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 ZAPISNIK  

 
10. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.) održane u utorak, 1. travnja 2014. 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. Red. prof. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti – predsjednik Vijeća umjetničkog 
područja 

3. Prof. dr. sc. Slavko Slišković – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkog 
područja 

4. Prof. dr. sc. Dubravka Hranilović – zamjenica predsjednika Vijeća prirodoslovnog područja 

5. Prof. dr. sc. Adrijan Barić – predsjednik Vijeća tehničkog područja 

6. Prof. dr. sc. Josip Kos – predsjednik Vijeća biomedicinsdkog područja 

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

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

9. Prof.dr.sc. Alen Slavica , Veterinarski fakultet 

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

11. Prof.dr.sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet 

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

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

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

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

16. Prof. dr. sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet 

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

18. Prof. dr. sc. Antonija Žižak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

19. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Ekonomski fakultet 

20. Doc. dr. sc. Tomislav Baković, Ekonomski fakultet 

21. Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet 

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

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

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

25. Prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet 

26. Prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet 

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

28. Prof.dr.sc. Mateo Žagar, Filozofski fakultet 
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29. Prof.dr.sc. Neven Jovanović, Filozofski fakultet 

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

      - prof. dr. sc. Ivan Šestak, Filozofski fakultet Družbe Isusove  

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

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

33. Prof. dr. sc. Damir Bakić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

34. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

35. Prof. dr. sc. Vlasta Čosović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

38. Prof. dr. sc. Mislav Grgić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

39. Prof. dr. sc. Ivan Juraga, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

41. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inžinjerstva i tehnologije 

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

43. Doc. dr. sc. Dražen Tutić, Geodetski fakultet 

44. Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, Metalurški fakultet 

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

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

47. Prof.dr.sc Maja Brozović, Grafički fakultet 

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

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

50. Red. prof. art. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnosti 

51. Red. prof. Dalibor Cikojević, Muzička akademija 

52. Red. prof. art. Borna Baletić, Akademija dramske umjetnosti 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  
53. Nataša Tošanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

54. Antonio Vlahov, Ekonomski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 
55. Stipo Dubravac, Šumarski fakultet 

56. Dino Dadić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet  

57. Zrinka Grabovac, Učiteljski fakultet 

58. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet 

59. Josip Papak, Hrvatski studiji 

60. Martina Đurđević, Muzička akademija 

61. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Zamjenik predstavnika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  
62. Vedran Dodig, Medicinski fakultet 
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Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 
63.Denis Čamber, fakultet elektrotehnike i računarstva 

64. Danko Relić, Medicinski fakultet 

65. Ivan Bota, Filizofski fakultet 

 

Ostali prisutni 
- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

 

Iz stručne službe Rektorata   
- Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica 

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

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

 

*** 

Rektor, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 10. izvanrednu sjednicu Senata u 345. akademskoj 
godini (2013./2014.), pozdravio sve prisutne, te predložio izmjenu dnevnog reda na način da se 
isti dopuni novom točkom 5) Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu.  
Potom je dnevni red jednoglasno usvojen. 
 
Dnevni red: 
 
1) Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih studija, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih studija i stru čnih studija na Sveučilištu u Zagrebu u 
akademskoj godini 2014./2015.  

 
2) Sveučilišni program zapošljavanja asistenata 
 
3) Prijedlog Ugovora o darovanju između Vlade RH i Sveučilišta u Zagrebu (Borongaj) 
 
4) Davanje suglasnosti dekanu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za 

sklapanje Ugovora u vrijednosti većoj od 3.000.000 kuna 
 

5) Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu 
 
6)  Informacije i ostalo 
 
 

*** 
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1) Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih studija, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih studija i stru čnih studija na Sveučilištu u Zagrebu 
u akademskoj godini 2014./2015.  

Prorektorica Divjak  izvijestila je o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu studija u 
akademskoj godini 2014./2015. Na Sveučilištu u Zagrebu za upis studenata u I. godinu studija 
osigurano je u ovom trenutku ukupno 12 401 mjesto, od čega 10 652 mjesta za redovite studente, 
1355 mjesta za izvanredne studente te 394 mjesta za studente strane državljane (državljani 
zemalja izvan Europske unije). Na razini Sveučilišta, ukupna upisna kvota slična je 
prošlogodišnjoj, kada je iznosila 12 456, odnosno kada je bila veća za 55 mjesta. U odnosu na 
prošlu godinu, manja su smanjenja kvote na trima sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu: na 
Šumarskom i Učiteljskom fakultetu te na Hrvatskim studijima. Ove će se godine studenti prvi put 
moći upisati na dva nova studijska programa Sveučilišta u Zagrebu, koji se izvode u suradnji s 
Hrvatskim vojnim učilištem „Petar Zrinski“.  Riječ je o studijima Vojno vođenje i upravljanje i 
Vojno inženjerstvo, na kojima ukupna upisna kvota iznosi 106, odnosno 53 mjesta na svakom 
studijskom programu.Važno je istaknuti da je na Sveučilištu u Zagrebu u sljedećoj akademskoj 
godini osigurano dovoljno upisnih mjesta na svim studijskim programima, uz osiguravanje 
kvalitetnog odvijanja nastave. Kao i prethodne akademske godine, kandidati koji se upisuju u I. 
godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija, u skladu s Ugovorom o punoj subvenciji 
participacija u troškovima studija studenata u ak. god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 
sklopljenim između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišta u Zagrebu, ne 
plaćaju participacije. Potom se osvrnula na pristigle prijedloge upisnih kvota, koji su razmatrani i 
na sastanku Rektorskog kolegija u širem sastavu održanom 3. ožujka 2014. te zbog pojedinih 
otvorenih pitanja prijedloga kvota, i na današnjem sastanku, kada je zaključeno da se sve 
predložene kvote u područjima prirodnih, tehničkih, biomedicinskih i biotehničkih znanosti 
prosljeđuju Senatu na odlučivanje o davanju suglasnosti. U materijalima za današnju sjednicu 
Senata priložena je tablica s prijedlozima kvota sastavnica, pri čemu je velika većina prijedloga u 
društvenom i humanističkom te umjetničkom području prihvatljiva u predloženom obliku, a za 
pojedine slučajeve dana su pojašnjenja i prijedlozi, kako slijedi:  

Za preddiplomske sveučilišne studije Poslovna ekonomija i Ekonomija Ekonomskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu predlaže se usvajanje kvote za navedene preddiplomske sveučilišne studije 
budući da još nedostaje odobrenje Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje za izvođenje 
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija. Naime, na sjednici Senata 
održanoj 19. studenog 2013. donesena je odluka o izvođenju integriranih preddiplomskih i 
diplomskih sveučilišnih studija Poslovna ekonomija i Ekonomija, te su isti proslijeđeni na 
odobravanje Nacionalnom vijeću. Kako Sveučilište nije zaprimilo odobrenje Nacionalnog vijeća 
za navedene integrirane studije, a čime postupak akreditacije studija nije dovršen, niti su studiji 
upisani u Upisnik studijskih programa pri MZOS-u, predlaže se usvajanje kvote za studijske 
programe koji imaju pravovaljanu dopusnicu. 

Za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija Kineziološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu predlaže se usvajanje kvote za navedeni integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij. Ovaj je studij dobio dopusnicu 2005. godine, ali kao preddiplomski i 
diplomski studij. Odlukom Senata iz 2009. godine, ponovljenom odlukom iz 2010. i 2011. 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji kineziologije izvode se kao integrirani 
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preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija. Nakon 2010. zatraženo je od 
Kineziološkog fakulteta da provede postupak ponovnog vrjednovanja studijskog programa kako 
bi se model izvođenja uskladio s dopusnicom. Kineziološki fakultet je predao prijedlog 
integriranog studijskog programa u sveučilišnu proceduru vrjednovanja te je  Senat odobrio 
integrirani studij na sjednici 2. listopada 2012. Za navedeni integrirani studij također se čeka 
odobrenje Nacionalnog vijeća. Kako se je studij od 2010. izvodio kao integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij Kineziologija sukladno odlukama Senata, prijedlog je da se i dalje 
usvaja kvota za integrirani studij kako se ne bi dovela u pitanje utemeljenost prijašnjih odluka 
Senata.  

