se razmotre i rasprave 
niže navedene točke dnevnog reda redoslijedom kako su navedene. 
 
Potom je dnevni red jednoglasno usvojen. 

Dnevni red: 

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika sa sjednica Senata održanih 15. siječnja 
2013. i 29. siječnja 2013. 

2) Izbori u zvanja 

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

b)b)b)b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga 
profesora - na vrijeme  od (5) pet godina 

c)c)c)c) Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje 
redovitoga profesora - na vrijeme  od (5) pet godina 

3) a) Prijedlozi upisnih kvota za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih 
studija u akademskoj godini 2013./2014. 

      b) Dopune kriterija za upis na Studij baletne pedagogije i Studij suvremenog plesa 
Akademije dramske umjetnosti  

4) a) Treći periodični izvještaj o izmjenama i dopunama studijskih program do 20% 
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       b) Prijedlog izmjena i dopuna od 20-40% diplomskog sveučilišnog studija Kemija 

(jednopredmetni), smjer nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

      c) Ispravak tehničke pogreške u izreci dopusnice za izvođenje diplomskog sveučilišnog 
studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo za smjerove Industrijski dizajn i Industrijski 
dizajn odjeće 

5) Poslijediplomski specijalistički studiji Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu: Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa 

Europske unije 

6) Istraživanja 

7) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

8) Sveučilišna nastavna literatura 

9) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu 

10) Produljenje mandata Nadzornom odboru i direktorici Hrvatske sveučilišne naklade   

11) a) Davanje suglasnosti dekanu Šumarskog fakulteta za sklapanje ugovora u vrijednosti 
većoj od 3.000.000,00 kuna  

        b) Davanje suglasnosti dekanu Medicinskog fakulteta za sklapanje ugovora u 
vrijednosti većoj od 3.000.000,00 kuna  

12) Financijska pitanja   

13) a) Investicijske aktivnosti u 2012.  

         b) Prenamjena sredstava kapitalne aktivnosti 

14) Ostalo 

*** 

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika sa sjednica Senata održanih 15. 
siječnja 2013. i 29. siječnja 2013. 

Na upit rektora Bjeliša ima li primjedaba na predmetne zapisnike Senata, javio se profesor 
Orlić kazavši da u zapisnik od 15. siječnja 2013. pod točkom 14) Prostorni razvoj Sveučilišta u 
Zagrebu nije unesen njegov upit, kao i odgovor prorektora Baletića, a vezano uz izgradnju 
Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, sa zamolbom da se navedeno 
unese. Kako više nije bilo primjedbi, zapisnik od 15. siječnja jednoglasno je prihvaćen, uz 
gore spomenutu korekciju, kao i zapisnik od 29. siječnja 2013. godine. 

 

2) Izbori u zvanja 

O prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u znanstveno-
nastavna/umjetničko-nastavna zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu izvijestila je prorektorica 
Divjak, kako slijedi: 
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a) Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora 
– trajno:      

R
db
r. 

Ur. broj Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora  

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Broj 
uvjeta 
Rekt. 
zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umj. 
područje 

Znan./umjet.polje/  
grana 

1. 640-
03/12 

-07/163 

dr. sc. 
Stanislav 

KURAJICA 12.02.2008. 22.08.2012. 7/12 Fakultet 
kemijskog 
inženjerstva 
i tehnologije 

tehničke 
znanosti 

kemijsko 
inženjerstvo/analiza, 
sinteza i vođenje 
kemijskih procesa  

i 

temeljne tehničke 
znanosti/materijali 

2. 640-
03/12 

-07/228 

dr. sc. 
Ivica 

ZAVRŠKI 15.01.2008. 28.09.2012. 6/12 Građevinski 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

građevinarstvo/orga
nizacija i 
tehnologija građenja  

3. 640-
03/12 

-07/221 

dr. sc. 
Zrinka 

JAJIĆ 13.11.2007. 05.10.2012. 7/12 Medicinski 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/fizikalna 
medicina i 
rehabilitacija 

4. 640-
03/12 

-07/222 

dr. sc. 
Boris 

BRKLJAČIĆ 13.11.2007. 05.10.2012. 10/12 Medicinski 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/radiologija 

5. 640-
03/12 

-07/186 

dr. sc. 
Nikola  

PERNAR 12.02.2008. 29.09.2012. 6/12 Šumarski 
fakultet 

biotehničke 
znanosti 

šumarstvo/ekologija 
i uzgajanje šuma 

6. 640-
03/13 

-07/5 

dr. sc. 
Vesna 

MILDNER 12.02.2008. 29.10.2012. 11/12 Filozofski 
fakultet 

humanističk
e znanosti 

filologija/fonetika 

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni. 

 

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

Re
d. 

br. 

Ur. broj Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora   

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Broj 
uvjeta 
Rekt. 
zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umj. 
područje 

Znan./umjet.polje/ 
grana 

1. 640-
03/12-
07/223 

dr. sc. 
Nikola 

MRVAC 12.11.2007. 10.10.2012. 5/8 Grafički 
fakultet 

interdiscipli
narno 
područje 
znanosti 

grafička tehnologija 

i  

informacijske i 
komunikacijske 
znanosti 
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2. 640-
03/12 

-07/218 

dr. sc. 
Dubravka 

MILJKOVIĆ 04.03.2009 30.10.2012. 5/8 Učiteljski 
fakultet 

društvene 
znanosti 

pedagogija 

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni. 

 

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

Re
d 

br. 

