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ZAPISNIK 

 

7. izvanredne (izborne) sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini 

(2017./2018.) održane u petak, 23. veljače 2018. s početkom u 12,00 sati u auli Rektorata 

Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14. 

 

1. Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor 

- prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu 

suradnju 

- prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje 

kvalitetom 

- prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole 

kvalitete 

- red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni 

položaj Sveučilišta 

- prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu 

suradnju 

- prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje 

- prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i 

komunikacije 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

2. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak - predsjednica Vijeća biomedicinskoga 

područja 

3. prof. dr. sc. Renata Bažok - predsjednica Vijeća biotehničkoga područja 

4. prof. dr. sc. Jurica Pavičić – predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja 

5. prof. dr. sc. Stjepan Baloban – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-

humanističkoga područja 

6. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak –predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja 

7. prof. dr. sc. Bruno Zelić - predsjednik Vijeća tehničkoga područja 

8. prof. dr. art. Enes Midžić -  predsjednik Vijeća umjetničkoga područja 

9. prof. dr. sc. Željan Maleš, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

10. prof. dr. sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet 

11. akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet 

12. prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet 

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

14. prof. dr. sc. Nenad Turk, Veterinarski fakultet 

15. prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet 

16. prof. dr. sc. Zoran Grgić, Agronomski fakultet 

17. prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet 

18. prof. dr. sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

19. prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet 

20. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galašev, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

21. prof. dr. sc. Lajoš Žager, Ekonomski fakultet 
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22. prof. dr. sc. Nataša Erjavec,  Ekonomski fakultet 

23. prof. dr. sc. Neven Vrček, Fakultet organizacije i informatike 

24. prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, Fakultet političkih znanosti 

25. izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, Kineziološki fakultet 

26. prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet 

27. prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet 

28. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, Filozofski fakultet 

29. prof. dr. sc. Nenad Ivić, Filozofski fakultet 

30. prof. dr. sc. Neven Budak, Filozofski fakultet 

31. prof. dr. sc. Mario Cifrak, Katolički bogoslovni fakultet 

32. izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, Hrvatski studiji 

33. prof. dr. sc. Ivan Koprek, Fakultet filozofije i religijskih znanosti 

34. prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet 

35. prof. dr. sc. Goran Klobučar, Prirodoslovno-matematički fakultet 

36. prof. dr. sc. Nils Paar, Prirodoslovno-matematički fakultet 

37. prof. dr. sc. Damir Bakić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

38. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Arhitektonski fakultet 

39. prof. dr. sc. Mislav Grgić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

40. prof. dr. sc. Mario Vražić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

41. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

42. prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

43. prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

44. prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti 

45. prof. dr. sc. Damir Medak,  Geodetski fakultet 

46. prof. dr. sc. Ranko Biondić,  Geotehnički fakultet 

47. prof. dr. sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet 

48. prof. dr. sc. Klaudio Pap, Grafički fakultet 

49. izv. prof. dr. sc. Stjepan Kožuh, Metalurški fakultet 

50.  prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

51. prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnološki fakultet 

52. izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Akademija dramske umjetnosti 

53. red. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti 

54. red. prof. art. Dalibor Cikojević, Muzička akademija 

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

55. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

56. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

57. Danko Relić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

58. Daniel Hofman, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

59. Matko Jelović, Fakultet prometnih znanosti 
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60. Mate Jonjić, Akademija dramske umjetnosti 

61. Kristina Čerkez, Prirodoslovno-matematički fakultet 

62. Lucija Kundid, Pravni fakultet 

63. Leopold Ćurčić, Katolički bogoslovni fakultet 

64. Mario Sladin, Šumarski fakultet 

65. Klara Dešković, Stomatološki fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

66. Nediljko Reljković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

67. Ivan Klepo, Građevinski fakultet 

68. Slavko Žužul, Veterinarski fakultet 

- Luka Brezinščak, Agronomski fakutet 

69. Jakov Ivković, Kineziološki fakultet 

70. Ivan Sesar, Ekonomski fakultet 

 

 

Ostali 

- prof. dr. sc. Davor Derenčinović, predsjednik Odbora za statutarna pitanja 

- prof. dr. sc. Damir Markučić, predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom 

- Lana Vanić, dipl. iur., predsjednica Etičkog savjeta 

- prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, član Sveučilišnog savjeta 

- prof. dr. sc. Ljubo Barbić, član Odbora za statutarna pitanja 

- prof. dr. sc. Ivica Završki, član Odbora za statutarna pitanja 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 

- doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, Hrvatski sveučilišni sindikat 