Za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Religiozna pedagogija i katehetika 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se usvajanje kvote za navedeni 
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, iako je Senat usvojio prijedlog KBF-a o 
zamjenski studijskim programima koji bi se izvodili kao preddiplomski i diplomski. Za navedene 
studije čeka se odobrenje Kongregacije za katolički odgoj za zamjenu integriranog studija 
preddiplomskim i diplomskim studijskim programima te ukoliko takva odluka dospije prije 
početka upisa u sljedeću akademsku godinu. 

Rektor Bjeliš pojasnio je stanje dopusnice za Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija 
(jednopredmetni) Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Zaključkom Nacionalnog vijeća za 
visoko obrazovanje od prosinca 2011. Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu uskraćena je 
dopusnica za Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija (jednopredmetni), te je Ministarstvo od 
rektora zatražilo poduzimanje mjera kako bi se otklonili problemi navedeni u pismu očekivanja. 
U očitovanju Sveučilišta u Zagrebu od veljače 2012. rektor je predložio akcijski plan rješavanja 
nedostatka kadrova i racionalizacije studijskih programa koji se unutar polja psihologije (te 
komunikologije i sociologije) izvode na Sveučilištu u Zagrebu, uz mogućnost izdavanja 
privremene dopusnice za izvedbu dosadašnjih studijskih programa psihologije na Hrvatskim 
studijima za 2012./2013. ak. godinu. U svojem dopisu iz ožujka 2012. Ministarstvo je prihvatilo 
predloženi akcijski plan te odobrilo prenamjenu proračunskih sredstava za vanjsku suradnju za 
zapošljavanje devet zaposlenika na studiju Psihologije (i to 4 zaposlenika na Hrvatskim studijima, 
a 5 zaposlenika s 50-postotnim angažmanom na Hrvatskim studijima i 50-postotnim 
angažmanom na Filozofskom fakultetu) sukladno traženju iz Očitovanja.  

Nadalje, Odjel za psihologiju Hrvatskih studija i Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta 
izradili su zasebne komparativne analize studijskih programa psihologije koje su se međusobno 
isključivale te se nisu mogli usuglasiti oko izrade jedinstvene analize studijskih programa na 
Sveučilištu u Zagrebu. Čelnici Hrvatskih studija i Filozofskog fakulteta izjavili da se slažu da je 
najbolje rješenje ovog pitanja vanjska nepristrana analiza o studijima psihologije koja će biti 
mjerodavna za daljnje postupanje rektora. Takva analiza je napravljena te je Neovisno mišljenje o 
studijskim programima psihologije na Sveučilištu u Zagrebu 19. veljače 2013. dostavljeno 
dekanu prof. D. Borasu i voditelju prof. J. Talangi. 

Tijekom 2012. i 2013. godine provedeni su natječajni postupci te zaključeni ugovori o radu 
sukladno dobivenoj suglasnosti za zapošljavanje devet zaposlenika na studiju Psihologije (i to 4 
zaposlenika na Hrvatskim studijima, a 5 zaposlenika s 50-postotnim angažmanom na Hrvatskim 
studijima i 50-postotnim angažmanom na Filozofskom fakultetu). 
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Na sastanku čelnika sastavnica i pročelnika Odsjeka i Odjela održanom 4. travnja 2013. na 
Rektoratu dogovoreno da će se imenovati radna skupina koja bi u prvoj fazi radila na pripremi 
zajedničkog preddiplomskog studija psihologije na Sveučilištu u Zagrebu, a zatim i na viziji 
cjelovitog sustava studija psihologije na Sveučilištu u Zagrebu. Naposljetku je u srpnju 2013. 
godine imenovana Radna skupina čija su zadaće izraditi Prijedlog sveučilišnog sustava studijskih 
programa iz psihologije i pripremiti, za postupak sveučilišnog vrednovanja i usvajanja, Prijedlog 
novog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa psihologije. U Radnu skupinu 
imenovana su 4 zaposlenika s Filozofskog fakulteta, 4 zaposlenika Hrvatskih studija i 1 
zaposlenik s 50-postotnim angažmanom na Hrvatskim studijima i 50-postotnim angažmanom na 
Filozofskom fakultetu. Radna je skupina pristupila izvršenju zadaća, međutim, zaključkom od 11. 
rujna 2013. Znanstveno-nastavno vijeća Hrvatskih studija zaposlenicima Hrvatskih studija nije 
dopustilo daljnji rad u navedenoj radnoj skupini. Sa stavovima Znanstveno-nastavnog vijeća 
Hrvatskih studija upoznat je Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednicama 19. rujna i 19. studenoga 
2013. 

Senat je u studenome 2013. donio zaključak u kojem se predlažu daljnji koraci u cilju realizacije 
akcijskog plana od 2. veljače 2012. te je dana podrška u nastavku rada Radne skupine. Senat je 
podržao prijedlog rektora da se, uzimajući u obzir materijal koji je pripremila Radna skupina, 
Hrvatski studiji odrede hoće li nastaviti rad na pripremi studijskih programa kako bi se oni mogli 
uputiti u normalnu proceduru preko vijeća sastavnica i sveučilišnih tijela i kako bi se po novom 
studijskom programu moglo započeti s nastavom u ak. god. 2014./2015. Također, dana je 
suglasnost rektoru za pripremanje alternativnog prijedloga Senatu, ako se predloženi koraci ne 
realiziraju do travnja 2014.  

Imajući u vidu činjenicu da Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija (jednopredmetni) 
Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i dalje nema dopisnicu te da je Znanstveno-nastavno 
vijeće Hrvatskih studija svojim odlukama, uključivši i očitovanjem rektoru i Senatu od 2. 
prosinca 2013., zapriječilo daljnju realizaciju akcijskog plana, predlaže se da se izuzme iz 
odlučivanja donošenje kvote za Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija (jednopredmetni).  

Prijedlog je da se na sjednici Senata donese kvota za jednopredmetni studij Psihologija 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (75), dok će se o načinu upisa 50 studenata kolika je 
predložena kvota za studij psihologije na Hrvatskim studijima odlučiti naknadno, kao što je 
razmatrano na sastancima čelnika Filozofskog fakulteta i Hrvatskih studija i pročelnika Odjela i 
Odsjeka za psihologiju sastavnica održanima 21. i 28. ožujka 2014. 

Kao privremeno rješenje za ak. god. 2014./2015. predlaže se razmatranje mogućnost da se 
ukupna kvota za studije psihologije (125) realizira na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu (uz suradnju Odjela za psihologiju Hrvatskih studija). Ovu mogućnosti trebali bi 
zajednički razmotriti Filozofski fakultet i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, te o prijedlogu 
izvijestiti na sjednici Senata, koja će se održati 22. travnja 2014. Prijedlog treba sadržati i razradu 
realizacije nastave na obje sastavnice za akademsku godinu 2014./2105.  

Potom je rektor Bjeliš  upoznao Senat sa situacijom na preddiplomskim sveučilišnim studijima 
Suvremeni ples i Baletna pedagogija Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 
Studiji imaju potrebne dopusnice za njihovo izvođenje, te je u ak. god. 2013./2014. upisana prva 
generacija studenata (22). Studij se je prvotno trebao izvoditi u prostorijama SC-a u Zagrebu u 
Savskoj cesti 25, za što je i pripremljen i usuglašen prijedlog preuređenja prostora, ali je 
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sanacijski upravitelj zabranio bilo kakvo korištenje prostora u Savskoj cesti za sveučilišne 
potrebe, uključujući i potrebe studija Suvremeni ples i Baletna pedagogija.  