Ur. broj Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora   

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Broj 
uvjeta 
Rekt. 
zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umj. 
područje 

Znan./umjet.polje/ 
grana 

1. 640-
03/13-
07/7 

dr. sc. 
Kata 

MAJERSKI 15.07.2010. 
nasl.red. 
prof.u 
interdiscip. 
podr.znan. 

30.03.2012. 8/8 Prirodoslov
no-
matematički 
fakultet 

prirodne 
znanosti 

kemija/organska 
kemija 

Prijedlog je jednoglasno potvrđen. 

 

3) a) Prijedlozi upisnih kvota za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i 
stručnih studija u akademskoj godini 2013./2014. 

Prorektorica Divjak izvijestila je o pristiglim prijedlozima za upis u I. godinu studija, naglasivši 
da su neki od njih preliminarni, s obzirom na to da neke sastavnice još uvijek nisu imale 
fakultetska vijeća koja bi iste potvrdila. Temeljem pristiglih prijedloga, ukupno gledajući, broj 
upisnih mjesta ne bi se povećavao odnosno taj broj je nešto manji u odnosu na prošlu godinu, a 
većina je prijedloga na razini prošlogodišnjih. Prema tablici koja je dostavljena u materijalima za 
današnju sjednicu Senata vidljivo je da u tehničkom području ima nekih promjena. Na Grafičkom 
fakultetu minimalno je predloženo smanjenje ukupne upisne kvote, ali s obzirom na 
reakreditacijsko izvješće koje je u ovom dijelu nepovoljno za Grafički fakultet, treba vidjeti što je 
s akcijskim planom odnosno da li se ovakvim minimalnim smanjenjem upisne kvote može 
udovoljiti zahtjevima koji su postavljeni pred Fakultet. U tom smislu slijedi još jedna provjera od 
strane Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet, koje je 
imenovao Senat. Nadalje, u području društvenih znanosti, imamo fakultete koji su posebno 
apostrofirani, s obzirom na ljudske resurse, kao kriterij kojega je Senat donio na sjednici od 15. 
siječnja, a prema kojem je trebalo razmatrati te kvote. Ekonomski fakultet već ima Akcijski plan. 
Sukladno tom planu, upisnu kvotu treba održati na razini prošlogodišnjih. Među onim fakultetima 
koji imaju (barem prema kvantitativnim pokazateljima), nepovoljne omjere broja studenata i 
nastavnika odnosno, drugim riječima, nedostatak ljudskih resursa, nalazi se Fakultet političkih 
znanosti. Naime, ovo povećanje od 30 studenata, bilo bi u suprotnosti s ovim preporukama, pa 
očekujemo još jedan krug usuglašavanja s Fakultetom, kao i s Kineziološkim fakultetom, gdje 
imamo gotovo jednak broj izvanrednih i redovitih studenata. Na Pravnom fakultetu imamo 
smanjenje upisne kvote za 50 studenata, što je vezano s uvođenjem jednog novog diplomskog 
studija. Na Hrvatskim studijima, omjer studenata i nastavnika je iznad graničnog omjera, tako da 
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se predlaže smanjenje od 30 upisnih mjesta. U umjetničkom području došlo je do povećanja broja 
upisnih mjesta za 35 studenata, uglavnom zbog uvođenja novih studijskih programa Suvremeni 
ples i Baletna pedagogija. Uz dodatni krug usuglašavanja s pojedinim, već spomenutim 
sastavnicama, vjerujem da će Senat donijeti odluku o upisnim kvotama na sjednici u ožujku, 
kazala je prorektorica Divjak, istaknuvši problem s kojim se suočava Medicinski fakultet, a 
vezano uz povećanje upisnih kvota i nemogućnost realizacije sporazuma, potpisanog između 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta, čime 
se bitno ugrožava izvođenje nastave na tom fakultetu, o čemu će više reći, ovdje prisutni 
predstavnici Medicinskog fakulteta. 

Dekan Zakošek osvrnuo se na izjavu prorektorice Divjak o povećanju upisne kvote na Fakultetu 
političkih znanosti od 30 studenata, pojašnjavajući da je Fakultet vrlo blizu onom omjeru od 30:1, 
zato što je isti sistematski smanjivao broj studenata u prošlim godinama i trenutno ima omjer od 
30,2 studenta na jednog nastavnika, pod uvjetom da se izvanredni studenti računaju s 0,5. 
Prijedlog je Fakultetskog vijeća da se uvede upisna kvota od 15 izvanrednih studenata za one 
preko 25 godina starosti na Studiju novinarstva i Studiju politologije, naravno, ako Fakultet 
ispunjava sve druge uvjete. Ukoliko uprava Sveučilišta smatra to mogućim, Fakultet će to učiniti 
odnosno neće, ukoliko navedeno na neki način odstupa od politike Sveučilišta u Zagrebu. 