- doc. dr. sc. Mario Konecki, posebni savjetnik rektora za internetske servise 

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

- Heli Hajdić Nikolić, dipl. iur., glavna tajnica Rektorata 

- Melani Vukmirica, dipl. iur., voditeljica Ureda za pravne poslove 

- Lidija Maričić, dipl. iur, stručna savjetnica u Uredu za pravne poslove 

- Sandra Kramar, prof., voditeljica Ureda za odnose s javnošću 

- Maja Žepec, dipl. novinarka, stručna savjetnica u Uredu za odnose s javnošću 

- Petra Vuković, mag. komunikologije, stručna suradnica u Uredu za odnose s javnošću 

- Luka Jurdana, mag. iur., stručni savjetnik u Uredu za akademske poslove 

- Nikolina Komljenović, mag. iur., stručna suradnica u Uredu za akademske poslove 

- Ljubica Krpelj, dipl. iur., stručna savjetnica u Uredu za ljudske resurse 

 

*** 
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Budući da je člankom 15. stavkom 12. Statuta Sveučilišta u Zagrebu određeno da svim 

sjednicama na kojima se provodi postupak izbora rektora predsjedava najstariji član Senata, 

prof. dr. art. Enes Midžić otvorio je 7. izvanrednu sjednicu Senata u 349. akademskoj godini 

(2017./2018.), pozdravio sve prisutne i predložio dnevni red kako slijedi: 

 

1. Utvrđivanje predsjedavajućeg sjednici Senata (u skladu s čl. 15. st. 12. Statuta 

Sveučilišta u Zagrebu) 

2. Izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

 

 

*** 

 

1. Utvrđivanje predsjedavajućeg sjednici Senata (u skladu s čl. 15. st. 12. Statuta 

Sveučilišta u Zagrebu) 

 

Profesor Midžić navodi da čl. 15. st. 12. Statuta Sveučilišta u Zagrebu određuje da svim 

sjednicama na kojima se provodi postupak izbora rektora predsjedava najstariji nazočni član 

Senata te postavlja pitanje ima li netko nešto protiv toga da on kao najstariji nazočni član 

Senata predsjedava ovoj sjednici. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio da sjednicom predsjedava 

prof. dr. art. Enes Midžić. 

 

 

Profesor Midžić kao predsjednik Izbornoga povjerenstva za provedbu postupka izbora 

rektora Sveučilišta u Zagrebu, izvještava o posljednjoj sjednici Izbornoga povjerenstva 

održanoj neposredno prije sjednice Senata, kako slijedi: 

 

Izborno povjerenstvo održalo je 6. sjednicu 23. veljače 2018. u 11 sati, na kojoj je razmatrano 

mišljenje Odbora za statutarna pitanja o sukladnosti Uputa za provedbu postupka izbora 

rektora Sveučilišta u Zagrebu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 

Odbor za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Odbor) donio je  20. 

veljače 2018. Mišljenje (Klasa: 012-03/18-01/04, Urbroj: 380-031/195-18-1) da su Upute za 

provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/17-01/16, 

Urbroj: 380-020/173-17-3 od 21. studenoga 2017.) u skladu sa Statutom Sveučilišta u 

Zagrebu, odnosno da se Uputama detaljnije razrađuju odredbe čl. 15. Statuta 

Sveučilišta. 
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Slijedom navedenog Izborni postupak za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu provodi se 

sukladno Uputama za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 602-

04/17-01/16, Urbroj: 380-020/173-17-3 od 21. studenoga 2017. 

Obrazloženje 

Upute za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu objavljene su 22. studenoga 

2017. na mrežnoj (WEB) stranici Sveučilišta u Zagrebu, a elektroničkom su poštom 

dostavljene članovima Sveučilišnog savjeta, Rektorskom kolegiju u užem i širem sastavu, 

članovima Senata, članovima vijeća područja i čelnicima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 

Na Upute nije bilo primjedbi do 12. veljače 2018. kada je elektroničkom poštom stigao 

zahtjev prof. dr. sc. Damira Bakića za promjenom opisa izbornih krugova navedenim u točci 9 

Uputa, koje predviđaju da između dva predloženika u 2. krug glasanja ulazi onaj s većim 

brojem glasova. Pozivajući se na čl. 15. st. 9. Statuta Sveučilišta koji "navodi da u slučaju u 

kojem u prvom krugu nijedan od predloženika ne dobije većinu glasova ukupnog biračkog 

tijela, u drugom krugu se bira između dva predloženika koji su u prvom krugu dobili najveći 

broj glasova".  

Predsjednik Izbornog povjerenstva istog je dana, zatražio od predsjednika Odbora za 

statutarna pitanja prof. dr. sc. Davora Derenčinovića sazivanje izvanredne sjednice. Odbor je 

u skladu s čl. 34. stavak 1., točka 1. Statuta Sveučilišta u Zagrebu mjerodavan obaviti nadzor 

nad primjenom Statuta u odnosu na donesene Upute.  