Za ak. god. 2013./2014. unajmljen je privatni plesni studij Tala za potrebe navedenih studija. 
Međutim, radi se o malom prostoru koji nije dostatan za potrebe navedenih studija i prihvat većeg 
broja studenata, te je zaključeno da se ne može početi s još jednom studijskom godinom dok se ne 
nađe rješenje adekvatnog prostora. U međuvremenu, i dalje se u suradnji s ministricom kulture 
radi na pitanju prostora za studije: Suvremeni ples i Baletna pedagogija Akademije dramske 
umjetnosti. Stoga se predlaže da se odlučivanje o kvoti za preddiplomske sveučilišne studije 
Suvremeni ples i Baletna pedagogija odgodi. 

Članovi Rektorskog kolegija složili su se da se ovakvi prijedlozi upute Senatu na odlučivanje o 
davanju suglasnosti. 

Prije otvaranja rasprave, rektor se zahvalio i čestitao trima akademijama i TTF-u na uspješno 
izvedenoj scenskoj izvedbi opere Orfej i Euridika C. W. Glucka, kao projektu koji je ostvarilo 
više od 250 studenata pod mentorstvom svojih profesora s ciljem međusobne suradnje i 
postizanja izvrsnosti u umjetničkom području, što su članovi Senata pozdravili velikim pljeskom. 

Dekan Baletić zahvalio se na podršci rektora i Senata oko izvedbe spomenutog projekta, kao i na 
velikom zalaganju za rješavanje situacije oko studija Suvremeni ples i Baletna pedagogija, 
kazujući da je situacija u SC-u alarmantna i sramotna, naglašavajući da kultura u Zagrebu u 
velikoj mjeri ovisi o pitanju SC-a, jer to nije pitamje akademija, nego pitanje kulture Sveučilišta. 
Potom se osvrće na uvjete izvođenja studija u iznajmljenom prostoru, kazujući da, iako isti nije 
adekvatan, to nimalo ne utječe na izvrsnost i kvalitetu samog studija, s obzirom da su angažirani 
vrhunski predavači i nastavnici te se studij izvodi iznad svih očekivanja. Prijedlog nastavnika jest 
da se nastavi kontinuitet izvođenja studija barem još jednu godinu, kako bi se ostvario pedagoški 
kontinuitet od dvije godine, s tim da se onda eventualno generacija studenata ne bi upisivala u 
treću godinu studija. Trenutna situacija je takva da se pokušava iznaći adekvatniji prostor za 
izvođenje studija u sljedećih mjesec dana. 

Rektor Bjeliš nadodaje da je Sveučilište upozoravalo i upozorava sve moguće političke instance 
na navedenu situaciju, međutim, to još uvijek nema odjeka. Političke instance razumiju situaciju, 
ali ne mogu ništa ništa poduzeti ili su ravnodušne i smatraju da nismo u pravu. Sada preostaje 
kulturna i intelektualna javnost, i treba vidjeti što se može napraviti i koje daljnje mjere se mogu 
poduzeti. Svaka podrška i inicijativa u tom smislu u cjelini će biti korisna te moli sveučilišnu 
zajednicu da se aktivira oko toga. Pitanje kontinuiteta i potrebe da se upisuju nove generacije 
studenata će se tek sagledati, ali se pitanje prostora mora osigurati, jer će studenti i 2015./2016. 
studirati i njima se mora osigurati normalan način rada, što drugim riječima znači da uopće ne 
dolazi u obzir relaksiranje pitanja osiguranja adekvatnog prostora za ove studije, napominjući da 
postoji plan proširenja Akademije dramske umjetnosti. 

Dekan Cikojević se zahvaljuje na podršci Sveučilišta i svim sastavnicama koje su kupnjom 
ulaznica osigurali stipendiju mladim studentima. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz jedan suzdržan glas donio odluku o kvotama za 
upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 
2014./2015., osim za studijske preddiplomske programe Suvremeni ples i Baletna 
pedagogija Akademije dramske umjetnosti te preddiplomski studijski program 
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Psihologija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu za koje će se konačna odluka 
donijeti na jednoj od sljedećoj sjednici Senata.  

• Odgađa se odlučivanje o upisnoj kvoti za preddiplomski sveučilišni studij Suvremeni ples 
(22 studenta) i preddiplomski sveučilišni studij Baletna pedagogija (8 studenata) do 
sjednice Senata krajem travnja ili, u slučaju potrebe, do sjednice Senata u svibnju 2014., a 
zbog rješavanja problema nedostatka adekvatnog prostora za izvođenje navedenih studija. 

• Odobrava se kvota za jednopredmetni studij Psihologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu (75). O načinu upisa 50 studenata, kolika je predviđena kvota za studij 
psihologije na Hrvatskim studijima, odlučit će se naknadno.  

Uzimajući u obzir činjenice da je, vezano uz Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija 
(jednopredmetni) Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih 
studija svojim odlukama, uključivši i očitovanjem rektoru i Senatu od 2. prosinca 2013., 
zapriječilo daljnju realizaciju akcijskog plana vezanog uz pitanje polja psihologije i 
odgovarajućih studija na Sveučilištu u Zagrebu, predloženog i prihvaćenog u prepisci rektora 
prof. dr. sc. Alekse Bjeliša i ministra znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željka Jovanovića u 
veljači i ožujku 2012., da se navedeni studij ove akademske godine izvodi bez dopusnice te da 
nije izdana niti dopusnica za akademsku godinu 2014./2015., na prijedlog Rektorskog kolegij u 
širem sastavu, navedeni studij izuzima se iz odlučivanja o donošenju odluke o upisu i kvoti.  

Kao privremeno rješenje za akademsku godinu 2014./2015. usvojen je prijedlog da Filozofski 
fakultet i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu razmotre mogućnost da se ukupna kvota za studij 
psihologije (125) realizira na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz odgovarajuće 
učešće Odjela za psihologiju Hrvatskih studija, nastavnika s drugih sastavnica Sveučilišta te 
vanjskih suradnika u provedbi studijskog programa.  

� Za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Religiozna pedagogija i 
katehetika Katoli čkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za 
preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija i za preddiplomski sveučilišni 
studij Ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te za integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija Kineziološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu upisne kvote se prihvaćaju, uz određene napomene. 

• Prihvaćaju se upisne kvote (56 studenata) za integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij Religiozna pedagogija i katehetika Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, ukoliko odobrenje Kongregacije za katolički odgoj za zamjenu 
integriranog studija preddiplomskim i diplomskim studijskim programima pristigne prije 
početka upisa u sljedeću akademsku godinu. 

• Prihvaćaju se upisne kvote (890 studenata) za preddiplomski sveučilišni studij Poslovna 
ekonomija te za preddiplomski sveučilišni studij Ekonomija Ekonomskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (90 studenata), obzirom da se prijedlog za izvođenje integriranih 
studija, donesen na sjednici Senata od 19. studenoga 2013. godine, još uvijek razmatra na 
za to nadležnim državnim tijelima.   

• Prihvaćaju se upisne kvote (230 studenata) za integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij Kineziologija Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obzirom 
da se prijedlog za izvođenje integriranih studija, donesen na sjednici Senata od 19. 
studenoga 2013. godine, još uvijek razmatra na za to nadležnim državnim tijelima.   
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2) Sveučilišni program zapošljavanja asistenata 

Prorektorica Vašiček upoznala je članove Senata s prijedlogom odluke o pokretanju programa 
otvaranja novih radnih mjesta asistenata čije se financiranje osigurava sredstvima sastavnica i 
zajedničkim sveučilišnim sredstvima, kazavši da je svrha ovoga programa kratkoročno i 
djelomično premostiti problem s nemogućnošću zapošljavanja novih asistenata na sastavnicama 
Sveučilišta u Zagrebu dok se na nacionalnoj razini ponovno ne uspostavi stabilan sustav koji se 
poremećen od 2012. godine nadalje. U svrhu provođenja programa, Sveučilište će financijski 
poduprijeti otvaranje oko 60 novih radnih mjesta asistenata  na  svojim  sastavnicama,  osiguravši  
na  godišnjoj  razini  40%  potrebnih  sredstava  za  financiranje bruto plaće asistenta kroz 
razdoblje od tri godine, dok će ostalih 60% sredstava morati osigurati sastavnica. Sredstva  za  
pokretanje  programa  zapošljavanja  mladih  asistenata  Sveučilište  u  Zagrebu  osiguralo  je 
temeljem  Ugovora  o  punoj  subvenciji  participacije  redovitih  studenata  u  troškovima  studija  
u  ak.  god. 2012./2013.,  2013./2014.,  2014./2015.,  a  riječ  je  o  ukupno  oko  9,7  milijuna  
kuna.  Sastavnice  Sveučilišta  u Zagrebu moći će aplicirati za ovaj program do 30. travnja 2014. 