Profesorica Čikeš ističe kako je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu među prvim 
institucijama u nas počeo upozoravati javnost i mjerodavna politička tijela na rastući problem 
manjka liječnika u Hrvatskoj. Želeći konkretno pridonijeti smanjivanju posljedica manjka 
liječnika u nas, Fakultet je uz odobrenje Senata Sveučilišta povećao upisne kvote na prvu godinu 
studija medicine s 240 na 300 studenata, počevši od ak. godine 2009./10. Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta prepoznalo je i podržalo odluku Fakulteta, te je, štoviše, 2009. godine bio 
potpisan “Sporazum o povećanom financiranju obrazovanja doktora medicine” (u daljnjem 
tekstu: Sporazum) u kojemu se Ministarstvo obvezalo izdvajati dodatna sredstva za Medicinski 
fakultet te omogućiti otvaranje novih, “razvojnih,” suradničkih i znanstveno-nastavnih radnih 
mjesta. U Sporazumu, koji formalnopravno vrijedi za razdoblje 2009.-2015. godine, precizno je 
definirana dinamika realizacije novih, razvojnih radnih mjesta na Fakultetu, po godinama koje 
slijede: 

• za prvu godinu studija 7 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima i 6 suradnika; 

• za drugu godinu studija 8 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima te 6 suradnika; 

• za treću godinu studija 18 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima te 15 suradnika 

• za četvrtu godinu studija 18 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima te 16 suradnika; 

• za petu godinu studija 37 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima i 32 suradnika; 

• za šestu godinu studija 12 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima i 10 suradnika, 
 

      sve prema specifikaciji iz priloga Sporazuma. Nadalje, Sporazumom se Ministarstvo obvezalo 
doznačavati dodatna financijska sredstva za povećane materijalne troškove uvećana za 25% tj. u 
ukupnom iznosu od 1.326.700,00 kuna. Tijekom protekle četiri godine nakon potpisivanja 
Sporazuma, Ministarstvo je temeljem Sporazuma Fakultetu do sada doznačilo svega 200.000,00 
kuna te odobrilo svega dva razvojna suradnička mjesta višeg asistenta. Napominjemo da u 
međuvremenu nije samo znatno porastao ukupan broj studenata medicine na Fakultetu, već se od 
akademske godine 2011./12. na Fakultetu odvija i Sveučilišni diplomski studij sestrinstva (50 
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studenata po godini), a već godinama se održava i Studij medicine na engleskome jeziku (50 
studenata po godini). Niz ostalih aktivnosti uključuje brojne poslijediplomske stručne studije i 
tečajeve te dva, doktorska studija na hrvatskome i jedan na engleskom jeziku. Uzimajući u obzir 
samo potrebe diplomskog studija medicine na hrvatskome jeziku, rezultati državne revizije od 
unatrag dvije godine ukazali su da na Fakultetu nedostaje 34.3% nastavnika i asistenata. S 
obzirom na gore navedeno, kao i na činjenicu da gotovo ništa iz Sporazuma koji je bio potpisan 
između Vlade RH odnosno Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Sveučilišta u Zagrebu i 
Medicinskog fakulteta nije realizirano, Medicinski fakultet moli Senat za podršku u rješavanju 
spomenutih problema, budući da bez povećanja broja nastavnika i suradnika, isti neće više biti u 
mogućnosti kvalitetno održavati nastavu odnosno da će se u budućnosti morati smanjiti upisne 
kvote na Studij medicine.  

� Senat je jednoglasno podržao Medicinski fakultet u rješavanju gore navedenih 
problema. U tom smislu, uputit će se određeno priopćenje Senata Sveučilišta u 
Zagrebu Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, kao i 
Vladi RH, predsjedniku RH te predsjedniku Hrvatskog sabora, sa zahtjevom da se 
riješe navedeni problemi i ispoštuju obveze Vlade Republike Hrvatske prema 
Medicinskom fakultetu, definirane Sporazumom iz 2009. godine. 

 

U okviru ove točke, prorektorica Divjak skreće pozornost na činjenicu da je vrlo izvjesno da će 
RH postati članicom Europske unije te da to treba imati na umu prilikom raspisivanja natječaja za 
upis, budući da studenti država članica EU imaju jednaka prava vezana za upis, kao i studenti koji 
dolaze iz RH. Sukladno navedenom, takve studente više ne prepoznajemo u kategoriji stranci, 
nego unutar ove kvote koja je prije bila isključivo za državljane RH. Mi ne očekujemo u prvoj 
godini velik priliv studenata država članica EU, ali moramo biti spremni za tu situaciju, kazala je 
prorektorica.  

 

b) Dopune kriterija za upis na Studij baletne pedagogije i Studij suvremenog plesa 
Akademije dramske umjetnosti  

Prorektorica Divjak navodi da se u ovom slučaju samo radi o dopuni kriterija za upis na 
navedene studije, naglasivši da se isti nalaze u materijalima za današnju sjednicu Senata. 

� Senat je jednoglasno prihvatio dopune kriterija za upis na Studij baletne pedagogije 
i Studij suvremenog plesa Akademije dramske umjetnosti. 

 

4) a) Treći periodični izvještaj o izmjenama i dopunama studijskih program do 20% 

Prorektorica Divjak izvještava da je Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu 
u razdoblju od 15. lipnja 2012. do 7. veljače 2013. donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom 
Sveučilišta u Zagrebu i nadležna vijeća područja potvrdili i evidentirali izmjene i dopune do 20% 
za sljedeće studijske programe:  

1. Šumarski fakultet (Odluka FV sa sjednice održane 27. siječnja i 24. veljače 2011. 
godine): 

---- preddiplomski studijski programi:  
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Drvna tehnologija 

Šumarstvo  

Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša 
---- diplomski studijski programi:  

Drvnotehnološki procesi 

Oblikovanje proizvoda od drva 

Šumarstvo – smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarstvom 

Šumarstvo – smjer: Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu 

Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša 
---- stručni studijski program:  

Drvna tehnologija u Virovitici 

Šumarski fakultet (Odluka FV sa sjednice održane 21. lipnja 2012. godine): 
- diplomski studijski program:  

Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša 

2. Prirodoslovno-matematički fakultet (Odluka FV sa sjednice održane 26. travnja 2012. 
godine): 

- preddiplomski studijski programi: 
Kemija 

Molekularna biologija 

Biologija 

Znanosti o okolišu 

Matematika 

Geologija 
- diplomski studijski programi:  

