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 ZAPISNIK  

 
13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) 
održane u četvrtak, 24. 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. Lajoš Žager – predsjednik Vijeća društveno-humanističkog područja 

4. Prof. dr. sc. Marijan Herak – predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja 

5. Prof. dr. sc. Josip Kos – predsjednik Vijeća biomedicinskog područja 

6. Prof. dr. sc. Lidija Ćurković – zamjenica predsjednika Vijeća tehničkog 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. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 

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

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

13. Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet 

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

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

16. Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, Ekonomski fakultet 

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

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

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

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

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

22. Prof.dr.sc. Ante Čović, Filozofski fakultet 

23. Prof.dr.sc. Ivana Franić, Filozofski fakultet 

24. Prof.dr.sc. Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

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

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

26. Prof. dr. sc. Ilija Živković, Katolički bogoslovni fakultet 

27. Prof. dr. sc. Damir Bakić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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28. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

29. Prof. dr. sc. Gordana Rusak, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

32. Prof. dr. sc. Davor Petrinović, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

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

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

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

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

39. Prof.dr.sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet 

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

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

42. Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti 

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

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

45. Red. prof. Dalibor Cikojević, Muzička akademija 

46. Red. prof. Borna Baletić, Muzička akademija 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  
47. Josipa Habuš, Veterinarski fakultet 

 

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

49. Dino Dadić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet  

50. Zrinka Grabovac, Učiteljski fakultet 

51. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

52. Josip Papak, Hrvatski studiji 
 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  
53. Mate Damić, Ekonomski fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 
54. Danko Relić, Medicinski fakultet 

55. Ivan Bota, Filizofski fakultet 

 

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

- prof. dr. sc. Gorana Novaković, Geodetski fakultet 

- prof. dr. sc. Dean Ajduković, Filozofski fakultet 
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- prof. dr sc. Jasenka Jelenčić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

- prof. dr sc. Tatjana Rukavina, Građevinski fakultet 

- dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

 

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 

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

 

*** 

Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 13. redovitu sjednicu Senata u 345. akademskoj 
godini (2013./2014.), pozdravio sve prisutne, te predložio manju dopunu dnevnog reda na način 
da se doda nova točka 14) a) Davanje suglasnosti rektoru za sklapanje ugovora u visini iznad 3 
milijuna kuna u okviru projekta INTEGRA-LIFE; b) Davanje suglasnosti dekanu FER-a za 
poduzimanje pravnih radnji u visini iznad 3 milijuna kuna u okviru projkta "Inovacijski centar" 
(Koh. fond EU). Prof. dr. sc. Josip Talanga, voditelj Hrvatskih studija zatražio je da se na dnevni 
red sjednice uvrsti donošenje odluke o upisnim kvotama za upis 50 studenata u I. godinu 
preddiplomskoga sveučilišnoga studija Psihologija (jednopredmetnoga), s obzirom da je u 
međuvremenu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo dopusnicu za navedeni studij (9. 
travnja 2014.), što je Senat podržao kao novu točku 4, čime gore navedena točka postaje 15. 
Potom je dnevni red jednoglasno usvojen. 
 
Dnevni red: 
1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 
 
2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 9. redovite  sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) održane  11. ožujka 2014. i zapisnika 10. 
izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) 
održane  1. travnja 2014. godine 
 
3) Izbori u zvanja 

a) Novo očitovanje MZOS u vezi s postupkom izbora redovitih profesora u trajno zvanje 
b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora 

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

vrijeme od pet godina 
d) Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog 

profesora trajno  
e) Imenovanje povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus 

 
4) Donošenje odluke o upisnim kvotama za upis 50 studenata u I. godinu preddiplomskoga 
sveučilišnoga studija Psihologija (jednopredmetnoga) 
 
5) Prijedlog modula Hrvatski kao drugi strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 
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6) Istraživanja  

Rezultati natječaja iz sredstava Interventnog fonda – Potpora Konferencije, Potpora 
Suradnja, Potpora Doktorandima 
 

7) Periodično izvješće o promjenama studijskih programa poslijediplomskih specijalističkih 
studija manjih od 20% 
 
8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i doktorata umjetnosti 
 
9) Sveučilišna nastavna literatura 
 
10) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu   
 
11) Financijska pitanja 

Nacrt Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih 
prihoda - otvaranje javne rasprave 

 
12) Odluka o raspodjeli sredstava za realizaciju ciljeva iz Ugovora o punoj subvenciji 
participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama  
2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 
 
13) Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2014.  
 
14) Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekane sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu   
15) a) Davanje suglasnosti rektoru za sklapanje ugovora u visini iznad 3 milijuna kuna u 
okviru projekta INTEGRA-LIFE 
 
b) Davanje suglasnosti dekanu FER-a za poduzimanje pravnih radnji u visini iznad 3 
milijuna kuna u okviru projkta "Inovacijski centar"  (Koh. fond EU) 
 
16) Ostalo 
 

***  

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

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

R.b Ur. 
br. 

IME PREZIME Visoko u čilište Izvjestitelj/-ica 

1. 602-
04/13
-
16/25 

prof. dr. sc. Zdravko  KAPOVI Ć Geodetski fakultet prof. dr. sc. Gorana Novaković, 
predsjednica povjerenstva  
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2. 602-

04/13
-
16/20 

prof. dr. sc. Vladimir KOLESARI Ć Filozofski fakultet prof. dr. sc. Dean Ajduković, 
predsjednik povjerenstva 

3. 602-
04/14
-
16/24 

prof. dr. sc. Natalija KOPRIVANAC Fakultet kemijskog 
inženjerstva i  
tehnologije 

prof. dr sc. Jasenka Jelenčić, 
predsjednica povjerenstva 

4. 602-
04/14
-16/9 

prof. dr. sc. Željko KORLAET Građevinski fakultet prof. dr sc. Tatjana Rukavina, 
članica povjerenstva 

5. 602-
04/13
-
16/23 

akademik Ivica KOSTOVIĆ Medicinski fakultet prof. dr. sc. Miloš Judaš, 
predsjednik povjerenstva 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 9. redovite  sjednice Senata 
Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) održane  11. ožujka 
2014. i zapisnika 10. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. 
akademskoj godini (2013./2014.) održane  1. travnja 2014. godine 

Zapisnik 9. redovite sjednice održane  11. ožujka 2014. i zapisnika 10. izvanredne sjednice Senata 
Sveučilišta u Zagrebu prihvaćeni su jednoglasno i bez primjedbi. 

 

3) Izbori u zvanja 

a) Novo očitovanje MZOS u vezi s postupkom izbora redovitih profesora u trajno 
zvanje 

Prorektorica Vašiček izvijestila je o dopisu MZOS-a od 31. ožujka 2014. godine u vezi s 
postupkom izbora redovitih profesora u trajno zvanje, kojim se isto očitovalo na dopis Sveučilišta 
u Zagrebu od 17. ožujka 2014. godine (o kojem je bilo govora na sjednici Senata održanoj 11. 
ožujka 2014. godine), a iz kojega je razvidno da i nadalje postoje razlike u tumačenju odredbe 
člnka 67. stvka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (NN 94/13). U dopisu MZOS-a navodi se između ostaloga sljedeće: 

Stajalište koje je Ministarstvo zauzelo tumačeći članak 67. stavak 3. ZOID ZZDVO potpuno je u 
skladu s ostalim odredbama važega ZZDVO-a, a temeljem kojih zaposlenici na znanstveno-
nastavnim radnim mjestima više nemaju obvezu izbora na više radno mjesto svakih 5 godina. 
Osobe koje su zatečene na znanstvenim, znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim 
i suradničkim radnim mjestima, pa tako i osobe zatečene na znanstveno-nastavnom radnom 
mjestu redovitoga profesora, zadržavaju postojeće ugovore o radu, no na njih se primijenjuju 
odredbe važećeg ZZDVO-a temeljem kojih zaposlenici sada imaju obvezu provođenja reizbora ili 
izbora na više radno mjesto. Sukladno članku 95. stavku 2. dosadašnjeg ZZDVO koji se nesporno 
primijenjuje na slučaj izbora na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju za osobe 
zatečene na radnom mjestu redovitoga profesora, visoko učilište raspisuje javni natječaj 
najranije 6 mjeseci prije isteka roka od 5 godina od prvog izbora.  Odredbom članka 67. stavka 
1. ZOID ZZDVO-a propisano je da će se svi natječajni postupci izbora u zvanja i na 
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odgovarajuća radna mjesta započeti prema propisima koji su važili prije njegova stupanja na 
snagu dovršiti prema propisima koji su važili prije njegova stupanja na snagu, što jasno ukazuje 
da bi se postupci koji se provode nakon stupanja na snahu ZOID ZZDVO-a u tom dijelu trebali 
provoditi prema odredbama važećega ZZDVO-a. 

Nastavno na gore spomenuti dopis MZOS-a, Rektorski kolegij u širem sastavu zaključio je da se 
može pristupiti potvrdi izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora - trajno na 
današnjoj sjednici, te je shodno tome dekanima sastavnica Sveučilišta dostavljen dopis rektora 
Bjeliša od 18. travnja 20214. godine s popratnim popisom redovitih profesora koji su na 
Sveučilištu u Zagrebu, sukladno članku 67. stavku 3. Zakona o izmjenama i dopunama ZZDVO, 
predloženi za potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora - trajno 
prema dosadašnjim odredbama ZZDVO, pri čemu potvrda izbora u zvanje ne podrazumijeva i 
suglasnost na radno mjesto, a sukladno stavu Ministarstva iz dopisa od 31. ožujka 2014. godine. 
Zbog neriješenog pitanja financiranja izabranih redovitih profesora u trajno zvanje i stava iz 
dopisa Ministarstva od 31. ožujka 2014. godine da su čelnici ustanova odgovorni za zakonito, 
namjensko i svrhovito trošenje proračunskih sredstava te mogućnosti da Ministarstvo ne prihvati 
financiranje radnog mjesta redovitoga profesora u trajnom zvanju, intencija spomenutog dopisa 
bila je, da se u slučaju takvog izbora, čelnici sastavnica upozore na posljedice takve odluke. 
Shodno tome, čelnici sastavnica koji imaju predmete u postupku zamoljeni su da se pisanim 
putem očituju žele li da se na današnoj sjednici Senata njihov predloženik potvrdi ili će predmet 
privremeno povući iz daljnjeg postupka. Temeljem navedene zamolbe, svi čelnici sastavnica 
pisano su se očitovali da privremeno povlače predmet iz daljnjeg postupka, osim za pristupnika 
prof. dr. sc. Denisa Bratka s Filozofskog fakulteta za koje nije dostavljeno nikakvo očitovanje. 
Nastavno na potonje rečeno, javio se dekan FF prof. dr. sc. Damir Boras koji zbog službenog puta 
nije bio u mogućnosti na vrijeme se pisano očitovati, potvrdivši pred svim članovima Senata da se 
izbor pristupnika prof. dr. sc. Denisa Bratka u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora -
trajno potvrdi na današnjoj sjednici Senata, jer bi se u suprotnom kao dekan izložio sudskom 
postupku, a na ovakav način će se izložiti Ministarstvu ako isto ne bude isplatilo plaću. 

Prorektorica Divjak  je izvijestila o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 
izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

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

Rd
br. 

Ur. 
broj 

Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora  

Datum odluke 
Fakultet.  
vijeća 

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Broj 
uvjeta 

Rekt. 
zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umj. 
područje 

Znan./umjet.polje/ 
grana 

1. 640-
03/14-
7/27 

dr. sc. 
Darko 

UJEVIĆ 20.01.2009. 18.07.2013. 13.09.2013. 10/12 Tekstilno-
tehnološki 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

tekstilna 
tehnologija/odjevna 
tehnologija 

2. 640-
03/14-
7/18 

dr. sc. 
Mirjana 

HERAK 
ĆUSTIĆ 

21.04.2009. 02.07.2013. 03.10.2013. 7/12 Agronomski 
fakultet 

biotehničke 
znanosti 

poljoprivreda/ 
bilinogojstvo 

3. 640-
03/14-
7/19 

dr. sc. 
Milan 

POLJAK 21.04.2009. 02.07.2013. 03.10.2013. 7/12 Agronomski 
fakultet 

biotehničke 
znanosti 

poljoprivreda/ 
bilinogojstvo 



 8

4. 640-
03/14-
7/38 

dr. sc.  

Rea 

FULGOSI-
MASNJAK  

14.10.2008. 29.04.2013. 11.09.2013. 7/12 Edukacijsko-
rehabilitacijsk
i fakultet 

društvene 
znanosti 

edukacijsko-
rehabilitacijske 
znanosti/inkluzivna 
rehabilitacija i 
edukacija 

5. 640-
03/14-
7/3 

dr. sc.  