Profesor Klarica kazuje kako se na Medicinskom fakultetu već dulje vremena vodi briga o tome 
da se prebrode situacije prijelazne faze iz asistentskog u docentsko mjesto, zbog dugog čekanja 
odobrenja odnosno suglasnosti Ministarstva za radno mjesto docenta (zbog čega u međuvremenu 
takvim asistentima istekne ugovor o radu), na način da se iz vlastitih sredstava isplaćuje puna 
plaća godinu dana ili dulje za pojedine asistente. Temeljem onoga što je prorektorica Vašiček 
iznijela, iznosi određene dileme. Prije svega, zanima ga kako je došlo do ove procjene od 60 
asistenata i da li se ovdje radi o razvojnim radnim mjestima ili je svrha da se ovim programom 
premosti problem postojećih mladih kadrova za koje je izvjesno da će postati docenti? Da li 
Medicinski fakultet može aplicirati za gore spomenute asistente koje već financijski potpomaže? 

Dekan Knjaz upoznaje Senat sa situacijom na Kineziološkom fakultetu. Naime, ove godine 
četrima znanstvenim novacima ističe ugovor o radu, koji imaju godišnji fond sati zadnjih 
nekoliko godina 300 i više norma sati, a koji su neophodno potrebni za održavanje nastave. Ti 
znanstveni novaci u ulozi asistenta imaju uvjete za docenta, ali ne mogu dobiti suglasnost za 
radno mjesto od Ministarstva. Ovaj program bi omogućio da se navedeni problem premosti. 
Dakle, ovdje nije riječ o uvođenju novih ljudi u sustav. 

Rektor Bjeliš pojašnjava kako je došlo do projekcije od 60 asistenata, kazavši da je to broj 
asistenata koji se može financirati iz sveučilišnih fondova i Ugovora o punoj subvenciji 
participacije redovitih studenata u troškovima studija te sredstava sastavnica, što je u iznosu 
manjem od 10 milijuna kuna u 3 godine angažmana. Već treću godinu zaredom suočeni smo s 
eliminacijom mogućnosti zadržavanja tj. uvođenja novih mladih istraživača koj su postigli 
najveći uspjeh na studiju. To je ta kategorija, o njoj smo razgovarali u svim dosadašnjim 
raspravama i na Senatu i na Rektorskom kolegiju u širem sastavu. Naravno da se ne zatvaraju oči 
pred drugim potrebama, ali se na spomenutim sveučilišnim tijelima razgovaralo o toj kategoriji -
mlađim asistentskim zapošljavanjima, koji bi s jedne strane, doprinijeli nastavi tamo gdje je ona 
potrebna, gdje nedostaje i kritična je, a s druge strane, osvježili istraživački rad, i što je 
najvažnije, zadržali bismo najbolje ljude koje ovaj čas ne zadržavamo. To je bila intencija. 
Sveučilište nema drugih resursa. U kontaktima s Ministarstvom koje je takvu intenciju podržalo, 
posebice zato što takva intencija Ministarstvo ništa ne košta, ali jednako tako kada smo upozorili 
na neke druge elemente, o kojma je govorio dekan Knjaz, dalo do znanja da jedino na što 
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možemo računati (nikakva nova razvojna radna mjesta) jest normalna obnova na račun onih 
starijih kolega koji izlaze iz sustava. To je ono što poručuje Ministarstvo. Nama se činio 
najkritičniji ulaz polaznih asistentskih mjesta i zadržavanje mladih ljudi, i to je ono što je u 
raspravama došlo do izražaja. To je ono što Sveučilište, zajedno sa sastavnicama u datom 
trenutku moglo učiniti. Istaknuo je da ovaj sveučilišni program otvaranja  novih  radnih  mjesta  
za  mlade  asistente  ne može  i  neće  zamijeniti  druge  oblike  zapošljavanja asistenata, već mu 
je glavni cilj ublažavanje sadašnjeg kritičnog stanja.  

Zaključno, rektor moli sve sastavnice da dostave svoje prijedloge, koji će se na razini Sveučilišta 
što realističnije procijeniti, i predložiti Senatu odluku, koja bi omogućila istima da objave natječaj 
za zapošljavanje asistenata i da provodu postupak zasnivanja radnog odnosa te sklape ugovor o 
radu s asistentom. 
Budući da više nije bilo priloga raspravi, Senat je pristupio glasovanju. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o pokretanju programa otvaranja 
novih radnih mjesta asistenata čije se financiranje osigurava sredstvima sastavnica i 
zajedničkim sveučilišnim sredstvima, kako slijedi: 

I.  
Svrha je programa kratkoročno i djelomično premostiti problem s nemogućnosti zapošljavanja 
novih asistenata na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu dok se na nacionalnoj razini ponovo ne 
uspostavi stabilan sustav koji je poremećen od 2012. godine. Ovaj program otvaranja novih 
radnih mjesta asistenata ne zamjenjuje druge oblike zapošljavanja asistenata, već mu je svrha 
ublažiti sadašnje kritično stanje s uključivanjem najuspješnijih mladih istraživača, prije svega 
studenata doktoranada,  istraživački rad,  umjetničko stvaranje i  nastavu.  
Ciljevi programa su: 

- osigurati dijelu najuspješnijih studenata financijsku potporu za ostanak na Sveučilištu, 
školovanje na doktorskom studiju i u istraživanju i u umjetničkom stvaranju 

- osigurati temelje za nužnu kadrovsku obnovu 
- unaprijediti kvalitetu nastave u segmentu vođenja vježbi i seminara i poboljšati postizanje 

ishoda učenja studenata, čime se pridonosi ostvarenju ciljeva iz Ugovora o punoj 
subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 
2013./2014. i  2014./2015. 
II.  

Na dopis rektora čelnicima sastavnica od 29. siječnja 2014. kojim se inicira pokretanje programa 
otvaranja novih radnih mjesta asistenata očitovala se većina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Sve 
sastavnice koje su se očitovale načelno su poduprle program, a preliminarno iskazana potreba za 
zapošljavanjem procijenjena je na ukupno 60 asistenata.  

III.  
Asistenti zaposleni putem ovog programa financiraju se sredstvima sastavnica i zajedničkim 
sveučilišnim sredstvima.   

1. Financijsku odgovornost za ispunjavanje ugovornih obveza zapošljavanja asistenta na 
određeno vrijeme preuzima sastavnica. Za ispunjavanje financijskih obveza iz ugovora  s 
asistentom iz ovog programa sastavnica će u skladu sa svojom financijskom projekcijom 
koristiti namjenska i sredstva iz vlastitih prihoda. Kao namjenska sredstva prepoznata su 
sredstava dodijeljena za punu subvenciju participacije redovitih studenata u troškovima 
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studija na temelju Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u 
troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015. 

2. Sveučilište će financijski poduprijeti program otvaranja do okvirno 55 novih radnih 
mjesta asistenata na sastavnicama. Sastavnica će za svakog zaposlenog asistenta moći 
povući iz sveučilišnih sredstava na godišnjoj razini 40 % potrebnih sredstava za 
financiranje njegove bruto plaće tijekom trogodišnjeg razdoblja. 