Geologija 
Primijenjena matematika 
Teorijska matematika 
Matematika; smjer: nastavnički 
Računarstvo i matematika 
Geologija zaštite okoliša 
Eksperimentalna biologija 
Matematika i informatika; smjer: nastavnički 
Ekologija i zaštita prirode 

- integrirani preddiplomski i diplomski studijski programi:  

Fizika; smjer: nastavnički 

Fizika i informatika; smjer: nastavnički 

Fizika i kemija; smjer: nastavnički 

Matematika i fizika; smjer: nastavnički 

Fizika i tehnika; smjer: nastavnički 

Biologija i kemija; smjer: nastavnički 

3. Veterinarski fakultet (Odluka FV sa sjednice održane 23. svibnja 2012. godine): 
- integrirani preddiplomski i diplomski studijski program:  

Veterinarska medicina 
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4. Rudarsko-geološko-naftni fakultet (Odluka FV sa sjednice održane 3. srpnja 2012. 
godine): 

- diplomski studijski program: 

Rudarstvo; smjer: Geotehnika, Zbrinjavanje otpada 

 

� Senat je jednoglasno prihvatio treći periodični izvještaj o izmjenama i dopunama 
studijskih programa do 20%. 

 

 b) Prijedlog izmjena i dopuna od 20-40% diplomskog sveučilišnog studija Kemija 

(jednopredmetni), smjer nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 

Prorektorica Divjak izvještava da je Radna skupina za studijske programe provela proceduru 
sukladno Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih 
i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu, a 
Odbor za upravljanje kvalitetom, na 2. redovnoj sjednici održanoj 20. prosinca 2012. potvrdio 
kako su učinjene izmjene i dopune navedenog studijskog programa u rasponu od 20% do 40%. 
Vijeće prirodoslovnog područja, na 4. redovnoj sjednici održanoj 22. siječnja 2013., dalo je 
pozitivno mišljenje te je potvrdilo kako su učinjene veće izmjene i dopune od 20% do 40% 
diplomskog sveučilišnog studija Kemija (jednopredmetni); smjer: nastavnički.  

� Senat je jednoglasno prihvatio izmjene i dopune od 20-40% diplomskog sveučilišnog 
studija Kemija (jednopredmetni), smjer nastavnički Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

d) Ispravak tehničke pogreške u izreci dopusnice za izvođenje diplomskog 
sveučilišnog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo za smjerove Industrijski 
dizajn i Industrijski dizajn odjeće 

Prorektorica Divjak kazuje kako je u izreci dopusnice za izvođenje diplomskog sveučilišnog 
studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo za smjerove Industrijski dizajn tekstila i Industrijski 
dizajn odjeće učinjena tehnička pogreška, što je potvrđeno i od strane Odbora za upravljanje 
kvalitetom. Naime, u nazivu navedenog studija pogrešno je naveden kao jedan smjer Industrijski 
dizajn tekstila i odjeće, umjesto dva, odvojena smjera Industrijski dizajn tekstila i Industrijski 

dizajn odjeće.  

� Senat je prihvatio izmjene i dopune naziva odobrenog diplomskog sveučilišnog 
studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, na način da se u nazivu navedenog studija ispravi pogrešno 
naveden kao jedan smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće, umjesto dva, odvojena 
smjera Industrijski dizajn tekstila i Industrijski dizajn odjeće.  
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5) Poslijediplomski specijalistički studiji Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu: Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i 