Denis 

BRATKO 10.03.2009. 296.09.2013. 25.10.2013. 9/12 Filozofski 
fakultet 

društvene 
znanosti 

psihologija/opća 
psihologija 

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni. 

 

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

Re
d. 

br. 

Ur. 
broj 

Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora   

Datum 
odluke 
Fakultet.  
vijeća 

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Broj 
uvjeta 
Rekt. 
zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umj. 
područje 

Znan./umjet. 
polje/ grana 

1. 640-
03/14-
07/43 

dr. sc. 
Vesna 

BUŠKO 11.07.2008. 25.04.2013. 24.05.2013. 6/8 Filozofski 
fakultet 

društvene 
znanosti 

psihologija/ 

opća 
psihologija 

2. 640-
03/14-
07/48 

dr. sc. 
Dejan 

JOVIĆ 27.05.2009. 20.06.2013. 10.07.2013. 6/8 Fakultet 
političkih 
znanosti 

društvene 
znanosti 

politologija 
/međunarodni 
odnosi i 
nacionalna 
sigurnost 

3. 640-
03/14-
07/17 

dr. sc. 
Katica 

IVANKOVI Ć 01.04.2009. 12.07.2013. 02.10.2013. 4/8 Filozofski 
fakultet 

humanističke 
znanosti 

filologija/ 

slavistika 

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni. 
 

c) Potvrđivanje izbora  u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje 
redovitoga  (-e) profesora  (-ice) –  trajno: 

Re
d. 

br. 

Ur. 
broj 

Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora   

Datum 
odluke 
Fakultet. 
vijeća 

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Broj 
uvjeta 

Rek. 
zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umjet. 
područje 

Znan./umjet. 
polje/ grana 

1. 640-
03/14-
07/34 

dr. sc. 
Srećko 

KOVAČ 12.06.2007. 15.10.2013. 13.11.2013. 8/12 Hrvatski 
studiji 

humanističke 
znanosti 

filozofija/ 

logika 

Prijedlog je jednoglasno potvrđen. 

 

e) Imenovanje povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus 

Prorektorica Divjak  iznosi prijedloge za imenovanje povjerenstva za predlaganje dodjele 
počasnog zvanja professor emeritus dr. sc. Ani Mariji Grancarić, redovitoj profesorici u mirovini 
Tekstilno-tehnološkog Sveučilišta u Zagrebu te akademkinji Koraljki Kos, redovitoj profesorici u 
mirovini Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, kazavši da će Povjerenstvo na temelju 
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vlastite prosudbe i dokumentacije razmotriti opravdanost dodjele počasnog zvanja, nakon čega će 
izvješće s obrazloženim prijedlogom dostaviti Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu 
izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

 

R.
b 

Predloženik Predsjednik povjerenstva Članovi povjerenstva 

1. dr. sc.  Ana Marija 
GRANCARIĆ, 
redovita profesorica u mirovini 
 od 01.10.2013. 
Tekstilno-tehnološki  fakultet   

dr. sc. Sandra Bischof, 
redovita profesorica, 
Tekstilno-tehnološki 
fakultet 

- dr. sc. Dubravko Rogale, redoviti 
profesor, Tekstilno-tehnološki 
fakultet 
- dr. sc. Jasenka Jelenčić, redovita 
profesorica, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije 

2 akademkinja Koraljka KOS, 
redovita profesorica u mirovini  
od  01.10.1994. 
Muzička akademija                              

akademik Nikša Gligo, 
redoviti profesor, Muzička 
akademija 

- akademik Stanislav Tuksar, redoviti 
profesor, Muzička akademija 
-  Tonko Ninić, professsor emeritus, 
Sveučilište u Zagrebu 

 

4) Donošenje odluke o upisnim kvotama za upis 50 studenata u I. godinu 
preddiplomskoga sveučilišnoga studija Psihologija (jednopredmetnoga) 

Prof. dr. sc. Josip Talanga, voditelj Hrvatskih studija obrazložio je svoj zahtjev Senatu 
Sveučilišta u Zagrebu da se na dnevni red današnje sjednice uvrsti donošenje odluke o upisnim 
kvotama za upis 50 studenata u I. godinu preddiplomskoga sveučilišnoga studija Psihologija 
(jednopredmetnoga). Na 10. izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu održanoj 1. travnja 
2014. godine odlučeno je da će se o upisnoj kvoti od 50 studenata na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju Psihologija (jednopredmetni) odlučiti naknadno, s obzirom da za navedeni 
studij nije bila izdana dopusnica. Budući da je  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo 
dopusnicu za navedeni studij 9. travnja 2014. godine, te da je time ispunjen glavni uvjet koji 
trebaju ispunjavati sastavnice kada predlažu kvote za svoje studijske programe, voditelj studija je 
zamolio članove Senata da donesu odluku o upisnoj kvoti na premetnom studiju. 
Rektor Bjeliš obavještava članove Senata da će točku vezanu uz studij Psihologije staviti na 
sljedeću sjednicu Senata i Senat iscrpno obavijestiti o poduzetim koracima nakon sjednice od 1. 
travnja 2014. iu svim drugim elementima koji su od danas pa do sljedeće sjednice prikupiti. Sada 
će se suzdržati od rasprave u ovoj točki, jer istu nije niti stavio na dnevni red. 
Dekan Boras mi smo i prošle godine donijeli uvjetnu odluku  u vezi s tim. U međuvremenu su se 
događale razne stvari, nije donesena odluka zato što nije bila donesena dopusnica. Mi smo bili u 
razgovorima o usklađivanju studija koji su bili zapeli, ali će se i nastaviti. Postoji dobra volja koju 
smo zajedno dekan i ja izjavili da će se nastaviti i usklađivati i dalje oni razgovori o usklađivanju 
studija. U dogovoru sa svima zainteresiranima, a to su, bili pročelnici odjela psihologije na HS 
uputili smo pismo rektoru koje smo objasnili da FF ne može nema snage da preuzme te studente 
50 njih kokji bi bili upisani na HS te sam ja koa dekan kao i svi koji smo razgovarali smatrali da 
zbog cjeline psihologije koja je važna struka, ne bi bilo odbro smanjivati kvotu na samo 75 
studenata koliko ih ima na FF, a isti nije u stanju održati nastavu za 125 studenata kako je to bilo 
predlagano. Smatra da se ova odluka može donijeti, a obveza je i odsjeka za psihologiju, i FF da 
se pregovori o tome nastave zbog cjeline psihologije i da ne dajemo poruku prema vani da ne bi 
trebalo upisivati 125 psihologa kao važne struke i stoga podržava ovaj prijedlog.  
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� Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o prihvaćanju upisne kvote za upis 50 
studenata u I. godinu preddiplomskoga sveučilišnoga studija Psihologija 
(jednopredmetnoga) na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (44 glasa za, 4 
suzdržana i 2 protiv). 

 

5) Prijedlog modula Hrvatski kao drugi strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu 

Prorektorica Divjak  izvještava kako je Radna skupina za studijske programe provela proceduru 
sukladno Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 
diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu, a 
da je Odbor za upravljanje kvalitetom na sjednici održanoj 13. ožujka 2014., potvrdio kako 
predloženi modul ispunjava formalne uvjete za ustroj i izvođenje. Na sjednici Vijeća društveno-
humanističkog područja, koja je održana 19. ožujka 2014. doneseno je pozitivno mišljenje o 
potrebi i svrhovitosti navedenoga prijedloga modula. Potom je ukratko obrazložila razloge za 
pokretanje predmetnog modula. 
Razlozi za pokretanje Modula utemeljeni su na novonastalim potrebama (sve veća međunarodna 
suradnja i sve veći  broj  stranih  studenata  na  Sveučilištu  u  Zagrebu  koji  žele  učiti  hrvatski  
jezik  i  kulturu)  i  tradiciji  Croaticuma - Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik, koji postoji 
kao studijski program za poučavanje inojezičnoga hrvatskoga od 1962. godine. Naime, te je 
godine osnovana Pripremna godina studija koja je bila namijenjena studentima uglavnom 
stipendistima tadašnjih nesvrstanih zemalja koji su pohađali intenzivni tečaj hrvatskog jezika 
kako bi se pripremili za studiranje  na  hrvatskom  jeziku  na  našim  sveučilištima.  Taj  se  
program  poučavanja  jezika  temeljio  na  tzv.  audioglobalno-strukturalnoj  metodi  koja  se  
razvila  na  Odsjeku  za  fonetiku  i  čiji  je  autor  prof.  Guberina  sa  svojim  timom stručnjaka 
postao poznat i priznat u cijelom svijetu. Odlukom Vijeća Filozofskog fakulteta Pripremna 
godina studija je ustrojena kao centar na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 
i mijenja ime u Croaticum - Centar za  hrvatski  kao  drugi  i  strani  jezik.  Croaticum  izvodi  
nastavu  i  druge  djelatnosti  prema  sveučilišnome  studijskome programu koji je 2006. godine 
dobio dopusnicu MZOS-a kao dio studijskih programa Odsjeka za kroatistiku zajedno s drugim  
studijskim  programima  Filozofskoga  fakulteta.  Budući  da  su  se  od  2006.  godine  do  danas  
pojavile  nove spoznaje o teoriji i praksi nastave inojezičnoga hrvatskoga te drugim djelatnostima 
Croaticuma, kao i nove studentske i  polazničke  potrebe,  Croaticum  se  odlučio  na  reviziju  
studijskoga  programa  iz  2006.  godine kako  bi  ga  učinio potpunijim i kvalitetnijim te ga više 
prilagodio potrebama svojih recipijenata. Prije svega, Modul: Hrvatski kao drugi i strani jezik 
zamišljen je kao podrška međunarodnoj studentskoj mobilnosti koja se na  Sveučilištu  u  
Zagrebu  odvija  u  okviru  Bolonjskog  procesa,  bilateralnih  sporazuma  te  raznih  stipendija.  S  
druge strane, Croaticumov samostalni modul bi stranim studentima koji su izabrali Sveučilište u 
Zagrebu za mjesto svojeg studiranja  poslužio  kao  uvod  u  učenje  hrvatskog  jezika,  kulture  i  
društveno-političkog  uređenja.  Podsjećamo  da  je stranim studentima koji su se odlučili studirati 
na sveučilištima u Republici Hrvatskoj poznavanje hrvatskoga jezika na razini B2 prema ZEROJ-
u, uvjet za upis u treći semestar studija. Isto tako, modul može biti priprema za razredbeni ispit 
onim stranim studentima koji tek žele upisati fakultet u Republici Hrvatskoj. Zaključno, u modul 
bi se uključili polaznici koji  nemaju  status  redovitih  studenata,  ali  se  uklapaju  u  koncept  
cjeloživotnog  obrazovanja.  Riječ je  ponajprije o hrvatskoj dijaspori čije učenje hrvatskoga 
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jezika stipendira Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, zatim o nacionalnim 
manjinama u RH, azilantima i osobama sa supsidijarnom zaštitom u RH, poslovnim ljudima te  
stranim diplomatima. Time  bi  Croaticumov modul  približio  hrvatski jezik i kulturu  
govornicima i pripadnicima drugih jezika i kultura, što je doprinos višejezičnosti i 
multikulturalnosti kao jednim od temeljnih vrijednosti suvremenoga europskoga obrazovanja. 

� Senat je donio odluku o osnivanju i izvođenju modula Hrvatski kao drugi strani 
jezik  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

� Modul Hrvatski kao drugi strani jezik traje jednu godinu odnosno dva semestra.  
� Završetkom modula stječe se 60 ECTS bodova te se studentima izdaje dopunska 

isprava. 
� Nositelj modula je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

6) Istraživanja  

Rezultati natječaja iz sredstava Interventnog fonda – Potpora Konferencije, 
Potpora Suradnja, Potpora Doktorandima 

Prorektorica Kovačević izvještava da je u materijalima za današnju sjednicu pripremljen 
prijedlog raspodjele sredstava po pojedinim područjima koji je podržao Odbor za istraživanje, 
razvoj i tehnologiju, a koji je jučer razmatran na Rektorskom kolegiju u širem sastavu. Podsjeća 
da je u Interventnom fondu preostalo milijun kuna koje treba utrošti zaključno s 30. lipnja 2014. 
godine, kako slijedi: 300 000 kuna za suradnju, 200 000 za konferencije, 500 000 za doktorande. 
Budući da nije pristiglo dovoljno prijava ukupno, došlo je do malo drugačijeg prijedloga 
raspodjele na način da se umjesto iznosa od 200 000 kuna za suradnju prihvati ukupno 209 422 
kuna, za konferencije 256 148 te za doktorande 305 059 kuna, pri čemu preostaje oko 200 000 
kuna, za koje treba vidjeti prema raspodjeli na koji način će se potrošiti. Zaključno, prorektorica 
napominje da pri raspodjeli nisu doneseni nikakvi specijalni kriteriji, niti je netko bio isključen iz 
prijedloga, nego isključivo limiti – koliko se može potrošiti u kojoj kategoriji i do kojeg vremena 
potrošnja sredstava mora biti realizirana, uz predočenje potrebne dokumentacije. 