3. Iznimka od odredbe stavka 2. ovog članka odnosi se na sljedeće sastavnice: Metalurški 
fakultet, Katolički bogoslovni fakultet, Akademiju dramske umjetnosti, Akademiju 
likovne umjetnosti, Muzičku akademiju, Hrvatske studije – Filozofski fakultet Družbe 
Isusove, od kojih svaka na godišnjoj razini ostvaruje manje od milijun kuna vlastitih 
prihoda (bez školarina) i kojima je  udjel vlastitih prihoda u ukupnim prihodima manji od 
10 % (prema podatcima za 2012.godinu). Navedenim sastavnicama podupire se program 
otvaranja okvirno do šest novih radnih mjesta (utvrđeno u skladu s udjelom znanstveno-
nastavnog osoblja navedenih sastavnica u ukupnom broju znanstveno-nastavnog osoblja 
– 10 %). Sastavnica će za svakog zaposlenog asistenta moći povući iz sveučilišnih 
sredstava na godišnjoj razini 75 % potrebnih sredstava za financiranje njegove bruto 
plaće tijekom trogodišnjeg razdoblja. 
IV. 

Potrebna sredstava za trogodišnje financiranje uz uvjete financiranja iz točke III., za učešće 
sveučilišnih sredstava iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u 
troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015., procijenjena su na 9.787.500 
kuna.  

V.  
Zahtjev za odobravanje radnog mjesta asistenta sastavnica dostavlja središnjem Uredu za ljudske 
resurse Sveučilišta u Zagreb, koji priprema dokumentaciju za rad Povjerenstva za ljudske resurse. 
Na temelju dokumentacije i provjere ispunjavanja općih kriterija iz točke VI. te raspoloživih 
sredstava Povjerenstvo sastavlja prijedlog raspodjele radnih mjesta i dostavlja ga Rektorskom 
kolegiju u širem sastavu, koji priprema prijedlog odluke za Senat.  
Zahtjevi za odobravanje radnog mjesta Povjerenstvu se trebaju dostaviti do 30. travnja 2014.  
Natječaj za zapošljavanje asistenata objavljuje sastavnica i provodi postupak zasnivanja radnog 
odnosa te sklapa ugovor o radu s asistentom. 
Zapošljavanje asistenata realiziralo bi se za ak. god. 2014./2015. (najkasnije do 30. listopada 
2014.).  
Ako se do 30. listopada 2014. ne ostvari zapošljavanje do predviđenog broja, nastavlja se 
postupak zapošljavanja i financiranje u akademskoj godini 2015./2016. 
  VI. 
Zahtjev za odobravanje radnog mjesta asistenta treba sadržavati sljedeće dokaze:  
1) Definirane kriterije izvrsnosti za novo zapošljavanje asistenta koji kao nužan preduvjet 
sadržavaju zahtjeve da je asistent na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski) bio 
među 10 % najboljih studenata na studijskom programu, da je studij završio u nominalnom roku 
uvećano za najviše jednu godinu (pritom se mirovanje studijskih obveza ne računa u taj rok 
odnosno u vrijeme trajanja studija) te da je na doktorski studij upisan akademske godine 
2013./2014. ili će se upisati u akademskoj godini 2014./2015. odnosno da će i provesti 
odgovarajuće umjetničko istraživanje. Potrebno je naznačiti i prednost prilikom izbora kandidata 
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na temelju referencija kao što su znanstveni (umjetnički) i stručni radovi, nagrade (međunarodne, 
Rektorova, dekanska), sudjelovanje u projektima, međunarodnim razmjenama i sl. (tekst 
natječaja). 
2) Utvrđenu nastavnu potrebu za radom asistenta u iznosu od barem 150 norma sati na godinu za 
oblike nastave koje može izvoditi asistent (auditorne i laboratorijske vježbe, seminari) 
3) Potpisanu izjavu dekana o prihvaćanju financijskih obveza sufinanciranja plaće asistenta te 
izjavu o osiguravanju istraživačkih i stvaralačkih kapaciteta za njegov prihvat. 
Dokazi pod točkom 1), 2) i 3) prilažu se zahtjevu iz točke V. ove odluke. 
             VII. 
Na temelju zaprimljenog odobrenja za radno mjesto asistenta, sastavnica provodi natječajni 
postupak. Nakon zasnivanja radnog odnosa sastavnica podnosi zahtjev da se doznače sredstava za 
pokriće dijela bruto plaće iz sveučilišnih sredstava. Zahtjevu se prilaže izborna dokumentacija iz 
koje je vidljivo da izabrani kandidat u potpunosti odgovara natječajnim uvjetima. 
Sredstva za sufinanciranje plaće asistenta iz Ugovora dostavljaju se jednokratnom doznakom na 
račun sastavnice u iznosu koji odgovara izračunu potrebnih sredstava na godišnjoj razini. 
           VIII. 
Sastavnice su dužne jednom na godinu podnijeti izvješće o statusu asistenta i njegovu napretku u 
provedbi ugovorenih nastavnih i znanstveno-istraživačkih te umjetničko-nastavnih obveza. U 
slučaju da to izvješće nije pozitivno, sastavnica je dužna postupiti u skladu s odredbama članka 
97. a) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
           IX.  
Sastavnice su zahtjeve za odobravanje radnog mjesta asistenta dužne dostaviti rektoru do  30. 
travnja 2014., nakon čega će Sveučilište u roku od 45 dana dostaviti odgovor  sastavnici. Ako je 
sastavnica dobila odobrenje Senata, može raspisati natječaj. 

 
3) Prijedlog Ugovora o darovanju između Vlade RH i Sveučilišta u Zagrebu 

(Borongaj) 