programa Europske unije 

Prorektorica Kovačević kazuje kako je Vijeće društveno-humanističkog područja na sjednici 
održanoj 23. siječnja 2013. raspravljalo o programu poslijediplomskog specijalističkog studija 
Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske 
unije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te o istom dalo pozitivno mišljenje. 
Nakon provedene recenzije programa, te nakon što je predlagatelj prihvatio primjedbe 
recenzenata, Vijeće je predlažilo Senatu da donese odluku o prihvaćanju ovog poslijediplomskog 
specijalističkog studija. Prijedlog programa navedenog poslijediplomskog specijalističkog studija 
obrazložit će doc. dr. sc. Hrvoje Špehar. Poslijediplomski specijalistički studij „Prilagodba 
Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU“ osmišljen je kao 
rezultat interdisciplinarnog istraživanja i praktične primjene znanja potrebnih specijalistima za 
sudjelovanje u složenim procesima korištenja, planiranja, provedbe i evaluacije fondova i 
programa Europske unije u Republici Hrvatskoj, kao budućoj članici Europske unije. Budući da 
se Republika Hrvatska intenzivno priprema za aktivno sudjelovanje u navedenim procesima, 
Fakultet političkih znanosti pokrenuo je ovaj studijski program nudeći kvalitetne stručnjake iz 
pojedinih područja na sveučilišnoj razini u edukaciji budućih aktera na području upravljanja 
europskim projektima. Diseminacija znanja o projektima, fondovima i programima EU nužan je 
dio obrazovanja stručnjaka koji će biti aktivni akteri u navedenom području. Pristupom izvrsnosti 
u obrazovanju budućih sveučilišnih specijalista ovog programa Fakultet političkih znanosti želi 
pridonijeti što kvalitetnijem korištenju fondova i programa i time služi temeljnim interesima 
hrvatskog društva, što je jedna od temeljnih zadaća sveučilišnih studija. U skladu s navedenim, 
svrhovitost ovog sveučilišnog specijalističkog studija ima široku opravdanost u potrebama tržišta 
rada u javnom i privatnom sektoru, kako u procesu prilagodbe Europskoj uniji tako i budućem 
statusu punopravnog članstva. Obrazovanje koje proizlazi iz ovog specijalističkog studija 
zasigurno će utjecati na multiplikaciju pozitivnih učinaka članstva u Europskoj uniji i time 
neposredno koristiti cijelom društvu. Jednako tako, specijalistički studij „Prilagodba Europskoj 
uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU“ povezan je sa suvremenim 
znanstvenim spoznajama u istraživanju europske integracije, komunitarnih politika Europske 
unije, kao i brojnih srodnih područja interdisciplinarnih europskih studija. Izvođenjem sveučilišne 
nastave na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj/doktorskoj razini, nastavnici ovog 
sveučilišnog specijalističkog programa  vrsni su stručnjaci u svojim područjima istraživanja, što 
je jamac visoke kvalitete studijskog programa. Budući da se radi o sveučilišnom specijalističkom 
studiju, Fakultet političkih znanosti pripremio je takav studijski program koji omogućuje što je 
moguće veću otvorenost prema različitim profilima upisnika, mobilnosti i varijabilnosti 
studijskog programa prema preferencijama polaznika kao i suradnju s različitim institucijama 
zainteresiranim za provedbu ovog programa. Poslijediplomski specijalistički studij „Prilagodba 
Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU“ interdisciplinarni je 
studijski program, unutar područja europskih studija, namijenjen sudionicima u kreiranju politika 
povezanih s komunitarnim politikama EU na državnoj i lokalnoj razini, unutar organizacija 
civilnog društva, poslovnih subjekata i sindikata, kao i različitim akademskim građanima, 
zainteresiranima za procese prilagodbe Europskoj uniji. Studij je organiziran oko nekoliko 
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centralnih problema koji su važni za prilagodbu Europskoj uniji, a koji se tematiziraju na 
različitim razinama - od akademske do diseminacije praktičnih znanja o funkcioniranju europskih 
institucija. Studenti upisuju poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine (dva 
semestra) i obvezni su završiti studij u roku od dvije godine od upisa. Nakon ispunjavanja svih 
uvjeta koji su propisani Programom Studija, polaznik ili polaznica stječe akademski naziv 
sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica upravljanja projektima, fondovima i programima 
Europske unije. 

� Senat je jednoglasno donio odluku o prihvaćanju poslijediplomskog specijalističkog 
studija Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu: Prilagodba Europskoj 

uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije. 

 

7) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

Prorektorica Kovačević izvještava da je u okviru doktorskih studija pristiglo ukupno 22 teme, 
kako slijedi: 

1.Marija Penava, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Strukturni učinci deindustrijalizacije hrvatskoga gospodarstva 

2. Iva Gregurec, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Novi pristupi izravnoga marketinga kao čimbenika zadovoljstva i lojalnosti potrošača  

3. mr. sc. Dijana Pletikosa, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Utjecaj inozemnih izravnih ulaganja na uspješnost poslovanja u hotelijerstvu 

4. Daniel Popović, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Utjecaj elektroničke maloprodaje na rast dodane vrijednosti za potrošače 

5. Ksenija Škarić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Polikromija i polikromatori oltara 17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 

6. Lucija Barjašić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Odnos političke i crkvene vlasti u djelu Thomasa Hobbesa 

7. Lejla Hajdarpašić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Oblici nacionalne bibliografske kontrole u digitalnom okruženju 

8. Mario Kolar, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Časopis Kaj i kajkavsko pismo hrvatske postmoderne 

9. Marko Jakić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Etički temelj teorije pravednosti Johna Rawlsa 

10. Sanja Lovrić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Paradigme tridesetih godina 20. st. u hrvatskoj dječjoj književnosti 

11. Koraljka Modrić Stanke, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Utjecaj fizičke udaljenosti i odnosa promatrača i sudionika na doživljaj boli u eksperimentalnim 
uvjetima 

12. Barbara Kušević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Odgojne implikacije odgođenoga roditeljstva 

13. Gabriela Abramac, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
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tema: Jezik i identitet ortodoksne židovske zajednice u Brooklynu 

14. Ivana Petrović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Engleski i hrvatski u govoru hrvatskih iseljenika u Kanadi: prebacivanje koda i sociolingvistički 
profil zajednice 

15. Grga Frangeš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Međuodnos tradicijskih stočarskih praksi i okoliša jugoistočne Europe 

16. Marina Novina, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Filozofijska analiza empirijskih temelja suvremene kozmologije 

17. Ivan Dujić, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 

tema: Procjena funkcionalne učinkovitosti nogometaša na temelju laboratorijskih i terenskih testova 

18. mr. sc. Ljljana Friščić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: Stres u radu socijalnih radnika - izvori, način suočavanja i moguće posljedice 

19. Robert Mrljić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: “Soft law“ i međunarodno pravo 

20. Nevenka Marković, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: Stečaj nad imovinom fizičke osobe 

21. Žana Pedić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: Pravo na zaštitu osobnih podataka nasuprot pravu na pristup informacijama u Europskoj uniji 

22. Miroslav Rajter, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: Obiteljski stresori i obilježja obitelji kao prediktori roditeljskoga nasilja nad djecom 

 

� Senat je jednoglasno prihvatio gore navedene prijedloge doktorskih tema. 

 

8) 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: 

 

Geografski i demogeografski identitet, monografija, autor: dr. sc. Stjepan Šterc. Predlagatelj je 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet. 
 
Osnove uređivanja šuma, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Jura Čavlović. Predlagatelj je 
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet. 
 