Tijekom sutrašnjeg dana na dekanate će biti poslana obavijest o rezultatima Natječaja iz sredstava 
Interventnog fonda, s pripadajućom odlukom Senata i popratnim tablicama raspodjele. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o prihvaćanju prijedloga 
raspodjele sredstava za mobilnost istraživača iz Interventnog fonda – Potpora 
Konferencija, Potpora Suradnja, Potpora Doktorandima. 

 

7) Periodično izvješće o promjenama studijskih programa poslijediplomskih 
specijalističkih studija manjih od 20% 

Prorektorica Kovačević ukratko je izvijestila da je Povjerenstvo za poslijediplomske programe i 
doktorske teme Sveučilišta u Zagrebu u periodu od 10. prosinca 2013. do 22. travnja 2014. 
potvrdilo i evidentiralo izmjene i dopune do 20% za sljedeće studijske programe 
poslijediplomskih specijalističkih studija: 

1. Higijena i tehnologija hrane životinjskog podrijetla, Veterinarski fakultet 

2. Kirurgija, anesteziologija i oftalmologija s veterinarskom stomatologijom, Veterinarski 
fakultet 
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3. Mikrobiologija i epizootiologija, Veterinarski fakultet 

4. Patologija i uzgoj domaćih mesoždera, Veterinarski fakultet  

5. Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja, Veterinarski fakultet 

6. Sanitacija, Veterinarski fakultet 

7. Teriogenologija domaćih sisavaca, Veterinarski fakultet 

8. Unutarnje bolesti, Veterinarski fakultet 

9. Uzgoj i patologija divljači, Veterinarski fakultet 

10. Uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca, Veterinarski fakultet 

11. Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja, Veterinarski fakultet 

12. Infektologija, Medicinski fakultet 

13. Oftalmologija i optometrija, Medicinski fakultet. 

� Senat je jednoglasno prihvatio periodično izvješće o promjenama studijskih 
programa poslijediplomskih specijalističkih studija manjih od 20%. 

 