Prorektorica Vašiček iznosi prijedlog Ugovora o darovanju između Vlade RH i Sveučilišta u 
Zagrebu. Ugovorom o darovanju RH kao vlasnik i darovatelj, temeljem Odluke Vlade Republike 
Hrvatske o darovanju nekretnine u vlasništvu RH od 13. veljače 2014. godine prenosi Sveučilištu 
u Zagrebu, kao obdareniku, bez naknade u vlasništvo suvlasnički dio od 744667/899720 idealnih 
dijelova nekretnine označene kao k.č. br. 7347/2 dvorište Borongaj, površine 899720 m2, upisana 
u zk. ul. 18189 k.o. Grad Zagreb, koja čestica zemljišta prema katastarskom operatu odgovara 
k.č. 1322/1 k.o. Peščenica, u naravi zemljište i pripadajući objekti bivše vojarne Borongaj, a u 
svrhu izgradnje Sveučilišnog kampusa Borongaj, sukladno Urbanističkom planu uređenja 
Studentski kampus Borongaj („Sl. glasnik Grada Zagreba“ br. 9/13) i razvojnim planovima 
Sveučilišta u Zagrebu. Obdarenik učinjeno darovanje nekretnine prihvaća u cijelosti i sa 
zahvalnošću. Tržišna vrijednost cijele nekretnine iznosi 164.135.700,00 EURA, što je po 
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izrade procjene, 12. veljače 2013. godine, 
protuvrijednost u iznosu od 1.243.335.313,60 kuna, a utvrđena je po stalnom sudskom vještaku za 
graditeljstvo Eli Mihovilović Brkić iz Zagreba. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da razmjerna 
tržišna vrijednost suvlasničkog idealnog dijela k.č. br. 7347/2 koji se prenosi u vlasništvo 
Sveučilištu u Zagrebu iznosi 135.838.705,00 EURA, što je po srednjem tečaju Hrvatske narodne 
banke na dan izrade procjene, 12. veljače 2013. godine, protuvrijednost u iznosu od 
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1.028.984.303.12 kuna, a razmjerna tržišna vrijednost suvlasničkog idealnog dijela k.č. br. 7347/2 
k.o. Grad Zagreb u vlasništvu RH iznosi 28.296.995,00 EURA, što je po srednjem tečaju 
Hrvatske narodne banke na dan izrade procjene, 12. veljače 2013. godine, protuvrijednost u 
iznosu od 214.351.010,48 kuna. Nekretninu darovatelj daruje obdareniku u viđenom stanju, pa 
obdarenik preuzima sve obveze koje bi, eventualno, proizašle iz potraživanja i prava trećih osoba 
na istoj. Obdarenik se obvezujue darovanu nekretninu privesti utvrđenoj namjeni u roku 20 
godina, sukladno razvojnim planovima Sveučilišta u Zagrebu. Temeljem izjave rektora 
Sveučilišta u Zagrebu od 24. ožujka 2014. godine, utvrđuje se da Sveučilište u Zagrebu nema 
evidentiranih potraživanja od RH, kao dužnika te da se, s danom potpisa Ugovora, odriče 
eventualno kasnije pronađenih potraživanja od RH, a koja su nastala do dana potpisivanja ovog 
Ugovora. Ugovorne strane suglasno utvrđuju obvezu sporazumnog razvrgnuća suvlasništva na 
k.č. br. 7347/2 k.o. Grad Zagreb geometrijskom diobom. Postupak razvrgnuća suvlasništva 
pokrenut će se na prijedlog Sveučilišta u Zagrebu. Obdarenik ne može darovanu nekretninu 
koristiti za druge namjene, odnosno suprotno utvrđenoj namjeni. Darovatelj je ovlašten raskinuti 
Ugovor u slučaju ako obdarenik promijeni namjenu darovane nekretnine, u slučaju ako se 
darovana nekretnina ne privede utvrđenoj namjeni u roku od 20 godina, ako obdarenik darovanu 
nekretninu otuđi ili optereti bez suglasnosti darovatelja, kao i u slučaju ako obdarenik darovanu 
nekretninu ošteti krajnje nepažljivim postupanjem ili nmajerno poduzetim radnjama, u kojem 
slučaju darovana nekretnina postaje vlasništvo RH ili će Sveučilište u Zagrebu isplatiti RH 
naknadu za darovanu nekretninu u visini njezine tržišne vrijednosti u vrijeme raskida Ugovora. 
Darovatelj ovlašćuje obdarenika da bez svakog daljnjeg pitanja i/ili odobrenja može u zemljišnim 
i drugim javnim knjigama ishoditi uknjižbu prava vlasništva na darovanoj mu nekretnini na ime i 
kao vlasništvo obdarenika uz istodobno brisanje tog prava RH, uz uvjet da se istodobno, u istom 
zk. ulošku, upiše zabilježba zabrane otuđenja i opterećenja da5rovane nekretnine bez suglasnosti 
darovatelja. Sve troškove u svezi zemljišnoknjižne provedne ovog Ugovora kao i druge troškove 
snosi obdarenik.  

 
Rektor Bjeliš podsjeća da je ovom Ugovoru prethodilo jedno dugo razdoblje, čemu su svjedočili 
i raniji sazivi Senata, s dosta lutanja u odnosu s resornim Ministarstvom te odlukom Sveučilišta 
donesenom prije dvije godine da isto preuzme punu inicijativu da u ime države napravi posao koji 
država nije bila spremna napraviti, a to je priprema nephodne dokumentacije za uknjižbu prava 
vlasništva u zemljišnim knjigama te druge dokumentacije koja je neophodna da bi se na razini 
Vlade i državne uprave odnosno Agencije za upravljanje državnom imovinom mogla donijeti 
jedna ovakva velika odluka. Proteklo razdoblje bilo je puno neizvjesnosti i uzrujavanja i tek sada 
završavamo jedno neizvjesno razdoblje da bi ušli u drugo. Radi se o vrlo ambicioznom i u 
znatnom dijelu dovršenom planu, ne samo za Sveučilište, nego i za Grad Zagreb te zemlju u 
cjelini, za koji treba dobiti političku i stručnu podršku (koja je prisutna u velikom dijelu), s 
naglaskom da imamo međunarodnu podršku. Najkritičnija je politička podrška sadašnje vlasti i na 
tome ćemo nastaviti raditi. Jednako tako, očekujemo podršku Grada Zagreba zato što se cijeli 
koncept koncipira kao bitan razvojni projekt nove organizacije Grada Zagreba u ovom stoljeću. 
Nakon potpisivanja ovog Ugovora, a nakon dobivanja prethodne suglasnosti Senata, slijedi vrlo 
zahtijevan posao koji se tiče postupka razvrgnuća tj. razgraničenja vlasništva između RH i 
Sveučilišta, gdje će biti pravnog i dokumentacijskog posla. Također, slijedi ulazak u ozbiljne 
rasprave s pojedinim segmentima Vlade i Ministarstva koji kažu da je plan previše ambiciozan i 
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preskup za njihove gabarite. No, isti nije preskup za državu, jer će sredstva iz europskih 
strukturnih fondova biti dovoljna za pokriće svih troškova. Doći će do segmentiranja etapa u 
ostvarenju pojedinih faza projekta. Zaključno, rektor naglašava da se s Gradom Zagrebom i 
Ministarstvom obrane očekuje bitno jača suradnja kako bi se prostor počeo uređivati i koristiti u 
puno većem intenzitetu nago do sada.  

 
� Senat Sveučilišta u Zagrebu daje suglasnost na Ugovor o darovanju kojim 

Republika Hrvatska, kao vlasnik i darovatelj, temeljem Odluke Vlade Republike 
Hrvatske o darovanju nekretnine u vlasništvu RH od 13. veljače 2014. godine 
prenosi Sveučilištu u Zagrebu, kao obdareniku, bez naknade u vlasništvo zemljište i 
pripadaju će objekte bivše vojarne Borongaj, a u svrhu izgradnje Sveučilišnog 
kampusa Borongaj, sukladno Urbanističkom planu uređenja Studentski kampus 
Borongaj („Sl. glasnik Grada Zagreba“ br. 9/13) i razvojnim planovima Sveučilišta 
u Zagrebu. 

� Daje se ovlaštenje Rektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu za 
potpisivanje predmetnog Ugovora s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske. 

 
 
4) Davanje suglasnosti dekanu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu za sklapanje Ugovora u vrijednosti većoj od 3.000.000 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 Akademije likovnih 
umjetnosti red. prof. art. uputio je zahtjev Senatu za davanjem suglasnosti za sklapanje Ugovora o 
izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju objekata Sveučilišnog 
kampusa  Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu s „JURCON PROJEKT“ d.o.o. 
Zagreb, Gotalovečka 4a, kao izvršiteljem. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je dao suglasnost dekanu Akademije 
likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za 
račun Akademije u vrijednosti iznad 3 milijuna kuna. 

 
5) Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu 

Rektor Bjeliš uvodno kazuje da su u radu ove Strategije sudjelovale prorektorice Divjak i 
Kovačević, dok je koordinator Radne skupine za izradu ove Strtegije bio profesor Kovač. U njoj 
je najveći naglasak dan na međunarodnoj suradnji Sveučilišta i njeno intenziviranje, potom na 
internacionalizaciju u kući, a to znači daljnje korake i promjene koje bi morale još više poboljšati 
pokazatelje prisustva stranih studenata i studenata gostiju na Sveučilištu. Internacionalizacija u 
kući znači i veći broj studijskih programa na stranim jezicima, kao i sve bolje uvjete za prihvat 
studenata koji dolaze iz inozemstva - mobilnih i stalnih, jednako tako, i internacionalizaciju 
hrvatskog jezika odnosno mogućnost da hrvatski jezik postane dostupan za učenje i korištenje 
onim studentima kojima hrvatski jezik nije materinji jezik. 

Zaključno, rektor predlaže da se ova Strategija uključi u javnu raspravu zajedno s preostalima 
sveučilišnim strategijama za koje je rasprava otvorena do 18. travnja 2014.   
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Profesor Midžić iznosi primjedbu na pojam završenici, smatrajući da bi trebalo stajati alumni. 
Rektor Bjeliš napominje da tekst Strategije nije lektoriran. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o otvaranju sveučilišne 
javne rasprave o Strategiji internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu do 18. travnja 
2014. godine.  