TEORIJA TRENINGA: Primijenjena kineziologija u sportu, sveučilišni udžbenik, autor: prof. 
dr. sc. Dragan Milanović. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet. 
  
Integrirani poslovni informacijski sustav SAP, sveučilišni priručnik, autori: dr. sc. Nikola 
Vlahović, mr. sc. Božidar Jaković, Ljubica Milanović Glavan, univ. spec. oec., Jovana Zoroje, 
univ. spec. oec. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
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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.  
Napomena: Povjerenstvo je ovaj rukopis uputilo Senatu na sjednicu 19. lipnja 2012. godine pod 
naslovom Mlijeko, kemija, fizika i mikrobiologija. Senat je rukopis vratio Povjerenstvu na 
razmatranje, uz napomenu da se „naslov od podnaslova mora odvojiti nekim interpunkcijskim 
znakom (primjerice: crticom, dvotočkom)“. Autori su sada naslov doradili tako što je glavni 
naslov (Mlijeko) odvojen od podnaslova  (kemija, fizika i mikrobiologija) crticom. 
 

� Senat je jednoglasno prihvatio gore navedene prijedloge naslova. 
 

PRIJEDLOG o odbijanju naslova: 
Enterprise Information Systems - Manual for computer lab exercises, autor: mr. sc. Božidar 
Jaković. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.  

Napomena: Ovaj rukopis inačica je gore spomenutog prijedloga sveučilišnog priručnika o 
prihvaćanju naslova Integrirani poslovni informacijski sustav SAP, samo na engleskom jeziku. 

Na prijedlog dekana Paraća, Senat je donio odluku da se predmetni rukopis vrati 
Povjerenstvu za sveučilišnu nastavnu literaturu te da isto sugerira predlagatelju da povuče 
ovu temu. 

 

9) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu 

Prorektorica Divjak najavljuje pokretanje postupka imenovanja novih članova Odbora za 
međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, budući da je sadašnjem sastavu Odbora istekao 
četverogodišnji mandat. S tim u vezi, uputit će se dopis svim vijećima područja sa zamolbom za 
dostavom prijedloga, nakon čega će Senat potvrditi imenovanje istih.  

 

10) Produljenje mandata Nadzornom odboru i direktorici Hrvatske sveučilišne 
naklade   

Rektor Bjeliš u uvodnom dijelu kazuje kako je 12. studenoga 2012. imenovana Radna skupina za 
predlaganje restrukturiranja djelatnosti Hrvatske sveučilišne naklade, čija je zadaća izrada 
Elaborata za restrukturiranje djelatnosti HSN-a, pri čemu treba razmotriti pitanje uloge i 
povezanosti Sveučilišne tiskare i HSN-a u tiskanju znanstveno-nastavne literature i ostalih 
izdanja i publikacija, udruživanje i suradnja s fakultetskim nakladnicima, eventualne promjene 
statusa naklade te sukladno tome, upravljanje nakladom. Potom daje riječ akademskoj tajnici 
Olgi Šarlog-Bavoljak. Budući da je istekao mandat Nadzornom odboru, kao i direktorici 
Hrvatske sveučilišne naklade, predlaže se Senatu da produlji isti, na rok od 3 mjeseca. 

� Senat je jednoglasno produljio mandat Nadzornom odboru i direktorici Hrvatske 
sveučilišne naklade  na rok od 3 mjeseca, računajući od dana održavanja sjednice 
Senata. 
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11) a) Davanje suglasnosti dekanu Šumarskog fakulteta za sklapanje ugovora u 
vrijednosti većoj od 3.000.000,00 kuna  

Budući da je prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu čelniku institucije potrebna suglasnost Senata 
za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna, dekan Šumarskog fakulteta uputio 
je zahtjev za suglasnost Senata za provedbu projekta pod nazivom Devolpment of higher 
education qualifications standards and study programmes on the basis of CROQF for wood 
industry sector, koji je prijavljen za financijska sredstva Europske unije unutar IV. komponente 
IPA programa „Razvoj ljudskih potencijala“, a u okviru poziva Europeaid /131254/M/ACT/HR, 
Further Devolpment and Implementation oft he Croatian Qualifications Framework. Ukupna 
vrijednost projekta u kojem sudjeluje Šumarski fakultet iznosi 452.130,11 EUR-a. 

� Senat je jednoglasno dao suglasnost dekanu Šumarskog fakulteta, prof. dr. sc. 
Milanu Oršaniću za sklapanje ugovora u iznosu većem od 3 milijuna kuna. 

 

b) Davanje suglasnosti dekanu Medicinskog fakulteta za sklapanje ugovora u 
vrijednosti većoj od 3.000.000,00 kuna  

Budući da je prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu čelniku institucije potrebna suglasnost Senata 
za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna, dekan Medicinskog fakulteta 
uputio je zahtjev za suglasnost Senata za nabavu opreme za magnetsku rezonancu malih 
laboratorijskih životinja (miševa) s visokom rezolucijom, dodacima za vizualizaciju mišjeg 
mozga i ishemijskih lezija, mogućnošću uočavanja kontrasta i transportnim nosačem za miševe. 
Predviđena vrijednost nabave iznosi 1.1921.290,00 eura te je predviđena u sklopu projekta 
Sedmog okvirnog programa pod nazivom „Combining Stem Cells and Biomaterials for Brain 
Repair – Unlocking the Potential oft he Existing Brain Resssearch through Innovative in Vivo 
Molecular Imaging“, akronima GlowBrain, voditelja prof. dr. sc. Srećka Gajovića. 