8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i doktorata umjetnosti 

Prorektorica Kovačević izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za poslijediplomske 
programe i doktorske teme, vijeća područja razmotrila i donijela sljedeći  
PRIJEDLOG: 
1. Vjekoslav-Leonard Prčić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Application of genetic programming in wireless communications networks space optimization 
(Primjena genetičkoga programiranja u optimizaciji sustava bežičnih komunikacijskih mreža u prostoru)  
2. Nenad Markuš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Pattern recognition with pixel intensity comparisons organized in decision trees (Raspoznavanje 
uzoraka zasnovano na usporedbama intenziteta piksela posloženima u stabla odlučivanja)  
3. Vedran Bobanac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Linearno parametarski promjenjivo upravljanje velikim vjetroagregatima  
4. mr. sc. Dalibor Krleža, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Specifikacijski jezik za metode analize modela informacijskih sustava   
5. Toni Petrini ć, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,tema: Koordinirano 
upravljanje više mobilnih robota s kinematičkim i dinamičkim ograničenjima  
6. Ivan Strnad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Optimalno planiranje i upravljanje mikromrežom s lokalnom virtualnom elektranom  
7. Davor Šušković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Subjektivne metode vrednovanja ugođenosti digitalnih slušnih pomagala  
8. Stjepan Tvorić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Otkrivanje kvarova rotora kaveznoga asinkronoga motora analizom magnetskoga polja u zračnom 
rasporu  
9. mr. sc. Zoran Ereš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Karakterizacija grafena za primjenu u elektromagnetskim metapovršinama 
10. mr. sc. Miroslav Macan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Smanjivanje istosmjerne komponente struje izmjenjivača s galvanskim odvajanjem na tračničkim 
vozilima 
11. mr. sc. Alen Hadžić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Razvoj okolišno prihvatljivog modela gospodarenja otpadom primjenom analize životnog ciklusa 
12. Dubravka Čelig, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Biokatalitička razgradnja herbicida u vodi 
13. Ana Rešček, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
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tema: Aktivna ambalaža za pakiranje hrane na osnovi modificiranih polietilenskih nanokompozitnih 
filmova 
14. Zana Hajdari , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Primjena samoorganizirajućih monoslojeva organskih kiselina u zaštiti metala od korozije u morskoj 
vodi 
15. mr. sc. Ante Galić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 
tema: Rješavanje problema usmjeravanja vozila hibridnim staničnim evolucijskim algoritmom  
16. Karolina Kraj ček, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 
tema: Metoda za praćenje aerodinamičkih značajki transportnoga zrakoplova tijekom eksploatacije  
17. Vlatka Stupalo, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 
tema: Metode vrednovanja kapaciteta i kvalitete usluge u trajektnoj luci 
18. Momir Sjeri ć, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: New Physically Based Sub-Models for the Cycle-Simulation of Spark-Ignition Engine (Novi 
fizikalni pod-modeli simulacije radnoga ciklusa Ottovoga motora)  
19. mr. sc. Branko Puceković, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 
tema: Novi kriteriji za poboljšanje kvalitete topografskih karata  
20. Dalibor Gelo, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 
tema: Ocjena primjenjivosti nelinearne metode postupnoga  guranja na 
građevinu od kamena  
21. Tanja Ilijaš , Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 
tema: Analiza stabilnosti bočno pridržanih tankostijenih nosača otvorenoga poprečnoga presjeka  
22. Josipa Domitrović, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 
tema: Optimizacija sastava nevezanih nosivih slojeva kolničkih konstrukcija s dodatkom recikliranoga 
asfaltnoga agregata  
23. Emilija Zdraveva , Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 
tema: Electrospun nanofibrous materials and films for heat managing applications (Elektroispredeni 
nanovlaknasti materijali i filmovi za regulaciju topline) 
24. Gorana Gašljević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Određivanje HER2-statusa karcinoma želuca i metastatskih limfnih čvorova s pomoću tkivne 
mikropostrojbe 
25. Željka Belošić  Halle, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Učinak antipsihotika i pentadekapeptida BPC-157 na donji ezofagusni i pilorusni sfinkter u štakora 
26. Zoran Krstonijevi ć, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Učinci pentadekapeptida BPC 157 na posttraumatski osteoartritis koljena u štakora  
27. Antonela Nedić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Povezanost intenziteta aktivnosti i biljega oksidacijskoga stresa u nogometaša  
28. Fatlinda Sadiku-Zehri , Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Usporedba patoloških promjena pleure uporabom vibracijske spektroskopije 
29. Željko Prka , Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Prognostičko značenje izraženosti Fas, FasL i c-FLIP u klasičnom Hodgkinovom limfomu 
30. Dean Strinić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na produljeni QT interval u štakora uzrokovan ponavljanim 
dozama antipsihotika i antiemetika 
31. Shelzen Elezaj, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Polymorphism of follicule-stimulating hormone receptor gene in infertile Albanian male population 
(Polimorfizam gena receptora za hormon koji stimulira folikule u populaciji neplodnih albanskih 
muškaraca) 
32. Tamara Žigman, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Povezanost visine antistreptolizinskoga titra s poremećajem pažnje, hiperaktivnosti i impulzivnosti u 
dječjoj dobi  
33. Tamara Knežević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Povezanost perifernih morfoloških promjena mrežnice i genotipskih promjena u bolesnika sa 
senilnom makularnom degeneracijom 
34. Ana Šepac, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
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tema: Cardiomyocytes Differentiated from Human Pluripotent Stem Cells as an Experimental Model for 
Anesthetic-induced Preconditioning (Kardiomiociti diferencirani iz ljudskih pluripotentnih stanica kao 
eksperimentalni model za prekondicioniranje potaknuto anesteticima) 
35. Albert Lila , Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Impact of obesity on the ovarian reserve (Utjecaj debljine na ovarijalnu rezervu) 
36. Ivana Kukec, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Oštećenje kognitivnih funkcija u bolesnica s rakom dojke liječenih adjuvantnom kemoterapijom 
37. Andreja Mari ć, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Učinak liječenja glukokortikoidima na glikemijsku varijabilnost mjerenu sustavom za kontinuirano  
praćenje glukoze u bolesnika s limfomom  
38. Josip Vlaić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Usporedba biomehaničkih svojstava tetive mišića plantarisa i gracilisa za rekonstrukciju medijalnoga 
patelofemoralnoga ligamenta 
39. Ana Vičić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Primjena mikronukleus metode i fluorescencijske hibridizacije u procjeni stupnja kromosomske 
nestabilnosti i nastajanja slobodnoga oblika Downovoga sindroma u roditelja mlađe životne dobi 
40. Mate Trogrli ć, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Scintigrafija somatostatinskih receptora pomoću  oktreotida obilježenoga Tehnecijem-99m  u 
bolesnika s neuroendokrinim tumorima 
41. Alan Šućur , Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Fenotipska i funkcijska karakterizacija osteoklastnih progenitora u bolesnika s reumatoidnim 
artritisom 
42. Davorin Šef, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Uloga magnetske rezonancije i izraženosti proteina MMP-9 i COX-2  u analizi karotidnoga 
aterosklerotskoga plaka u bolesnika s indikacijom za karotidnu endarterektomiju 
43. Lucija Svetina, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Utjecaj izvantjelesne cirkulacijske potpore na visokoelastična svojstva krvnoga ugruška i funkcije 
trombocita 
44. Dorotea Ninković, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Omjer S-adenozilmetionina i S-adenozil-homocisteina i polimorfizmi gena za S-adenozilhomocistein 
hidrolazu u novorođenčadi  s prirođenim srčanim greškama i njihovih majki 
45. Tin Ehrenfreund , Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Razvoj topline u zoni bušenja kosti - usporedba utjecaja svrdla vođenoga rukom ili strojno 
46. Maja Boban, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Psihosocijalne odrednice zadovoljstva bolničkom skrbi u odraslih bolesnika s uznapredovalim rakom 
47. Mario Bagat, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Model planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima u sustavu zdravstva u Republici Hrvatskoj 
48. Danijela Grizelj , Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Adiponektin i omentin u masnom tkivu vrata i serumu bolesnika s metaboličkim rizikom 
49. mr. sc. Lidija Fumi ć Dunkić, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Povezanost polimorfizma gena serotoninskoga transportera i doživljaja boli u porodu  
50. Bruna Tariba , Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
tema: Utjecaj virusa artritis encefalitisa na zdravlje mliječne žlijezde francuske alpske koze  
51. Andrija Musulin , Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
tema: Utjecaj različitih kombinacija neuroleptanalgezije na posturalne reakcije, spinalne reflekse i 
provodljivost kranijalnih živaca u psa 
52. Orjen Petković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Razvoj modula za prijenos analita u dvodimenzijskoj fluidnoj kromatografiji pri  superkritičnim 
uvjetima 
53. Nives Vladislavić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Razvoj bizmutovih film-elektroda za određivanje organskih tvari u vodenom mediju 
54. Jurica Novak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Dinamika modelnih bioloških sustava u osnovnom i pobuđenim elektronskim stanjima 
55. Lana Gorenec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Citokini u infekciji virusom ljudske imunodeficijencije tipa 1  
56. Dubravka Sandev, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
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tema: Učinak elektropećne troske na rast i fiziološke procese graha (Phaseolus vulgaris L.) 
57. Sanja Barišić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Mating system, breeding biology and habitat selection of Black-headed Bunting Emberiza 
melanocephala Scopoli (Aves) [Sustav razmnožavanja, biologija gniježđenja i odabir staništa crnoglave 
strnadice Emberiza melanocephala Scopoli (Aves)] 
58. Ivo Allegretti , Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Određivanje anizotropnosti gornje kore analizom dvoloma Sg faze valova potresa na hrvatskim 
seizmološkim postajama 
59. Snježan Prevolnik, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Seizmička anizotropija kore i gornjega plašta ispod područja Hrvatske 
60. Nikola Drpi ć, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Potencijal za sintetički magnetizam u erbijevim plinovima 
61. Tomislav Fiket, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Smanjivanje unutarnjega šuma seizmografa temeljenoga na senzorima MEMS usrednjavanjem 
signala 
62. mr. sc.  Ines Ivančić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Prostorna razdioba staničnih korekcija nastupnih vremena regionalnih faza potresa u Hrvatskoj i 
okolnim područjima 
63. mr. sc. Monika Komušanac, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Revitalizacijski modeli stanovništva Republike Hrvatske 
64. Daniel Meljanac, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Defekti i nanostrukture u metalnim oksidima pogodnim za organske solarne ćelije 
65. mr. sc. Ivan Dragičević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Redukcija ribonukleotida u prebiotičkim uvjetima 
66. Ana Karkovi ć Markovi ć, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Dinamika vode i tuneliranje vodika u protonom spregnutoj reakciji prijelaza elektrona 
67. Maja Ferenčaković, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Molecular dissection of inbreeding depression for semen quality traits in cattle (Molekularna 
disekcija inbriding depresije za svojstva kvalitete sperme kod goveda) 
68. Biljana Kuliši ć, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Višekriterijska ocjena potencijala energije iz poljoprivredne biomase u Hrvatskoj 
69. Danijela Petrušić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na udio pojedinih dušičnih spojeva u moštu i vinu sorte Graševina 
(Vitis vinfera L.) 
70. Tomislav Ćuri ć, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Kemometrijska analiza senzorskih karakteristika, ispitivanje izotermi sorpcije i termodinamičkih 
svojstava Baranjskoga kulena 
71. Eva Pavić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Utjecaj mediteranske i standardne hipolipemičke dijete na biokemijske pokazatelje u visokorizičnih 
bolesnika za razvoj srčanožilnih bolesti 
72. Damir Tomas, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Indeks kvalitete vode kao pokazatelj stanja površinskih voda Panonske ekoregije 
73. Marko Obranovi ć, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Karakterizacija lanenoga ulja inozemnih sorata uljnoga lana uzgojenih na području Republike 
Hrvatske 
74. Karlo Beljan, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 
tema: Ekonomska analiza gospodarenja šumama obične jele (Abies alba Mill.) jednodobne strukture 
75. Lucija Rogić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Utjecaj strukturnih politika na izvoznu konkurentnost  Republike Hrvatske 
76. Irena Palić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Ekonometrijska analiza i kalibracija dinamičkih stohastičkih modela opće ravnoteže gospodarstva 
Hrvatske 
77. Vladimir Ar čabić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Tehnološki šokovi i nominalne rigidnosti kao uzroci poslovnih ciklusa u posttranzicijskim zemljama 
Europske unije 
78. Denis Dolinar, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
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tema: Identifikacija faktora sistematskoga rizika i mogućnost primjene faktorskih modela na hrvatskom 
dioničkom tržištu 
79. Danijela Ferjanić Hodak, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Utjecaj mobilnosti radne snage na uspješnost poslovanja poduzeća u hotelijerstvu 
80. Dora Vuletić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Resurni pristup izvorima konkurentske prednosti u hrvatskoj industriji cestovnoga prijevoza 
81. Martina Naki ć, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Izbor nekonvencionalnih mjera monetarne politike za poticanje gospodarskog rasta u uvjetima zamke 
likvidnosti 
82.Ivica Rubil , Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Ekonomski rast, nejednakosti i dinamika siromaštva u tranzicijskim zemljama 
83. mr. sc. Mile Bošnjak, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Utjecaj obilnosti proizvodnih faktora na robnu razmjenu Republike Hrvatske s ostalim članicama 
Europske unije 
84. Željko Krušelj , Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Polet od omladinskoga aktivizma do političkoga eskapizma (1976.-1990.) 
85. mr. sc. Žanina Žigo Kopić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Krizno komuniciranje hrvatskih poslovnih organizacija putem društvenih medija 
86. Marijana Mišeti ć, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Vrednovanje filološke knjižnične zbirke u visokoškolskoj knjižnici 
87. Neven Sorić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Učinci Programa jedan-na-jedan na školski uspjeh učenika u međunarodnim školama CEESA regije i 
svijeta  
88. Mario Kati ć, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Mirila od rituala do teatra – prakse obilježavanja mjesta odmaranja s pokojnikom u zaobalnom dijelu 
primorske Hrvatske 
89. mr. sc. Danijel Jelaš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Rekonstrukcija srednjovjekovne urbane mreže Vukovske županije na temelju analize centralnih 
funkcija 
90. Tibor Komar , Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Konstrukcija nacionalnoga identiteta hrvatskih nogometnih reprezentativaca iz dijaspore 
91. Boris Koroman, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Politička i društvena tranzicija kao tema suvremene hrvatske proze 
92. Iva Kosmos, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Mapiranje egzila u djelima postjugoslavenskih autora 
93. Iva Košutić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Kulturni kapital i društveni položaj obitelji kao čimbenici obrazovnih nejednakosti 
94. mr. sc. Vlasta Novinc, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Diskurs svjedočenja u hrvatskoj prozi devedesetih godina 20. stoljeća o Vukovaru 
95. Matko Sorić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Koncept etike u „povijesnom mišljenju“ Milana Kangrge 
96. Mirela Hutinec , Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Prehrambene navike u vučedolskoj kulturi 
97. Goran Pavlić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Dvojno čitanje Krležina prozno-dramskog ciklusa o obitelji Glembay - primjena Bourdieuove 
komparativne metodologije 
98. Berislav Njegovac, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Ontološki karakter umjetničkoga djela u mišljenju Ivana Fochta 
99. mr. sc. Pero Brajko, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Vrhbosanska nadbiskupija u komunističkoj Jugoslaviji 
100. Mirjana Borucinsky,  Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Modifikacija u imenskim skupinama u engleskome i hrvatskome jeziku 
101. Mario Kovač, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Metodologija kazališnoga rada sa slijepim i slabovidnim osobama 
102. Martina Serti ć, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Učinkovitost elektroničkoga učenja u nastavi informatike 
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103. Svjetlana Salkičević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Provjera Revidiranoga modela dvostrukog aputa kod djece s poremećajem pažnje ili hiperaktivnim 
poremećajem 
104. mr. sc. Marina Rončević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Jezični krajolik grada Rijeke između prošlosti i sadašnjosti 
105. Nikolina Matoš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Kurikulumski pristup oblikovanju profesionalnoga osnovnoga glazbenoga obrazovanja 
106. Marijana Šunji ć, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Osobne i interpersonalne odrednice kao prediktori seksualnoga zadovoljstva 
107. Nevena Jurišić-Borozan, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Etimološka i leksikološka obrada romanizama u ribarskom i poljodjelskom nazivlju govora mjesta 
Sali i Kukljica 
108. mr. sc. Hrvoje Brzica, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Koncept uspostave elektroničkoga arhiva u javnoj upravi 
109. Ivan Missoni, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Fizička i ekstatička ljubav u hrvatskim srednjovjekovnim crkvenim prikazanjima na primjeru lika 
Djevice Marije 
110. Inja Erceg Jugović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Čimbenici nezadovoljstva tijelom u adolescenciji 
111. Andrija Kozina , Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Interkulturalni kurikulum vojnih škola 
112. Boško Kuzmanović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Teorija akterskih mreža i konstrukcija zbilje na primjeru socijalnoga kapitala kao čimbenika razvoja 
u okviru Svjetske banke 
113. Lea Skokandić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Dispozicijske dimenzije, socijalni identitet i percepcija međugrupne prijetnje kao odrednice etničkih 
predrasuda 
114. Petar Bagarić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Osjetila u kulturi: osjetilna percepcijai etnografski tekst  
115. Katarina Gerometta, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Late Pleistocene to Holocen cave geoarchaeology on the eastern Adriatic coast and in its hinterland 
(Geoarheologija pleistocenskih i holocenskih pećinskih nalazišta istočne jadranske obale i zaleđa) 
116. Ivan Dunđer, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Sustav za statističko strojno prevođenje i računalna adaptacija domene 
117. Roman Domović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Informacijske operacije u medijskom prikazu Domovinskoga rata  
118. mr. sc. Lucija Blašković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Uloga sustava za elektroničko učenje u osiguravanju kvalitete obrazovanja 
119. Senadin Fadilpašić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Uloga religioznosti i duhovnosti u predviđanju pozitivnih i negativnih ishoda ratnoga traumatskoga 
iskustva 
120. Marica Marinovi ć Golubić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Useljavanje u tradicionalno iseljenička područja - istraživanje slučaja otoka Korčule  
121. Branimir Jankovi ć, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Teorijske i metodološke preobrazbe hrvatske historiografije 1970-ih i 1980-ih godina 
122. mr. sc. Vivijan Radman, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Analiza rodnih aspekata u Pričama iz davnine 
123. Sanda Milošević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Novi model elektroničkoga dokumentiranja i dugoročnoga čuvanja podataka u konzervatorsko-
restauratorskoj djelatnosti 
124. Snježana Rodek, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Kulturnospecifična obilježja njemačkih i hrvatskih poslovnih izvješća: kontrastivno tekstološko 
istraživanje 
125. Ivana Čagalj, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: O jezičnim identitetima u slovačkoj postnovembarskoj prozi i hrvatskim prijevodima 
126. Matija Iva čić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
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tema: Ideologizacija i njezina reprezentacija u češkoj kriminalističkoj prozi 1958.-1969. 
127. Neven Šantić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Politički i društveni faktori uspješnosti regionalističkih stranaka u Hrvatskoj 
128. Anto Miki ć, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Crkveno i društveno značenje Glasa Koncila od 1963. do 1972. 
129. Anita Calvert , Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Vrlina hrabrosti u filozofiji Alasdaira MacIntyrea 
130. Ivan Mihanovi ć, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Obrana Osijeka 1991. godine 
131. Iva Mrši ć Felbar, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, 
tema: Utjelovljenje Isusa Krista kao mit u kristologiji Johna Hicka - kritička analiza 
132. Ana Vuljani ć, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 
tema: Analiza sudjelovanja djece s oštećenjem sluha u sportu i vrednovanje motoričke efikasnosti djece s 
obzirom na oštećenje sluha i sudjelovanje u sportu 
133. mr. sc. Enver Tahiraj, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 
tema: Faktori utjecaja na doping ponašanje kod sportaša u sportskim igrama na Kosovu 
134. mr. sc. Marin Bonačić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Naslijeđe Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju 
135. mr. sc. Đuro Šarić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Odmjeravanje kazne u praksi Međunarodnoga kaznenoga tribunala za bivšu Jugoslaviju  
136. Višnja Lachner, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Pravni položaj i ustroj slobodnoga i kraljevskoga grada Osijeka od 1881. do 1934. 
137. Paula Poretti, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Kolektivna pravna zaštita u parničkom postupku 
138. Martina Kolar Billege , Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 
tema: Metodički pristup određivanju sadržaja poučavanja i kognitivnih ishoda učenja za nastavni predmet 
Hrvatski jezik u primarnom obrazovanju 
139. Vesna Budinski, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 
tema: Metodički sadržajno-vremenski optimum poučavanja početnoga čitanja i pisanja na hrvatskom jeziku 
140. Davor Brđanović, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 
tema: Glazbene sposobnosti, osobine ličnosti i obilježja okoline kao prognostički pokazatelji razvoja 
glazbene kompetencije 
141. mr. sc. Valentina Šuljić, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 
tema: Linija i prostor u grafičkom listu i njegovom okruženju  
142. Ivana Bakal, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 
tema: Kazališni kostimi između performansa, instalacije i objekta-vizualno kazalište  
143. Vjeko Mati ć, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 
tema: Kompjutorska grafika i antigravitacijska skulptura  
144. Ida Blažičko, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 
tema: Biomimetika u službi umjetnosti  
145. Antonija Čuvalo, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Medijski život mladih: primjena teorije prakse na analizu medijskih navika u multimedijskom 
okruženju 

• na sjednici Senata održanoj 11. ožujka 2014. Senat je donio odluku o uvjetnom prihvaćanju teme 
budući da je iznesena primjedba člana Senata na predloženi naslov; 

• Dostavljeno je očitovanje stručnog povjerenstva Filozofskog fakulteta o predloženom naslovu 
teme. 

 
� Senat je jednoglasno odobrio gore navedene teme doktorskih disertacija te odobrio 

pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 
Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme, na temelju izvješća Kordinacijskog 
povjerenstva sveučilišnog interdisciplinarskog poslijediplomskog doktorskog studija Jezik i 
kognitivna neuroznanost , donijelo je sljedeći 
PRIJEDLOG 
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1. Krunoslav Matešić, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Jezik i kognitivna 
neuroznanost, 
tema:  Utjecaj različitih epileptičkih žarišta na pažnju, vizuospacijalne funkcije, 
verbalnu fluentnost i pamćenje 
 

 

� Senat je jednoglasno odobrio gore navedenu temu doktorske disertacije te odobrio 
pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 
Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme, na temelju izvješća stručnog 
povjerenstva fakultetskog vijeća kojim je ustanovljeno da je došlo do administrativne pogreške na 
sastavnici, donijelo je sljedeći 
PRIJEDLOG 
1.Nataša Polgar, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
odobrena tema: Vještica kao Drugi: folkoristički pristup zapisnicima sa suđenja u Zagrebu i okolici u 17. I 
18. stoljeću 
ispravak teme: Vještica kao Drugi: folkoristički pristup zapisnicima sa suđenja vješticama u Zagrebu i 
okolici u 17. I 18. stoljeću 

� Senat je donio odluku o ispravku Odluke kojim se odobrava postupak i pokretanje 
stjecanja doktorata znanosti. 