 
 
6)  Informacije i ostalo 

Prorektorica Vašiček ukratko podnosi izvješće o obračunu paticipacija školarina za akademsku 
godinu 2013./2014. i zahtjevu za doznaku sredstava, kazavši da je Sveučilište u Zagrebu prikupilo 
podatke o studentima i upisima za akademsku godinu 2013./2014. te verificiralo konačan obračun 
subvencija participacije školarina prema Ugovoru o subvenciji participacije redovitih studenata u 
troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. koji je 
dostavljen 21. ožujka 2014. godine Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u svrhu zahtjeva 
za doznakom sredstava. Prema konačnom obračunu subvencije participacija školarina za redovite 
studente prve godine iznosi 54.155.050,00 kuna, a za redovite studente viših godina studija 
56.711.875,00 kuna, ššto je u ukupnom iznosu 110.866.925,00 kuna. Krajem 2013. godine 
doznačena je akontacija MZOS-a u dva navrata ukupnog iznosa 20.075.000,00 kuna, što je 
18,11% potraživanja. Preostalo potraživanje iznosi 910.791.925,00 kuna. 

Na upit dekana Meseca da li se ovaj iznos od 20 milijuna doznačuje kroz obračunsko razdoblje 
od tri ili jednu godinu, prorektorica Vašiček odgovara da je krajem 2013. godine doznačena 
akontacija po ukupnom Ugovoru od 110,8 milijuna kuna te da je ta akontacija raspoređena 
sastavnicama. Dakle, sredstva su već doznačena na način da je kriterij za raspored sredstava bio 
broj studenata ulaznih godina studija, jer je taj podatak bio poznat za razliku od studenata viših 
godina studija s 55 i više ECTS bodova. Prorektorica Divjak  dodaje da Sveučilište ove godine u 
ukupnom obračunu ima oko 2 milijuna kuna više nego prošle godine, što je u prosjeku 110 
milijuna kuna godišnje i taj je iznos s Ministarstvom usuglašen. Ono što slijedi prema Ugovoru o 
punoj subvenciji prema članku 14. jest praćenje i ostvarenje rezultata u smislu postignutih općih i 
posebnih ciljeva iz Aneksa Ugovora odnosno iz indikatora koje smo zadali. Izvješće o stanju 
indikatora poslano je Ministarstvu, a to je Senat imao na prošloj sjednici na uvidu i ono je 
jednoglasno prihvaćeno. Također, obavijestila je o tome da je sukladno članku 13. stavku 2. 
Ugovora, za predstavnike Sveučilišta u Zagrebu u zajedničkom Povjerenstvu za praćenje napretka 
u ostvarivanju odabranih općih i posebnih ciljeva uz nju, imenovana i prorektorica Vašiček. 
Formulacija članka 14.  Ugovora kaže da će se Sveučilištu doznačiti do 10% više sredstava u 
odnosu na ugovorena sredstva potrebna za financiranje subvencija. Ako gledamo koliki je to 
iznos na razini od tri godine, to je oko 330 milijuna kuna, kazuje prorektorica te dodaje da se 
moramo potruditi da one indikatore i ciljeve koje smo zacrtali i na kojima svi zajedno radimo i 
postignemo. Do sada je održan jedan sastanak u Ministarstvu ovaj tjedan, krajem drugoga imamo 
još jedan sastanak, pa ćemo onda izvijestiti Senat kakvi su rezultati nakon pve godine praćenja. 

Prorektorica Vašiček izvijestila je o dopisu Sveučilišta u Zagrebu kao rezultatu očitovanja na 
dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 24. veljače 2014., a vezano uz tumačenje 
članka 67. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
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obrazovanju, u kojem se, između ostaloga, izbor redovitog profesora u trajno zvanje vezuje uz 
odgovarajuće radno mjesto. 

1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (dalje: Ministarstvo) predmetnim dopisom 
pokušava si prisvojiti ovlast vjerodostojnog tumačenja zakona koju kao tijelo izvršne 
vlasti nema, budući da takva ovlast pripada zakonodavnoj vlasti, odnosno Hrvatskom 
Saboru. 
2. Tumačeći izričitu zakonsku odredbu na način koji je suprotan njenom jasnom i 
jednoznačnom sadržaju, i koristeći se pri tome autoritetom tijela izvršne vlasti, 
Ministarstvo želi uvjeriti adresate odredbe da se njome određuje ono što ona ne 
određuje, ne bi li tako postiglo da se odredba primjenjuje na način na koji bi 
Ministarstvo željelo. Takav način međutim nema nikakvog utemeljenja u zakonskom 
tekstu. 
3. Općenito, ne može se prihvatiti pristup kojim Ministarstvo, djelujući izvan svojih 
ovlasti, putem izdavanja uputa ili tumačenja pokušava ostvariti primjenu zakonskih 
odredbi na način koji je Ministarstvu poželjan, ali koji ne slijedi iz zakonskog teksta. 
4. Kada bi Ministarstvo i bilo nadležno za vjerodostojno tumačenje zakona, stajalište 
koje je ono u tumačenju članka 67. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
znanosti i visokom obrazovanju (dalje: ZOID ZZDVO) zauzelo, suprotno je članku 95. 
stavak 2. dosadašnjeg Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 
novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07- OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11) (dalje: 
dosadašnji ZZDVO) u vezi s člankom 67, stavak 3. ZOID ZZDVO. Članak 67. stavak 3. 
ZOID ZZDVO izričito propisuje da će se ponovni izbor na radno mjesto redovitog 
profesora (trajno zvanje) za osobe zatečene u zvanju i na radnom mjestu redovitog 
profesora, provesti prema odredbama dosadašnjeg ZZDVO i podzakonskih propisa 
donesenih na temelju njega. Ovom odredbom upućuje se u stvari na primjenu članka 95. 
stavak 2. dosadašnjeg ZZDVO, odnosno na članak V. Odluke Rektorskog zbora o nužnim 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-
nastavna zvanja (NN 106/06) (dalje: Odluka Rektorskog zbora), kao podzakonskog 
propisa koji je utemeljen na dosadašnjem ZZDVO. 
5. Iz stajališta koje je Ministarstvo u tumačenju članka 67. stavak 3. ZOID ZZDVO 
zauzelo slijedi da Ministarstvo razlikuje odredbe koje se odnose na „raspisivanje 
natječaja“, pri čemu se upućuje na članak 95. stavak 2. dosadašnjeg ZZDVO, od odredbi 
koje se odnose na „sam postupak izbora“, pri čemu se upućuje na članak 95. stavak 1. 
važećeg Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 
123/03, 105/04, 174/04, 2/07- OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) (dalje: 
važeći ZZDVO), kao i na primjenu njegovih članaka 42. i 102. Pri tome Ministarstvo, 
međutim, ne navodi zakonsku odredbu na kojoj se temelji ovo razlikovanje odredbi s 
obzirom na njihovo polje primjene. Članak 95. stavak 2. dosadašnjeg ZZDVO, na koji 
implicite upućuje članak 67. stavak 3. ZOID ZZDVO, ovakvo razlikovanje ne poznaje. 
Nadalje, na temelju upućivanja na primjenu članka 95. stavak 1. važećeg ZZDVO kao i 
na primjenu članaka 42. i 102. tog zakona, Ministarstvo je zauzelo stajalište da 
sastavnice mogu raspisati natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora (trajno zvanje) i na znanstveno-radno mjesto redovitog profesora (trajno 
zvanje) samo ako za taj izbor imaju osigurano radno mjesto. Ovo implicira i traženje 
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suglasnosti Ministarstva za raspisivanje natječaja. Niti za opravdanje ovog stajališta 
Ministarstvo nije navelo zakonsku odredbu iz koje slijedi primjena navedenih članaka 
važećeg ZZDVO. 
6. Ni navedeno razlikovanje, niti postojanje osiguranog radnog mjesta, kao niti traženje 
suglasnosti od Ministarstva za raspisivanje natječaja nije predviđeno „odredbama 
dosadašnjeg važećeg ZZDVO, odnosno podzakonskim propisima donesenim na temelju 
njega“, na čiju isključivu primjenu upućuje članak 67. stavak 3. ZOID ZZDVO. Zbog 
toga je stajalište koje je Ministarstvo u tumačenju članka 67. stavak 3. ZOID ZZDVO 
zauzelo suprotno članku 67. stavak 3. ZOID ZZDVO u vezi s člankom 95. stavak 2. 
dosadašnjeg ZZDVO i na njemu utemeljenih podzakonskih propisa te je stoga 
neosnovano. Prema tome, upravo suprotno stajalištu Ministarstva, u skladu s ispravnim 
tumačenjem upućivanja članka 67. stavak 3. na primjenu odredbi dosadašnjeg ZZDVO i 
podzakonskih propisa koji su na temelju tog zakona doneseni postojanje osiguranog 
radnog mjesta i pribavljena suglasnost Ministarstva NISU pretpostavke za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) i izbor na znanstveno-
nastavno radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje). 
7. Prema odredbama dosadašnjeg ZZDVO i podzakonskih propisa koji su na temelju tog 
zakona doneseni, osoba koja je stupanjem na snagu ZOID ZZDVO zatečena u zvanju 
redovitog profesora, a ispunjava uvjete iz članka V. Odluke Rektorskog zbora za izvor u 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje), a time i za izbor na 
znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje), ima stečeno 
ZAKONSKO PRAVO NA POKRETANJE I PROVOĐENJE POSTUPKA TAKVOG 
IZBORA. Sukladno tome, sastavnica IMA u takvom slučaju ZAKONSKU OBVEZU 
PROVOĐENJA postupka TOG IZBORA.   
8. Prema izričitoj odredbi članka 67. stavak 4. ZOID ZZDVO osobe koje su na dan 
stupanja na snagu ovoga zakona zatečene na znanstveno-nastavnim radnim mjestima 
zadržavaju postojeće ugovore o radu. Iz tih ugovora o radu za te osobe slijedi, pod 
pretpostavkom da ispunjava uvjete iz članka V. Odluke Rektorskog zbora za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje), UGOVORNO PRAVO 
na izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) i na izbor na 
znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora. Sukladno tome, sastavnica ima i 
UGOVORNU OBVEZU provođenja postupka tog izbora.  
9. Zakonsko i ugovorno pravo koje ima osoba koja je stupanjem na snagu zatečena u 
zvanju redovitog profesora, odnosno zakonska i ugovorna obveza koju sastavnica ima 
prema toj osobi, ne može se ukinuti uputama ili tumačenjima Ministarstva. Stoga 
uvjetovanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje), 
odnosno izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) 
potrebom postojanja osiguranog radnog mjesta i pribavljanja suglasnosti, dovodi do 
nemogućnosti ostvarenja prava koje je osoba koja je stupanjem na snagu ZOID ZZDVO 
zatečena u zvanju redovitog profesora valjano stekla po dosadašnjem ZZDVO i temeljem 
ugovora o radu, a to je izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno 
zvanje) i na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje),  
odnosno do nemogućnosti ispunjenja zakonske i ugovorne obveze provođenja postupka 
tog izbora od strane sastavnice, što može imati različite štetne pravne posljedice.  
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10. Iz svih navedenih razloga stajalište koje je Ministarstvo  zauzelo  tumačeći članak 67. 
stavak 3. ZOID ZZDVO suprotno je članku 95. stavak 2. ZZDVO u vezi s člankom 67. 
stavak 3. ZOID ZZDVO, i stoga neosnovano. 
 