� Senat je jednoglasno dao suglasnost dekanu Medicinskog fakulteta, akademiku 
Davoru Miličiću za sklapanje ugovora u iznosu većem od 3 milijuna kuna. 

 

12) Financijska pitanja   

Prorektorica Vašiček izvijestila je o Zaključku Odbora za proračun, koji je donesen na 59. 
sjednici održanoj 6. veljače 2013. Naime, Odbor za proračun analizirao je pokriće materijalnih 
troškova iz cjelovitog iznosa za 2012. godinu i iznos cjelovitog iznosa državnog proračuna za 
redovnu djelatnost Sveučilišta u Zagrebu za 2013. godinu. Cjeloviti iznos državnog proračuna za 
2013. za materijalne i financijske rashode (konta 32 i 34) u visini 109.117.245,00 kuna 
raspodjeljuje se na sljedeći način: 

- za naknadu troškova prijevoza 32.697.928,00 kuna, 

- za pokriće troškova profesora emeritusa 3.556.800,00 kuna, 

- za posebnu međunarodnu suradnju 3.500.000,00 kuna, 

- za troškove investicijskog održavanja Rezerva 7.000.000,00 kuna, 
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- za Srce (troškovi održavanja na Borongaju i održavanje IPISVU) 623.000,00 kuna, 

- za raspodjelu po sastavnicama za mjesečne doznake materijalnih troškova 
61.739.517,00 kuna. 

 

Iznos od 61.739.517,00 kuna raspodijelit će se sastavnicama prema strukturi cjelovitog iznosa za 
2012. 

� Senat je jednoglasno prihvatio Zaključak Odbora za proračun s 59. sjednice 
održane 6. veljače 2013. te donio Odluku o raspodjeli troškova poslovanja za 2013. 
godinu po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu iz Državnog proračuna – Aktivnosti 

A621001, a prema tablici koja je priložena u okviru Zaključka Odbora za proračun. 

 
Prorektorica Vašiček izvijestila je i o drugom Zaključku Odbora za proračun, kazavši da je 
Odbor, temeljem radnih materijala, donio prijedlog doznake sastavnicama sredstava iz razlike 
participacije školarina po Ugovorima s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta za 
akademsku godinu 2011./2012., na način da se: 

- iznos od 1.388.610,00 kuna raspoređuje Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu za 
nepokrivene sveučilišne aktivnosti (432.910,00 kuna za sportske aktivnosti 2012., 
455.700,00 kuna za troškove aktivnosti Ureda za studije i upravljanje kvalitetom i 
500.000,00 kuna za troškove sveučilišnih odbora i povjerenstava), 

- iznos od 407.487,31 kuna doznačuje se Akademiji likovnih umjetnosti za troškove 
modela ak. god. 2011./2012., koji nisu bili doznačeni iz državnog proračuna 2012., 

- iznos od 7.754.230,26 kuna raspoređuje se svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 
za materijalne troškove prema strukturi cjelovitog iznosa za 2012. godinu. 

 

� Senat je jednoglasno prihvatio Zaključak Odbora za proračun s 59. sjednice 
održane 6. veljače 2013. te donio Odluku o doznaci sredstava iz razlike participacija 
školarina po Ugovorima s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta za 
akademsku godinu 2011./2012., a prema tablici koja se nalazi u okviru ovog 
Zaključka. 

 

13) a) Investicijske aktivnosti u 2012.  

b) Prenamjena sredstava kapitalne aktivnosti 

Prorektor Baletić izvijestio je o Zaključku Povjerenstva za prostorno i investicijsko planiranje 
od 11. veljače 2013., prema kojem se predlaže da se u okviru Proračuna Sveučilišta u Zagrebu, u 
dijelu koji se odnosi na materijalne troškove iz ukupno dodijeljenog iznosa, a prema prijedlogu 
Odbora za proračun, Rezerva investicijskog održavanja, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 kuna, 
osiguraju sredstva za podmirenje duga investicijskih projekata iz 2012. u iznosu od 2.962.194,06 
kuna (računi su ranije dostavljeni u MZOS). Također, spomenutim Zaključkom, predlaže se da se 
dio iznosa u okviru Državnog proračuna na stavki kapitalnih projekata Sveučilišta u Zagrebu (K 
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621143) od ukupno osiguranog iznosa od 5.500.000,00 kuna, osigura iznos od 1.000.000,00 kuna 
za plaćanje komunalnog doprinosa za Prirodoslovno-matematički fakultet Matematički odsjek. 

� Senat je jednoglasno prihvatio Zaključak Povjerenstva za prostorno i investicijsko 
planiranje od 11. veljače 2013. godine. 

 

14) Ostalo 

Rektor Bjeliš najavio je raspisivanje natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku 
godinu 2012./2013. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem 
odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu 
http://www.unizg.hr/rektorova/ . 

 

1) Izvršenje zaključaka 

6) Istraživanja 

Rektor Bjeliš najavljuje zajednički sastanak dekana i ravnatelja javnih instituta, u petak, 15. 
veljače 2013.u 13 sati, na temu najavljenih promjena u području financiranja istraživanja, 
relevantnima, kako za sveučilišta, tako i za javne institute. S tim u vezi, prorektorica Kovačević 
podsjeća na Zaključke Senata od 29. siječnja 2013., koji se odnose na novi Prijedlog  Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te na Prijedlog 
Ugovora o temeljnom namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene 
djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. i pripadajuće Obrasce za dostavu podataka u svrhu 
višegodišnjeg financiranja znanstvene djelatnosti, kao i Primjedbe na Prijedlog Ugovora i 
Obrasce,  kazavši da su isti, poslani na MZOS, koje se još uvijek nije oglasilo.  