 

9) Sveučilišna nastavna literatura 

Prorektorica Kovačević izvještava Senat da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 
Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) primilo od fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 56. 
sjednici Povjerenstva, održanoj 14. travnja 2014. godine, razmatrani su prijedlozi za objavljivanje 
rukopisa koji su primljeni s cjelokupnom dokumentacijom. Nakon što su članovi Povjerenstva 
pregledali rukopise, detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise fakulteta, Povjerenstvo je 
donijelo PRIJEDLOGE o odobravanju naslova: 

TEORIJA VREDNOVANJA s naglaskom na METODU POTENCIJA LA principi, metode, 
primjene, sveučilišni udžbenik, autor: Lavoslav Čaklović. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet. 

Uvod u mikroekonomiku – odabrane teme, sveučilišni priručnik, autor: Dubravko Sabolić. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva. 

Hidrogeologija dinarskog krša u Hrvatskoj, sveučilišni udžbenik, autori: Božidar Biondić i 
Ranko Biondić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet. 

VAKUUMSKI ELEKTRI ČNI SKLOPNI APARATI – Osnove teorije, praksa i pojmovnik, 
sveučilišni udžbenik, autor: Radovan Milošević. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
elektrotehnike i računarstva. 

Oftalmologija, sveučilišni udžbenik, autori: Zdravko Mandić i sur. Predlagatelj je Sveučilište u 
Zagrebu Stomatološki fakultet. 

FETALNA MEDICINA I OPSTETRICIJA, sveučilišni udžbenik, urednici: Josip Đelmiš i 
Slavko Orešković. Autori: Josip Đelmiš, Slavko Orešković i sur. Predlagatelj je Sveučilište u 
Zagrebu Medicinski fakultet. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 
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10) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu   

Prorektorica Divjak obavještava članove Senata da je u materijalima za današnju sjednicu 
dostavljen Akademski glasnik, iz kojega izdvaja da je Sveučilište u Zagrebu u pregovorima o 
sklapanju strateškog sporazuma s Pennsylvania State University u kojem prema prvom iskazu 
interesa, a onda u sljedećoj iteraciji gdje se taj iskaz konkretizirao, sudjeluje čak 15 sastavnica 
Sveučilišta u Zagrebu i očekuje se potpisivanje sporazuma u lipnju ove godine. Također, 
najavljuje natječaj za mobilnost nastavnog odnosno nenastavnog osoblja, o čemu će više 
informacija biti u samom natječaju.   

 

11) Financijska pitanja 

Nacrt Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenj a vlastitih i drugih 
izvanproračunskih prihoda - otvaranje javne rasprave 

Prorektorica Vašiček  izvještava da je predmetni Nacrt pripremila Radna skupina za izradu 
Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda, koja 
je imenovana krajem 2011. godine. Spomenutu Radnu skupinu čine svi predstavnici vijeća 
područja, čije je imenovanje potvrđeno od strane Senata. Radna skupina je radila vrlo intenzivno 
tijekom 2012. godine. U 2013. godini imala je pripremljenu verziju Pravilnika za javnu raspravu, 
no, u međuvremenu se pojavio prijedlog Nacrta Pravilnika o vlastitim prihodima na nacionalnoj 
razini, koji se trenutno nalazi, nakon javne rasprave, u jesen prošle godine, u razmatranju na 
razini Rektorskog zbora gdje je imenovano Povjerenstvo u sastavu od 4 člana koje bi zajedno s 
Ministarstvom prolazilo kroz tekst Pravilnika radi utvrđivanja eventualnih prijepornih elemenata 
istog. Potom je obrazložila razloge, cilj i svrhu donošenja Pravilnika.  

Inicijativa za izradu sveučilišnog Pravilnika te otvaranje javne rasprave o istom, vezan je uz 
aktualna zbivanja koja smo imali u 2014. godini vezano uz najavu promjena u praćenju vlastitih 
prihoda od strane resornog Ministarstva, ne kroz formu Pravilnika, nego kroz formu uključivanja 
vlastitih prihoda u sustav državne riznice. Zaključak Rektorskog klegija u širem sastavu je da se 
aktivira Radna skupina i da se završi prijedlog sveučilišnog Pravilnika, te da Sveučilište kroz 
jedan strukturirani prijedlog praćenja vlastitih prihoda, dokumentira i prezentira stjecanje i 
potrošnju vlastitih prihoda, primijenjujući na neki način jedan jednoznačni okvir uz dovoljnu 
mjeru fleksibilnosti za sastavnice.   

Temeljem nalaza Državne revizije krajem 2009. i 2010. odnosno intenzivno tijekom 2011. godine 
kada smo bili opterećeni percepcijom javnosti oko trošenja vlastitih prihoda Sveučilišta, Radna 
skupina je analizirala postojeće pravilnike svih sastavnica i slijedom toga napravila jedan 
prijedlog koji je sadržan u ovom sveučilišnom Nacrtu Pravilnika. Na sastanku Radne skupine bilo 
je razmatrano da li se pri izradi sveučilišnog Pravilnika s obzirom na izmijenjene okolnosti, više 
sadržajno i formalno fokusirati na sadržaj sveučilišnog Pravilnika na tragu prijedloga nacionalnog 
Pravilnika, ili će nastaviti raditi na način da podloga za izradu sveučilišnog Pravilnika budu 
postojeći pravilnici sastavnica te se odlučila za ovo drugo rješenje, jer se nastojalo predloženim 
omjerima raspodjele postići kompromisno rješenje koje je uvažilo specifičnosti pojedinih 
sastavnica odnosno pojedinih područja. Ono što značajno razlikuje naš prijedlog od nacionalnog, 
jest da su kod nas omjeri raspodjele bili postavljeni kao minimalna izdvajanja prvenstveno u 
razvojne djelatnosti sastavnica i Sveučilišta i pokriće materijalnih troškova, pri čemu je dobar dio 
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tih vlastitih prihoda relativno ostao, no nije definiran u raspodjeli, budući da je prije svega 
namijenjen pokriću izravnih troškova vezanih za ostvarenje tih prihoda. Pravilnik je raspravljan 
na Rektorskom kolegiju u širem sastavu na dva sastanka te na Odboru za proračun, također, na 
dvije sjednice (priložen je izvod iz zapisnika od 1. travnja 2014. te izvod iz bilješke od 22. travnja 
2014. godine u materijalima za današnju sjednicu). U tijeku rasprave iznesen je prigovor na 
pristup izrade Pravilnika po kojem su određene minimalne stope izdvajanja, umjesto definiranja 
maksimalnih stopa izdvajanja. Definiranje maksimalne stope izdvajanja osobito je važno u 
području isplate honorara, naročito za stručni rad. Predloženo je da se u tekstu Pravilnika za 
prihode od stručnih projekata i stručnih skupova, te prihode od tečajeva, seminara, ljetnih škola i 
programa cjeloživotnog obrazovanja, u kategoriji potrošnje "izravni troškovi vezani uz ostvarenje 
prihoda" unese odredba po kojoj se za isplatu honorara zaposlenicima ne može izdvojiti više od 
40% ostvarenog prihoda. Vezano uz omjere raspodjele prihoda od preddiplomskih, diplomskih, 
integriranih i stručnih studija, mišljenje je da bi predložene omjere raspodjele trebalo izmijeniti na 
način da se raspodjela ovih prihoda uskladi sa raspodjelom prihoda ostvarenih od subvencija 
participacija školarina iz Ugovora s MZOS-em. Naime, prema Ugovoru s MZOS-em, Sveučilište 
se obvezalo najmanje 30% prihoda od subvencija participacija školarina izdvojiti za unapređenje 
djelatnosti Sveučilišta i sastavnica. Također, predsjednik Odbora prof. dr. sc. Amir Hamzić 
predložio je da se izdvajanje prihoda od participacija školarina za pokriće troškova plaća, 
autorskih honorara, ugovora o djelu i drugih naknada zaposlenicima ograniči određivanjem 
maksimalne stope izdvajanja, umjesto predloženih "najmanje 2%". Prijedlog Pravilnika koji je 
predočen je prijedlog Radne skupine, a prijedlozi Odbora za proračun smatraju se dijelom javne 
rasprave, pri čemu se RKŠS ili sama Radna skupina nije sastala da bi razmotrila ove prijedloge 
Odbora za proračun. Prorektorica potom iznosi sadržaj Pravilnika, kazavši da je isti napravljen  
tako da je kroz prva tri članka odnosno opće odredbe određeno na koje se sve kategorije Pravilnik 
odnosi. Dakle, na vlastite i druge izvanproračunske prihode. U kategorizaciji pojma vlastitih 
prihoda imali smo jaku ekspertizu i trudili smo se to uvažiti i to je navedeno u stavcima članka 1. 
koje su sve klasifikacije prihoda pomirene – one iz Zakona o proračunu – proračunske 
klasifikacije sa sveučilišnim Pravilnikom o osnovama financiranja i Statutom Sveučilišta u 
Zagrebu, kao i sa dopustivim izvorima financiranja znanstvene djelatnosti temeljem Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ono što nije 
predmet normiranja ovog Pravilnika su prihodi od subvencija participacija u troškovima studija 
redovitih studenata na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim 
studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, stručnim studijima 
i specijalističkim diplomskim stručnim studijima ostvareni temeljem posebnog ugovora 
sklopljenog između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišta, koji čine namjenski 
proračunski prihod Sveučilišta. U članku 2. definirano je što uključuju vlastiti i drugi 
izvanproračunski prihodi ostvareni obavljanjem nastavne djelatnosti, potom znanstvene i 
umjetničke djelatnosti, stručne djelatnosti te vlastiti i drugi izvanproračunski prihodi ostvareni 
obavljanjem ostalih djelatnosti. U članku 3. predmetnog Pravilnika regulirana je namjena 
potrošnje tih prihoda iz vlastitih sredstava, bez obzira na izvor, pri čemu je prepoznato da su 
vlastiti prihodi ponajprije namijenjeni za podmirenje izravnih troškova ostvarivanjem vlastitih 
prihoda i definirano je što se može smatrati izravnim troškom sukladno računovodstvenoj 
klasifikaciji s kontnog plana proračunskih korisnika. Kao važna stavka u potrošnji, prepoznato je 
izdvajanje sredstava u Fond za razvoj sastavnica i Sveučilišta, što je sada statutarna obaveza - 
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vlastiti i drugi izvanproračunski prihodi ponajprije su namijenjeni za podmirenje izravnih 
troškova nastalih obavljanjem poslova temeljem kojih su prihodi ostvareni. Osim za izdvajanje u 
Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica i za pokriće izravnih troškova vezanih uz ostvarenje 
prihoda, vlastiti i drugi izvanproračunski prihodi raspoređuju se i za razvoj i unapređenje 
djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, za materijalne troškove poslovanja vezane uz obavljanje 
djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i 
druge naknade vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, za namjene koje odredi 
donator, mecena ili sponzor, za ostale namjene prema odluci sastavnice. Daljnji članci govore o 
raspodjeli vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda prema vrsti djelatnosti i vrsti prihoda i oni 
su pregledno prikazani u tablici kao sastavnom dijelu Pravilnika, a odnosi se na članke 5-15 
Pravilnika. Ista prikazuje koje prihode i koje izvore imamo, pri čemu je korištena klasifikacija 
prema Pravilniku o osnovama financiranja, uvažavajući druge poveznice s drugim 
klasifikacijama. Raspodjela tih sredstava definirana je kroz kolone, pri čemu su postoci izdvajanja 
u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica, određeni člankom 101. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i 
preneseni u Pravilnik o osnovama financiranja. Postoci rasporeda po vrstama prihoda, definirani 
su u koloni 3-6 tablice, pri čemu je kolona 6 koja obuhvaća sve prihode, osim prihoda od 
školarina, definirana kao izdvajanje, gdje kategorija ostalo podrazumijeva sve izravne troškove 
vezane uz ostvarivanje vlastitih i ostalih izvanproračunskih prihoda. Obavezna izdvajanja za 
razvoj i unapređenje djelatnosti sastavnica i Sveučilišta je kolona 3, u koloni 4 materijalni 
troškovi vezani uz obavljanje djelatnosti te kolona 5 dodaci na plaće, autorski ugovori, honorari. 
Tamo gdje je predviđena 0 nije dopustivo izdvajanje za tu namjenu iz ovog izvora. Najmanje 
predviđeno znači da bi minimalno sastavnica morala prihvatiti ovaj postotak izdvajanja iz ovoga 
pojedinog izvora sukladno svom pravilniku koji će donijeti ili prihvatiti sveučilišni Pravilnik. 
Najmanje je određeno kao donja granica izdvajanja, što znači da bi pravilnik pojedine sastavnice 
mogao sve te postotke podići na veće postotke, pri čemu zadnja kolona prema odluci dekana ili 
sukladno pravilniku sastavnice ne podrazumijeva da to budu posebne odluke za ove kategorije 
koje su već predviđene prethodno, nego samo za situacije kada nisu prepoznate eventualno neke 
kategorije potrošnje u ovom Pravilniku. Potom skreće pozornost na prihode od školarina (gdje su 
zvjezdice), gdje je naglašeno da se sredstva školarina mogu trošiti nakon izdvajanja u Fond za 
razvoj Sveučilišta i sastavnica i Fond za stipendiranje redovitih studenata – ti prihodi se 
raspoređuju isključivo za troškove obavljanja osnovne znanstveno-nastavne djelatnosti. Stoga je u 
koloni 6 stavljena 0 jer nije prepoznato da bi bili neki izravni troškovi u smislu projektne 
aktivnosti kao što je prepoznato kod ostalih kategorija vlastitih prihoda. Zaključno, naglašava da 
je slijedom inicijative člana Radne skupine profesora Kuspilića dodan članak 4. Pravilnika koji 
nije bio u inicijalnom prijedlogu na način da smo kroz Pravilnik odredili da se smatra dopustivim: 
(1) Poslovi koji se mogu promatrati izvan instituta nesamostalnog rada odnosno izvan 
poslova koji se obavljaju u okviru radnog vremena mogu se za zaposlenike honorirati putem 
ugovora o djelu odnosno, ako imaju karakter autorskog djela, putem ugovora o autorskom djelu. 