Zbog toga će Sveučilište u Zagrebu, u skladu s raspravom vođenoj na sjednici Senata  održanoj 
11. ožujka 2014., uvažavajući sve razloge koji su ovdje istaknuti i obrazloženi,  provoditi 
postupke izbora redovitih profesora u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno 
radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) na način kao što je to i do sada provodilo, tj. 
temeljem odredbi dosadašnjeg ZZDVO i na njemu utemeljenih podzakonskih propisa, a ne na 
način kako to zahtijeva Ministarstvo neosnovano tumačeći članak 67. stavak 3. ZOID ZZDVO. 
 
Dekan Dobranić je upitao da li su sastavnice u prekršaju ako nisu poštivale onaj naputak 
Ministarstva u kojem stoji da su ustanove dužne 6 mjeseci prije isteka roka od 5 godina od prvog 
izbora pokrenuti postupak za ponovni izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog 
profesora (trajno zvanje), a s obzirom na brojne upite njegovih djelatnika na Veterinarskom 
fakultetu.  

Akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak pojašnjava da je to i jedan od elemenata spornog 
dopisa Ministarstva u kojem stoji da ustanove moraju pokrenuti postupak 6 mjeseci prije isteka 
roka od 5 godina od prvog izbora uz pretpostavku da za to imaju osigurano radno mjesto, a na što 
je upozoreno dopisom Sveučilišta prema Ministarstvu i kojim smo tražili objašnjenje. Naime, ako 
ustanova nema osigurano radno mjesto, shodno tome ne može 6 mjeseci prije isteka roka od 5 
godina od prvog izbora raspisati natječaj, a ako ustanova želi redovitog profesora reizabrati, ne 
može, jer takvi uvjeti za izbor u zvanje redovitog profesora nisu doneseni. Dakle, sastavnice ne 
mogu u ovakvom slučaju ništa napraviti, osim ako nemaju osigurano slobodno radno mjesto.  

Dekanica Krička ukazuje na obvezu raspisavanja natječaja, jer u suprotnom, takav profesor 
teoretski može dobiti otkaz. 

Akademska tajnica upozorava na moguće probleme potvrde izbora redovitog profesora u trajno 
zvanje, ukoliko ne bude riješen ovaj prijepor s Ministarstvom, budući da postoji mogućnost da 
isto ne prihvati financiranje radnog mjesta redovitog profesora u trajno zvanje No, s druge strane, 
ako sastavnica želi provesti reizbor, što je prema odredbama sadašnjeg Zakona moguće, ne može 
isti provesti, jer trenutno ne postoje uvjeti za izbor, jer nekada redoviti profesor nije morao ići u 
reizbor, pa shodno tome ne postoje uvjeti za izbor od prije - mogao je ići samo u trajno zvanje, 
čime dolazi do drugog pravnog problema. Ako sastavnica raspiše natječaj, nema šanse da ga 
okonča.   

Rektor Bjeliš moli da dekani sastavnica pomnije pogledaju dopis Sveučilišta prema Ministarstvu 
i pokušaju uzeti u obzir sve što je do sada rečeno te da reagiraju prema upravi Seučilišta ukoliko 
imaju još kakav upit, u cilju što bolje i kvalitetnije pripreme sljedeće sjednice Senata na tu temu i 
otvaranja prostora za konkretnije postupke. Ukoliko ne dođe do suglasnosti u stavovima između 
Ministarstva i Sveučilišta, razvidno je da će se rješenje morati tražiti nekim drugim sredstvima. 
Naglašava da Ministarstvo u istom okviru interpretira Zakon i dodaje neke svoje naputke koji su 
rezultat interesa politike koju vodi. 

Na upit dekana Meseca kako reagirati na činjenicu da je oduzeta naknada za vjernost, rektor 
Bjeliš ukazuje da je prvi sugovornik oko ove redukcije sindikat. 
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***  

Rektor je zahvalio svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice te najavio održavanje dviju 
izvanrednih sjednica Senata  - 8. travnja 2014. kada će biti predstavljeni programi rada za rektora 
Sveučilišta u Zagrebu i 15. travnja kada će se birati novi rektor/ica Sveučilišta. Redovita sjednica 
održat će se 24. travnja 2014. godine.  

Sjednica je završena u 16:45 sati. 

         

 

Rektor                                                                 

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

Zapisnik sastavila: 

Jelena Đuran, dipl. iur. 

Uz poziv:   
Klasa: 602-04/14-04/4 
Urbroj: 380-021/105-14-4 
 
23. travnja  2014. godine
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