Rektor Bjeliš najavljuje slanje dopisa Saborskom odboru za obrazovanje, znanost i kulturu 
vezano uz prijedlog imenovanja prof. dr. sc. Dejana Ajdukovića za člana Upravnog odbora 
Hrvatske zaklade za znanost, a koja se tiče ispravke navoda u ranije poslanom dopisu (od 14. 
rujna 2012.), na način da se istakne da je navedeni profesor predloženik vijeća područja i Senata. 

Vezano uz rezultate razgovora s Poreznom upravom, prorektorica Vašiček kazuje kako će žalbe, 
koje su neke od sastavnica uložile protiv odluke u kojoj se sastavnice navode kao obveznice 
poreza na dobit, biti uvažene. Što se tiče pitanja poreznog tretmana isplate naknada za autorska 
djela na Sveučilištu u Zagrebu sagledani su svi aspekti i pristupi u pogledu definiranja autorskog 
djela i razlikovanja nesamostalne i samostalne djelatnosti zaposlenika Sveučilišta. U okviru te 
suradnje dostavljena je Zbirna tablica autorskih djela te drugih aktivnosti i poslova koji se 
stvaraju odnosno obavljaju na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu te načini plaćanja za tako 
obavljeni rad koja predstavlja prijedlog radno pravnog i poreznog tretmana aktivnosti i poslova 
na Sveučilištu u Zagrebu. Sveučilište je uputilo zamolbu da Porezna uprava zauzme pozitivan 
stav oko navedenog prijedloga u dijelu svojih nadležnosti te da se očituje sukladno zaključcima 
sastanka održanog 31. siječnja 2013. Navedeno mišljenje od izuzetne je važnosti za operativno 
postupanje u nizu aktivnosti koje se obavljaju ili će se obavljati na Sveučilištu u Zagrebu te bi 
umnogome pridonijelo provedbi financijske odgovornosti upravljačkih struktura i daljnjem 
povećanju transparentnosti  u poslovanju Sveučilišta u Zagrebu. Porezna uprava će u roku od 3 
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tjedna razmisliti o našem prijedlogu. Zamolili smo da se porezni nadzor na fakultetima ne 
provodi, dok Porezna uprava ne zauzme stav. 

Vezano uz prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, prorektorica Kovačević kazuje da je isti prošao Vladu i Saborski odbor 
za obrazovanje, znanost i kulturu te ide u proceduru na Hrvatski sabor kroz 2 čitanja, 
naglašavajući da isti ulazi u niz suštinskih promjena, što ima za posljedicu postupak pokretanja 
vrlo zahtjevne procedure oko promjena u sveučilišnim aktima, pri čemu bi isti trebao biti donesen 
mjesec ili dva prije donošenja nacionalne strategije. Što se tiče nacionalne strategije, prvi draft 
trebao bi biti donesen u mjesecu ožujku (tri dokumenta: strategija, akcijski plan te indikatori koji 
će se koristiti). S tim u vezi, održat će se sastanak sa sveučilišnim profesorima, koji obavljaju 
neku od funkcija u ministarstvima, u četvrtak, 14. veljače 2013., kao i sa članovima Rektorskog 
kolegija u širem sastavu i Sveučilišnim savjetom. Prorektorica Kovačević navodi kako u RH 
postoji tendencija da se sveučilišta odvoje od znanosti, a prema svim europskim dokumentima 
sveučilišta se vide kao središta istraživanja. Dakle, kod nas se pozicionira drugačije promišljanje.  

Vezano uz sanaciju Studentskog centra u Zagrebu, rektor Bjeliš kazuje da je bio na sastanku u 
MZOS-u, u utorak, 5. veljače 2013., kazavši da će zabilješka sa tog sastanka biti dostavljena na 
uvid svim članovima Senata. Također, dana 6. siječnja 2013. poslano je pismo predsjedniku 
Vlade RH, kojim se traži razmatranje prijedloga Sveučilišta u Zagrebu o izmjenama i dopunama 
Odluke Vlade RH o sanaciji Studentskog centra, a kojim se, između ostaloga, upozorava na 
dosadašnji tijek i neizvjesne konzekvence na daljnji rad Sveučilišta. Izražavajući krajnju 
zabrinutost oko ove teme,i činjenice da od ukupno 4 pisma upućena predsjedniku Vlade, nije 
odgovoreno niti na jedno, rektor će i dalje biti uporan u pronalaženju konstruktivnih načina 
rješenja ovog problema, najavivši da će u slučaju potrebe, poduzeti i određene radikalne mjere. 
Na ovu temu obavit će se razgovori i sa ministricom kulture te gradonačelnikom Grada Zagreba, 
budući da Sveučilište, SC i Grad Zagreb zajednički rade na nekim projektima. Nakon rektorovog 
izlaganja o sanaciji SC-a, Senat je dao punu podršku u naporima rektora u rješavanju problema, 
naglašavajući da će isti, izraziti protest, ukoliko napori rektora ne urode plodom, budući da je 
nedopustivo da se sanacija SC-a provodi bez sudjelovanja Sveučilišta u Zagrebu.  

 

*** 

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice te zaključio istu u 17,15 sati. 

 

                                            

Rektor                                                                 

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

Zapisnik sastavila: 

Jelena Đuran, dipl. iur. 
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Uz poziv:   
Klasa: 602-04/13-04/3 
Urbroj: 380-021/105-13-3 
 
28. veljače  2013. godine
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