(2) Poslovi iz stavka 1. ovog članka mogu se za zaposlenike – autore honorirati putem 
ugovora o autorskom djelu primjenjujući pri tom odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim 
pravima. 

Nadalje, u Pravilniku stoji da su sastavnice dužne u svojim knjigovodstvenim evidencijama 
osigurati podatke potrebne za praćenje ostvarivanja i načina korištenja vlastitih i drugih 
izvanproračunskih prihoda, a u skladu s  propisima kojima je uređeno računovodstvo proračuna. 
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Sastavnice su obvezne sastaviti izvještaj o ostvarenju i korištenju vlastitih i drugih 
izvanproračunskih prihoda i dostaviti ga Uredu za proračun Sveučilišta u Zagrebu, pri čemu se taj 
izvještaj sastavlja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja u roku od 20 dana po isteku 
izvještajnog razdoblja, te za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca najkasnije do 15. veljače 
tekuće godine za prethodnu godinu. Izvještaj se sastavlja na obrascu "Praćenje potrošnje vlastitih 
i drugih izvanproračunskih prihoda" koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni 
dio. U prijelaznim i završnim odredbama stoji da se Tablica s pregledom svih omjera raspodjele 
vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda klasificiranih prema izvorima prihoda i njihovoj 
namjeni nalazi u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio. Sastavnice su dužne svoje 
pravilnike i druge akte kojima se uređuje ostvarivanje i način korištenja vlastitih i drugih 
izvanproračunskih prihoda uskladiti s ovim Pravilnikom do 31. prosinca 2014. godine. Sastavnice 
su obvezne dostaviti Sveučilištu usklađene pravilnike i druge akte iz stavka 2. ovog članka. Ovaj 
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i internetskim stranicama 
Sveučilišta, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine. 

Rektor Bjeliš - Nakon što je Rektorski kolegij u širem sastavu razmotrio predmetni Pravilnik 17. 
i 23. travnja 2014. godine, stav je istoga, da se, ukoliko Senat to prihvati, ovaj prijedlog predoči 
svim relevantnim sveučilišnim tijelima da o njemu rasprave (vijećima područja, 
fakultetskim/akademijskim vijećima, jednako tako i pojedinim odborima koji pokrivaju pojedine 
segmente rada istraživanja i nastave), i da se negdje do kraja mjeseca svibnja prikupe određene 
sugestije, primjedbe i prijedlozi, kako bi u mjesecu lipnju napravili sljedeći korak prema 
usuglašavanju i konačnom prihvaćanju takvog akta. Napominje da je u radu same Radne skupine 
za izradu predmetnpog Pravilnika došlo do sučeljavanja suprotnih stavova zato što isto oslikava 
razne dijelove Sveučilišta, i različite interese te da je isti odraz jednog kompromisnog rješenja, što 
ne znači da nema još nekih tema koje će izazvati rasprave i moguću potrebu za argumentiranjem i 
usuglašavanjem. Ako Senat smatra hodnim, danas bi trebao donijeti odluku o otvaranju javne 
rasprave. 

Raspravu je otvorio dekan Strahonja ističući svoje prve dojmove, s obzirom da predmetni 
Pravilnik nije uspio detaljnije razmotriti. Da bismo uopće čitali ovaj Pravilnik moramo uzeti u 
ruke 14 Narodnih novina, Statut Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o osnovama financiranja te 
kontni plan državnog proračuna. Mišljenja je da je to već jedna poruka. Naime, kad se na FOI-u 
radio Pravilnik o raspodjeli vlastitih prihoda, čije poslovanje ne bi bilo moguće bez vlastitih 
prihoda jer se samo oko 18% materijalnih troškova pokriva iz državnog proračuna, taj Pravilnik 
je bio poziv svim zaposlenicima da ostvaruju vlastite prihode. Bio je poziv da sve svoje 
djelatnosti - znanstvene, stručne, nastavne, rade preko Fakulteta. Izražava bojazan da se ovaj 
Pravilnik kako je sada sročen, može zamijeniti. Naime, Sveučilište smatra ostvarivanjem vlastitih 
prihoda nešto što nije previše poželjno. Shodno tome, najavljuje uključivanje FOI-a u javnu 
raspravu u cilju davanja određenih, konkretnih primjedbi. Nadalje, ističe kako se namjenski 
prihodi moraju trošiti strogo namjenski, sukladno Ugovoru i na to se ne treba uopće pozivati, ali 
govori i o ostalim aktivnostima, uključujući europske projekte koji nemaju karakter namjenskih 
prihoda po našim propisima. Ovakvim tumačenjem Pravilnika - kada mi ukupnim prihodom 
smatramo i čistim prihodom, ne računajući da prije nego što uopće govorimo o raspodjeli, imamo 
troškove, primjerice, projekti koji se rade u konzorciju i po tome bi od ukupnog prihoda projekta 
koji se radi u konzorciju, nositelj projekta morao izdvajati određeni postotak u Fond za razvoj, a 
možda je na kraju čisti prihod nekoliko posto. Izražava bojazan da bi ovakvim načinom i ovakvim 
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pozivom koji je jako na tragu onog pravilnika Ministarstva, mogli jednostavno neke djelatnosti 
potpuno ukinuti i poslati poruku da se radi preko privatnih firmi, poruku - osnivajte spin-off 
kompanije, otiđite na privatna visoka učilišta itd. Nadalje, prihodi od izdavačke djelatnosti - ista 
na svim fakultetima posluje s minisom; stručni skupovi - svi mi financiramo stručne skupove - 
kad pokrijemo troškove, moramo iz nekih drugih djelatnosti pokriti troškove stručnih skupova. 
Projekti gdje imamo vlastito financiranje - mi 25% vlastitog financiranja možemo ostvariti 
isključivo iz vlastitih prihoda da bi uopće ušli u projekt. Na razini FOI-a imamo prijave na 
projekte, kada bi ih dobili, problem je otkuda to financirati. Zaključno, dekan pozdravlja ovaj 
prijedlog Pravilnika, ali upozorava na oprez, jer se stječe dojam da nije pozvana akademska 
zajednica Sveučilišta da sve svoje kreativne i poslovne napore, potencijale, ostvaruje preko 
Sveučilišta.  

Dekan Lazibat smatra da ovaj prijedlog Pravilnika treba jako pažljivo razmotriti, načelno 
iznoseći u kojem pravcu će ići određene primjedbe koje će uputiti Ekonomski fakultet. Podsjeća 
da je bilo pokušaja da se ovakav Pravilnik donese na nacionalnoj razini te da isti nije donesen jer 
je išao u pravcu da fakulteti nemaju vlastite prihode. Svi fakulttei imaju svoje vlastite prihode. 
Ovo je sada prijedlog da se uspostavi jedan zajednički. Nema ništa protiv, ali ističe da se mora 
raditi u smjeru da se stimulira stvaranje vlastitih prihoda, a ne nikako ograničavati. Slaže se s 
onim što je rekao dekan FOI-a. Ovo je samo Nacrt, koji treba ozbiljno pogledati i ne treba se 
žuriti donijeti jedan Pravilnik koji će zapravo ići tragom onoga o čemu je govorio. 

Rektor Bjeliš naglašava kako je Radna skupina radila sasvim nezavisno od rektora, prorektora, 
pa i samih članova RKŠS. Radna skupina je dugotrajnim radom došla do jednog prijedloga dugim 
usuglašavanjem. Sve je otvoreno - od opcije da Pravilnika ne bude, do toga da isti bude 
restriktivniji od prijedloga Ministarstva. Sve je moguće, no izbor u bilo kojem pravcu je i 
preuzimanje odgovornosti.  

Prorektorica Vašiček pojašnjava da je struktura Pravilnika takva da je isti napisan dosta 
birokratski. Prijedlog Radne skupine za izradu Pravilnika u ovoj drugoj iteraciji bio je da ga 
napišemo na način da bude provediv i jasan, u smislu na koje se kategorije odnosi potrošnja kojih 
sredstava te da se upotrijebi klasifikacija koja je iz kontnog plana. Mogao je biti napisan više 
opisno, a ovako je to sve bilo struktirirano, i to jest naizgled na tragu nacionalnog Pravilnika. 
Vezano uz opasku stimulativno/destimulativno - nacionalni Pravilnik je određivao maksimum, a 
ovaj Pravilnik određuje minimum. Kada pogledate iz kojih bi se izvora i prihoda koji dio 
pokrivao iz općih troškova razvojne djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, vidljivo je da su to 
minimalna izdvajanja koja su utvrđena na bazi pregleda pravilnika većine sastavnica. Što se tiče 
teme međunarodnih projekata, ona je posebno riješena - tamo gdje je predviđeno da ne postoji 
mogućnost i gdje se ne ugovara uopće postojanje nekih općih troškova, koji ne bi bili određeni 
striktno u potrošnji temeljem projekta, nema izdvajanja niti u ove postotke na razini sastavnice, 
niti postotaka u Fond za razvoj Sveučilišta. Da li Pravilnik može stimulirati/destimulirati 
stvaranje vlastitih prihoda - on u smislu sadržaja i smislu cilja i svrhe ovog Pravilnika definira 
pregled/praćenje, ostvarenih vlastitih prihoda i potrošnju ostvarenih vlastitih prihoda. Mišljenja je 
da ovi postoci izdvajanja gledani po kategoriji vlastitih prihoda za sastavnicu kao cjelinu i za 
njene profesore, ne bi trebali biti destimulativni. Tamo gdje je jače izdvajanje, vezano je uz 
djelatnosti koje su nastavna djelatnost. Školarine koje se ubiru od studenata služe za obavljanje 
osnovne nastavne aktivnosti -u tom smislu je ovaj Pravilnik tako složen. 



 25

Dekanica Krička zahvaljuje kolegama što su završili Pravilnik. Budući da je kroz cijeli Pravilnik 
određeno najmanje 10% za razvoj i unaprjeđenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, zanima ju 
koliko ide Sveučilištu, a koliko sastavnici?!  

Prorektorica Vašiček odgovara da se ova sintagma „sastavnice i Sveučilište“, smatra da su 
sastavnice dijelovi Sveučilišta, dakle, sastavnica. Postotak iz kolone 3 se odnosi na izdvajanja za 
unaprjeđenje djelatnosti sastavnica. 

Dekan Mesec mišljenja je da Pravilnik nije previše ograničavajući, smatrajući da ovi postoci nisu 
preveliki te da se dobro uklapaju u pojedinačne pravilnike sastavnica. Kazuje je da se može 
egzistirati u tim postocima, samo bi trebalo jasnije utvrditi onaj dio koji ide Sveučilištu. Zašto 
piše Sveučilište, ako se odnosi na sastavnicu?! 

Rektor Bjeliš pojašnjava da ono što ide Sveučilištu je statutarno određeno i da je to kolona 2. 
Kolona 3 je predviđena za možda neke sveučilišne projekte (primjerice, doktorske sveučilišne 
studije).Ssintagma sastavnica i Sveučilište, znači da Sveučilište i jedna ili više sastavnica mogu 
biti nositelji projekata.  

Profesor Bakić na tragu prethodna dva pitanja kazuuje da se izrijekom spominje Fond za 
stipendiranje darovitih studenata, što je kolona 3 i to je prvih nekoliko redaka i tamo se radi o 
tome da dio prihoda za unaprjeđenje djelatnosti ostaje sastavnici, a dio ide na Sveučilište za 
financiranje tog Fonda, tako da bi u tom slučaju valjalo razgraničiti te postotke.  

Dekan Strahonja kazuje da osim europskih projekata, cijeli niz projekata ima definiranu shemu 
financiranja. Ono što mi možemo eventualno dijeliti je cca 5%. Za ostale imamo zadanu shemu 
financiranja. Ako mi prihvatimo takav Pravilnik, onda mi u takve projekte ne možemo ulaziti. 
Postoje još neke pretpostavke. Većinu aktivnosti izvodimo na sredstvima Sveučilišta tj. 
sastavnice - što ako izvodimo studij u iznajmljenim prostorima?! – imamo trošak najma prostora, 
a neposredni materijalni trošak ljudskog rada je 90% prihoda. Kako ćemo te novce dijeliti?! Da li 
da to sve ugasimo odmah ili malo poslije?! Mi polazimo od jedne pretpostavke koja je vrlo često 
u medijima - da se radi o nekakvim milijunskim iznosima kod kojih postoji strašno puno 
sredstava koje se neopravdano dijele u plaće.  

Rektor Bjeliš predlaže da se pažljivo prođe kroz tekst Pravilnika, kazujući da isti možda ne nosi 
ove poruke o kojima je govorio dekan Strahonja. Također, napominje da su na RKŠS prilikom 
rasprave o ovom Pravilniku otvorene neke teme koje ovdje nisu uopće spomenute, a koje sada 
neće iznositi jer bi to bio početak jedne sustavne rasprave. Pravilnik ulazi u neke bitne stvari oko 
kojih Sveučilište ima problema oko usuglašavanja stavova, a sada ih neće spominjati. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je pokrenuo postupak otvaranja 
sveučilišne javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja 
vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda. 

� Sveučilišna javna rasprava otvorena je od 25. travnja do 23. svibnja 2014. godine. 
� Preporuka je da predmetni Pravilnik razmotre i o njemu rasprave 

fakultetska/akademijska vijeća, vijeća područja te odbori i povjerenstva koja mogu 
relevantno pomoći oko pojedinih segmenata rada Sveučilišta, a u cilju donošenja što 
kvalitetnijeg akta. 

� O predmetnom Pravilniku Senat će odlučiti na sjednici u mjesecu lipnju. 
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12) Odluka o raspodjeli sredstava za realizaciju ciljeva iz Ugovora o punoj 
subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim 
godinama  2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 

Prorektorica Divjak podsjeća da je Povjerenstvo za praćenje ciljeva iz Ugovora na prošloj 
sjednici Senata predložilo prvi prijedlog raspodjele sredstava temeljem zahtjeva, prijava i 
obrazloženja sastavnica. Donesena je odluka i stavljen je rok od dva tjedna kako bi sastavnice 
središnjim službama Rektorata dostavljale eventualne žalbe s adekvatnim obrazloženjima za 
aktivnosti čije financiranje nije odobreno. Slijedom navedenoga, Senat bi danas trebao donijeti 
konačnu odluku o raspodjeli sredstava uz uvažavanje naknadno odobrenog financiranja aktivnosti 
temeljem žalbenog postupka. Pet sastavnica je dostavilo svoje zahtjeve za dodatno razmatranje. U 
tablici pod ciljevima te u zbirnoj tablici plana troškova planiranih aktivnosti u svrhu ostvarivanja 
ciljeva po Ugovoru s Ministarstvom za ovu akademsku godinu dani su prijedlozi Povjerenstva u 
ukupnom iznosu od 307 600 kuna. Gledajući sredstva koja bi bila odobrena, odnosno sredstva 
koja je Senat odlučio staviti na raspolaganje za ostvarenje ciljeva po programskim ugovorima, 
ista su ispod 15 milijuna kuna, što je bila granica. Također, obrazloženja za pojedine stavke dana 
su u dodatnim tablicama gdje je razrada napravljena po ciljevima. U jednom slučaju se radilo o 
tehničkoj pogrešci kod prijepisa, tako da je to ispravljeno, a u ostalim slučajevima se uz dodatnu 
dokumentaciju očitovalo i dalo prijedloge Senatu za prihvaćanje odnosno neprihvaćanje 
raspodjele sredstava nakon žalbenog roka. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o konačnoj raspodjeli 
sredstava iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u 
troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 
za realizaciju ciljeva u akademskoj godini 2013./2014. 

 
13) Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2014.  

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Mate Damić izvijestio je o Proračunu 
Studenstskog zbora za 2014. godinu, kazavši da su najveća stavka, kao i svake godine, studentski 
programi za koje je ove godine ukupno dodijeljeno 1.400.000,00 kuna, što iznosi gotovo 80% 
Proračuna. Koristi priliku zahvaliti profesorima koji su sudjelovali u radu Povjerenstva, kako 
slijedi: prof. dr. sc. Nevenka Čavlek s Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Adrijan Barić s 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Damir Boras s Filozofskog fakulteta. Veći dio 
studentskih programa je dobio određeni dio sredstava, dok drugio dio nije, jer nisu udovoljavali 
kriterijima natječaja. Također, žalbeni rok koji je prošao, temeljem kojega su određena sredstava 
dodijeljena. Što se tiče troškova poslovanja, oni su u odnosu na prošlu godinu smanjeni na gotovo 
90 000 kuna te na godišnjoj razini iznose 225 000 kuna. Također, u odnosu na prošlu godinu je 
smanjen iznos sredstava koji se svake godine dodijeljuje sastavnicama za 50% te iznosi 4 000 
kuna, što na godišnjoj razini iznosi 165 000 kuna. Troškovi sudjelovanja u radu Hrvatskog 
studentskog zbora iznose 20 000 kuna, a troškovi sudjelovanja međunarodne suradnje 39 000 
kuna. Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu vodi cjelokupnu međunarodnu suradnju Hrvatskog 
studentskog zbora. 

Vezano uz tablicu prijeldoga odobravanja projekata, vidljivo je da u nazivima ima preklapanja i s 
projektima koji se financiraju iz ciljeva. S tim u vezi, prorektorica Divjak  skreće pozornost da 
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se o tome vodi računa kako ne bi došlo do duplog financiranja iste aktivnosti, zamolivši da da se 
to provjeri. 

Profesor Bakić  je mišljenja da neki programi ne udovoljavaju kriteriju studentskih interesa, a 
potom iznosi dvije konkretne primjedbe od kojih se jedna odnosi na troškove poslovanja – 
troškovi telekomunikacijskih usluga. Naime, uspoređujući troškove telekomunikacijskih usluga 
matematičkog odsjeka PMF-a i PMF-a u cjelini, smatra da isti predstavlja prilično velik trošak i 
to višestruko veći, nego što bi bilo racionalno. Vezano uz troškove tekućeg i investicijskog 
održavanja, pronalazi grešku jer su prema četvromjesečnim razdobljima preuzete svote iz prošle 
godine (4,8,4 tisuće kuna, a u konačnici je zbroj 5 000 kuna pa bi to valjalo ispraviti).  

Mate Damić se osvrnuo na primjedbe profesora Bakića. Nastavno na prvu opasku, naglašava da 
se većina tih projekata održava čitav niz godina. Možda iz naslova nekih studentskih programa to 
nije vidljivo, ali većina projekata koji se financiraju su ili konferencije ili sportski susreti, 
kulturne manifestacije i sl., gdje sudjeluje velik broj studenata koji na taj način imaju priliku 
stručno se usvršavati i razvijati, a sve to uz potpomognuta sredstva Studentskog zbora. S tim u 
vezi, predsjednik Studentskog zbora koristi priliku i poziva profesora Bakića da bude član 
Povjerenstva za evaluaciju studentskih programa, kako bi imao bolji uvid u problematiku. Vezano 
na troškove telekomunikacija - to se pitanje često javlja – studentski predstavnici u RH su u 
jednoj specifičnoj sitiaciji u odnosu na kolege iz susjednih zemalja (Srbija, BiH, Mađarska, 
Slovenija) koji imaju daleko bolje uvjete. Često su u konfliktima s profesorima i upravom kada se 
bore za svoja prava i nezavidnim situacijama, nemaju nikakvu naknadu za svoj rad koji je često 
obiman, koji uz njihovo redovne ispunjavanje studentskih obveza zahtijeva dosta velik angažman, 
tako da su ovi visoki telekomunikacijski troškovi zapravo su odraz male naknade koju studentski 
zbor daje svojim predstavnicima. Imamo 35 telefonskih linija mobilne telefonije, svaka naša 
sastavnica ima jednu liniju + naši domski odbori gdje imamo više od 7 000 studenata koji su 
smješteni u studentski domovima – iznos pretplate svake linije je između 150-170 kuna na 
mjesečnoj razini. Kada taj iznos pomnožite s 35 linija, na godišnjoj razini to iznosi 70 000 kuna. 
Nastavno na opasku oko tehničke pogreške oko tekućeg i investicijskog održavanja, kazuje da je 
jučer je u tom smislu primijećena pogreška na RKŠS te je poslan ispravljeni materijal koji je 
naknadno stavljen na wiki stranicu Senata. 

Prorektorica Vašiček pojašnjava da Senat danas ima prijedlog prihvaćanja plana SZ na temelju 
Proračuna 2014. za 2014. godinu. Inicijativa je bila da se podnosi godišnji izvještaj o izvršenju 
2014. za 2013. odnosno 2015. za ovaj plan 2014. To su 2 dokumenta. Godišnje izvješće se 
podnosi kao zbirna stavka kroz realizaciju proračuna SuZ jer stavka prolazi proračun, ali nikako 
na način da se vide detalji realizacije, jer se podaci prikuplaju za druge svrhe. SZ izvještava 
Ministarstvo o potrošnji sredstava, asredišnje službe Sveučilišta prikupljaju te izvještaje i 
objedinjuju zajedno s djelatnicom SZ i to je razlog da se Senatu podnosi godišnji izvještaj.  

Profesor Bakić nadopunjuje izlaganje prorektorice kazujući da članak 8. Statuta SZ određuje da 
Skupština donosi Proračun i financijski izvještaj, a sve potvrđuje Senat. 

Rektor Bjeliš se nada da će godišnje izvješće biti na dnevnom redu sjednice Senata u mjesecu 
svibnju, uključujući sve stavke, pa tako i ovu. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu dao je jednoglasnu suglasnost na Proračun Studentskog 
zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2014. godinu kojega je donijela Skupština 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu na 5. sjednici održanoj 14. travnja 2014.  
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14) Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekane sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu   

FER: PROF. DR. SC. MISLAV GRGIĆ I PROF. DR. SC. ŽELJKO ŠTIH 
Rektor Bjeliš izvještava Senat da su programi rada potpuni, na način da se elaborira tema 
današnjeg i budućeg položaja Fakulteta unutar Sveučilišta te shodno tome predlaže Senatu da 
dade suglasnost na program rada. 

� Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u 
Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na programe 
pristupnika za dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
PROF. DR. SC. MISLAVA GRGIĆA I PROF. DR. SC. ŽELJKA ŠTIHA za 
mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2014./2015. i 2015./2016.). 

FSB: PROF. DR. SC. ZVONIMIR GUZOVI Ć I PROF. DR. SC. BOJAN JERBIĆ 
Rektor Bjeliš kazuje kako je zamolio 7. travnja 2014. godine dekana Juragu da predloži dvama 
profesorima da nadopune svoje programe u odnosu na tada pristigle prijedloge programa, s 
temom današnjeg i budućeg položaja Fakulteta unutar Sveučilišta, s obzirom da se u tim 
programima nije uspjelo vidjeti ništa o tome, osim usputnog spominjanja Sveučilišta. Dana 15. 
travnja 2014. rektoru je proslijeđen dopis gospodina dekana prof. dr. sc. Ivana Jurage te 
dopunjeni programi koji su u potpunosti uzeli u obzir ovu sugestiju. Programe rada smatra 
cjelovitim, i uz svoju suglasnost, predlaže da Senat dade svoju suglasnost na programe rada. 

� Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u 
Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na programe 
pristupnika za dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 
PROF. DR. SC. ZVONIMIRA GUZOVI ĆA I PROF. DR. SC. BOJANA JERBIĆA 
za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2014./2015. i 2015./2016.). 

GF: PRIJEDLOG PROF. DR. SC. NEVEN KUSPILIĆA 
Program gospodina Kuspilića je kratak i sažet, međutim sadrži sve elemente koji jedan program 
treba sadržavati, uključujući i one koje njega osobno zanimaju te nije imao potrebu za traženjem 
dopune istoga. Predlaže Senatu da dade suglasnost. 

� Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u 
Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program pristupnika 
za dekana Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu PROF. DR. SC. NEVENA 
KUSPILI ĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2014./2015. i 
2015./2016.). 

KBF: PROF. DR. SC. TONČI MATULI Ć I IZV. PROF. DR. SC. SLAVKO SLIŠKOVI Ć 
Prema pravilima na KBF-u, moraju se kandidirati dva kandidata. Programi su vrlo sadržajni, vrlo 
kompletni, ističe se uloga i položaj aktivnosti fakulteta unutar Sveučilišta. Nije bilo potrebe za 
dopunom. Predlaže suglasnost. 

� Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u 
Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na programe 
pristupnika za dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
PROF. DR. SC. TONČIJA MATULI ĆA I IZV. PROF. DR. SC. SLAVKA 
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SLIŠKOVI ĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2014./2015. i 
2015./2016.). 

FPZ: IZV. PROF. DR. SC. LIDIJA KOS-STANIŠI Ć 
Rektor Bjeliš uputio je pismo dekanu Zakošeku 14. travnja 2014. da zamoli predloženicu da uzme 
u obzir sugestiju da u program rada unese svoje viđenje današnjeg i budućeg položaja Fakulteta 
unutar Sveučilišta, što je usvojeno te je shodno tome adekvatno proširen program rada, pri čemu 
isti elaborira i strategije Sveučilišta. Predlaže da Senat dade suglasnost. 

� Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u 
Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program pristupnika 
za dekana Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu IZV. PROF. DR. SC. 
LIDIJE KOS-STANIŠI Ć za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 
(2014./2015. i 2015./2016.). 

EF: PROF. DR. SC. LAJOŠ ŽAGER 
Nakon pažljivog čitanja programa rada, rektor je uputio dopis gospodinu dekanu Lazibatu 10. 
ožujka 2014. u kojem je naveo po kojim točkama misli da bi bilo dobro da ih kandidat razmotri te 
ukoliko smatra potrebnim, da modificira program rada. Profesor Žager je 18. ožujka 2014. 
reagirao na dopis rektora, poslavši pismo na njegovu adresu gdje taksativno po točkama obrazlaže 
svoje stavove i svoje viđenje pojedinih točaka. Također, profesor Lazibat ga je informirao, o tome 
da je pismo rektora i reakcijsko pismo profesora Žagera predočeno Fakultetskom vijeću, kao što 
je rektor i tražio. Profesor Žager je smatrao da nije potrebno da mijenja program. Predlaže da 
Senat dade suglasnost, kazavši da će on biti suzdržan.  

� Na temelju prethodno izrečenog suzdržanog mišljenja rektora Sveučilišta u 
Zagrebu prof. dr. sc. Alekse Bjeliša na program predloženika za dekana 
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Lajoša Žagera, Senat 
Sveučilišta u Zagrebu je uz 44 glasa za i 11 suzdržanih glasova (uključujući 
suzdržan glas rektora) donio odluku o davanju suglasnosti na program 
predloženika za dekana Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu PROF. DR. 
SC. LAJOŠA ŽAGERA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 
(2014./2015. i 2015./2016.). 

 

15) a) Davanje suglasnosti rektoru za sklapanje ugovora u visini iznad 3 milijuna 
kuna u okviru projekta INTEGRA-LIFE 

Budući da je prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu čelniku institucije potrebna suglasnost Senata 
za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna, rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
uputio je zahtjev Senatu za davanjem suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi „Nabava 
masenog spektrometra za projekt Integra Life – Integrating research in molecular life sciences at 
the University of Zagreb (projekt FP7) s ponuditeljem Instrumentalia Adria d.o.o., Avenija 
Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, u iznosu od 3.150.000,00 kuna bez PDV-a.  

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je dao suglasnost rektoru Sveučilišta u 
Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta u vrijednosti 
iznad 3 milijuna kuna. 
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b) Davanje suglasnosti dekanu FER-a za poduzimanje pravnih radnji u visini iznad 
3 milijuna kuna u okviru projkta "Inovacijski centa r" (Koh. fond EU) 

Budući da je prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu čelniku institucije potrebna suglasnost Senata 
za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna, dekan Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva uputio je zahtjev Senatu za davanjem suglasnosti koja se odnosi na provedbu projekta 
„Inovacijski centar“ na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su 
financirani iz strukturnih i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013. RC.2.2.07-
0002.  

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je dao suglasnost dekanu Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta u vrijednosti iznad 3 milijuna kuna. 

 

16) Ostalo 

Svake godine na Dan sjećanja na Holokaust u Poljskoj održava se Međunarodni marš živih 
(TheInternational March of the Living) kojim se izražava poštovanje i održava sjećanje na sve 
žrtve Holokausta simboličkim trokilometarskim maršom od Auschwitza do koncentracijskog 
logora Auschwitz-Birkenau. To je edukacijski program koji dovodi tisuće srednjoškolaca i 
studenata raznih etničkih i vjerskih pripadnosti iz cijelog svijeta na mjesta nekih od najgorih 
zločina u povijesti čovječanstva. Generalni pokrovitelj Marša živih je zagrebački gradonačelnik 
Milan Bandić. Stručno putovanje realizirat će se u razdoblju od 26. do 28. travnja 2014. pod 
stručnim vodstvom gospodina Branka Lustiga. Maršu živih pridružit će se rektor Sveučilišta u 
Zagrebu Aleksa Bjeliš, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i Uprava i nastavnici Fakulteta 
političkih znanosti. Događaj će medijski pokrivati Televizija Student. 

Dekana Meseca zanima mogućnost angažmana profesora iznad 65 godina do polovice radnog 
vremena (20 sati tjedno) te da li takav profesor može raditi na više fakulteta, i na koji način takav 
rad regulirati? S obzirom na vrlo česte upite tajnika sastavnica i brojne nedoumice kako postupiti 
u određenim situacijama, predlaže da se održi sastanak glavnih tajnika svih sastavnica Sveučilišta 
na Rektoratu. 

Prorektorica Vašiček preporučuje dekanu Mesecu da gore navedeni upit uputi u pisanom obliku, 
kako bi se isti sagledao s više aspekata, kazujući da bi se takav radni odnos regulirao ugovorom o 
radu na određeno vrijeme. 

Rektor Bjeliš kazuje da teme generalnog zapošljavanja, privremenog zapošljavanja zbog 
bolovanja i sl. postaju sve složenija, kazujući da je na Rektorskom zboru to također bilo 
raspravljano, no sada ne bi išao u detalje. Navedene teme će sigurno vrlo brzo doći na red za 
raspravu. 

S obzirom na to da je Muzička akademija zaprimila drugostupanjsko rješenje Porezne uprave o 
kojemu se raspravljalo na Rektorskom kolegiju u širem sastavu te da su drugi fakulteti u sličnoj 
situaciji, dekan Cikojević je zamolio za naputak Sveučilišta kako postupiti u danoj situaciji te da 
se navedena točka uvrsti na dnevni red sljedeće sjednice Senata i o tome raspravi, kako bi znali 
kako se postaviti prema tome.  
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Rektor Bjeliš kazuje kako će se ova tema krizno pratiti. Za očekivati je da će i drugi fakulteti 
dobiti drugostupanjsku odluku Porezne uprave. Stanje je zabrinjavajuće. 

Prorektorica Vašičak podsjeća da je dekan Cikojević na jučer održanom Rektorskom kolegiju u 
širem sastavu te profesor Janjanin na Odboru za proračun 22. travnja 2014. upozorio na 
najavljeno drugostupanjsko rješenje Porezne uprave koje je potvrđeno s današnjim datumom 
zaprimanja na Muzičkoj akademiji. Odbor za proračun, razumijevajući ozbiljnost toga poreznog 
rješenja, ali nemajući načina djelovanja, osim da se taj problem na neki način dalje prezentira, 
uputio isti na RKŠS. Činjenica je da su na nekim sastavnicama Sveučilišta temeljem nalaza 
revizije iz 2009. provedeni porezni nadzori 2010. i 2011. godine te da su ti nadzori rezultirali 
prvostupanjskim rješenjima s kojima su više, a s nekima manje upoznati. Trud je napravljen na 
razini Sveučilišta. U razgovorima s Poreznom upravom, uz nazočnost rektora, profesora Paraća, 
tadašnjeg dekana Pravnog fakulteta i profesora Janjanina, tadašnjeg dekana Muzičke akademije, 
pokušali smo ukazati na problem na dva načina: pitanje autorskih ugovora o djelu treba biti 
sustavno riješen na Sveučilištu jer nam od toga zavisi puno aktivnosti koje želimo zaštiti, a drugo, 
pitanje postupanja Porezne uprave - otvara se pitanje djelovanja svih sastavnica koja imaju slična 
postupanja i u tom vremenu, vremenu sada, a i budućem, jer se nisu iznašla druga rješenja za 
reguliranje plaćanja raznih naknada i aktivnosti. Stoga ovakvo rješenje Porezne uprave, potvrda 
na drugostupanjskom postupku ukazuje na to da je Porezna uprava potvrdila to rješenje, što znači 
da je odbijena žalba, i da se pristupa izvršenju, što podrazumijeva naplatu poreznog duga u iznosu 
od 8 milijuna kuna putem ovrhe u slučaju Muzičke akademije. Ono što može biti učinjeno od 
strane Muzičke akademije, je pokretanje upravne tužbe pred Upravnim sudom koje ne odgađa 
izvršenje ovog rješenja. U tom smislu uprava Muzičke akademije u roku od mjesec dana mora 
poduzeti određene aktivnosti. 

Dekan Cikojević podsjeća da je Muzička akademija postupala sukladno pravilima Ministarstva, i 
ovog Sveučilišta. Po tom pitanju, u roku od 6 godina Muzička akademija nije ništa napravila bez 
znanja spomenutih tijela, što je potkrijepljeno dokumentacijom, pa se postavlja pitanje kamo to 
vodi i kako se to može reflektirati na sve nas?! 

Rektor Bjeliš podsjeća zbog novih članova Senata da je ova tema bila više puta na Senatu, 
naglasivši da je krajnje neprimjereno da ono što je Ministarstvo vodilo kao svoju politiku 
godinama, odjednom smatra da to njihov problem, a Akademija i Sveučilište bi moglo doći na 
rub opstanka, ako bi se to do kraja provelo. 

Profesor Midžić se ne slaže s tim da Sveučilište prati situaciju, nego da isto, uz Akademiju i 
Ministrastvo preuzme dio odgovornosti. O ovoj temi razgovarano je u nekoliko navrata na Senatu 
i na vijeću područja, rektor je bio i na Poreznoj upravi. Iznos od 8 milijuna kuna predstavlja iznos 
za cjelokupno umjetničko područje. U rješenju se jasno navodi da ne postoji mogućnost žalbe, 
preko Upravnog suda, a znamo što to znači. Iznos od 8 milijuna kuna će sigurno biti naplaćen, 
samo je pitanje tko će isti platiti - Muzička akademija ili će isti biti isplaćen iz cjelovitog iznosa, 
uz suradnju sa sadašnjim vodstvom MZOS-a. Ne može se reći da je to problem Muzičke 
akademije, nego Sveučilišta u cjelini, kazuje profesor, apelirajući na gospodina rektora i upravu 
da umjesto „prati“ aktivno preuzme ulogu u rješenju navedenog problema. 

Rektor Bjeliš kazuje da ga iznenađuje ovaj tip rasprave, zbog toga što je dobro poznato da je ova 
uprava i ovaj Senat u raznim situacijama, ne samo prema ovoj sastavnici, nego i drugima, uvijek 
kada se nije moglo drugačije, odnosno kada sastavnice nisu mogle razriješiti taj problem, išla na 
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solidarno rješenje problema i stoga mu nije potreban nikakav apel o tome. Zna o čemu se radi, i 
ne prihvaća riječ pratiti. 

Dekan Knjaz obavještava Senat da je i Kineziološki fakultet u istoj situaciji kao Muzička 
akademija, zamolivši za što hitniji sastanak odnosno prijedlog rješenja, s obzirom na to da će se 
zbog poreznog duga koji je Fakultet dužan platiti u roku od 8 dana putem ovrhe, dovesti u 
blokadu. 

Dekan Boras ističe kako je to političko pitanje u kojem se mijenja stav Ministarstva u odnosu na 
stavove ranijeg saziva Ministarstva, koji nije, a trebao bi biti konzistentan. Mi to moramo riješiti 
politički. To je pitanje sustava, zaključuje dekan. 

Rektor Bjeliš predlaže sastanak svih fakulteta sa sličnim problemima s prorektoricom Vašiček i 
pravnim službama u cilju razmatranja i mogućeg rješnja ove teme. 

 

*** 
 

Rektor je zahvalio svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 18:00 
sati. 
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