Na 5. sjednici 16. veljače 2018. član Izbornog povjerenstva prof. dr. sc. Nils Paar je iznio 

mišljenje: Kako bi se spriječila mogućnost osporavanja izbora rektora, potrebno je učiniti 

sljedeće: izmijeniti Uputu za provedbu postupka izbora rektora, točku 9, da bude identična 

postupku propisanom u čl. 15 Statuta, a izbor rektora treba provesti prema izravnom 

iščitavanju čl. 15 Statuta, tj. sustavu 2:2:1. 

Izborno povjerenstvo je na istoj sjednici prihvatilo obraćanje predsjednika Izbornog 

povjerenstva Odboru za statutarna pitanja kojim je zatraženo njihovo meritorno mišljenje o 

sukladnosti Uputa, koje predviđaju da između dva predloženika za rektora u 2. krug glasanja 

ulazi onaj s većim brojem glasova, s odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu. 

O tome je izvješten Senat 16. veljače 2018. u Izvješću Izbornog povjerenstva.  

20. veljače 2018. Odbor za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu donio je mišljenje da su 

Uputu za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu u skladu sa Statutom 

Sveučilišta u Zagrebu 

Odbor je pri donošenju Mišljenja postupio u skladu s čl. 14. Poslovnika o radu Odbora za 

statutarna pitanja. Zbog slučaja žurnosti, Mišljenje je doneseno putem elektroničkog 

glasovanja u kojem je sudjelovalo osam članova Odbora od ukupno deset. Jedan član Odbora 

je 13. veljače 2018. dao ostavku na mjesto člana Odbora, a drugi član Odbora se izuzeo zbog 

funkcije predsjednika Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta 

u Zagrebu. Mišljenje Odbora je usvojeno većinom glasova, sa sedam glasova ZA i jednim 

glasom SUZDRŽAN. 

Odbor je mišljenja da je iz odredbe čl. 15. st. 9. Statuta Sveučilišta razvidno da propisuje 

postupak za izbor rektora u kojem sudjeluju najmanje tri predloženika. U tome slučaju, ako 

nijedan od predloženika u prvome krugu ne dobije natpolovičnu većinu glasova ukupnog 

broja glasova biračkog tijela, u drugome se krugu bira između dva predloženika koji su u 

prvome krugu dobili najveći broj glasova u odnosu na druge predloženike. 
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U skladu s čl. 15. st. 9., 10. i 11. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, u Uputama se detaljnije 

razrađuje postupak izbora rektora u slučaju samo jednog predloženika, dva predloženika i u 

slučaju tri ili više predloženika. Tako se u Uputama pod točkom 9., podtočka 9.1.2. detaljnije 

propisuje slučaj izbora rektora u kojem sudjeluju dva predloženika. 

Dakle, ako u prvom izbornom krugu sudjeluju dva predloženika, a nijedan predloženik u 

prvom izbornom krugu ne ostvari natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova članova Senata, 

pristupa se drugom izbornom krugu u koji ulazi predloženik koji je u prvome krugu dobio 

veći broj glasova.  

Ako su u izbornom postupku samo dva predloženika te ako u prvom izbornom krugu nijedan 

od predloženika ne dobije natpolovičnu većinu, nelogično je da oba predloženika ponovno 

pristupaju drugom izbornom krugu jer bi se time samo ponavljao prvi izborni krug. Jedino u 

slučaju da oba predloženika u prvom izbornom krugu ostvare jednak broj glasova, tada bi oba 

predloženika pristupila drugom izbornom krugu, a trećem izbornom krugu pristupio bi 

predloženik koji bi u drugom izbornom krugu dobio veći broj glasova. 

 

Na 6. sjednici 23. veljače 2018. član Izbornog povjerenstva prof. dr. sc. Nils Paar je iznio 

izdvojeno mišljenje: 

Budući da po sili Ustava Republike Hrvatske nije dopušteno tumačiti odnosno dodatno 

razrađivati  Statut Sveučilišta u Zagrebu, kao što je to učinjeno za čl. 15 Statuta u Uputi i 

potvrđeno od strane Odbora za statutarna pitanja, i dalje ostaje otvoreno pitanje mogućnosti 

osporavanja postupka izbora rektora radi neusklađenosti s Odlukom ustavnog suda Republike 

Hrvatske broj: U-II-3438/2005 od 16. svibnja 2007. (NN 58/07), kako je iscrpno obrazloženo 

u Izvješću Izbornog povjerenstva od 16. veljače 2018, točka 5, Ad 4., izdvojeno mišljenje. 

Nelogične dijelove čl. 15 Statuta potrebno je ispraviti izravnom izmjenom Statuta, a ne 

tumačenjima koja po sili Ustava Republike Hrvatske nisu dopuštena. Stoga je u ovom 

trenutku jedini postupak izbora rektora koji se sa sigurnošću ne može osporiti izravna 

primjena čl. 15 Statuta. 

Zaključno 

Sukladno Uputama za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu i Mišljenju 

Odbora za statutarna pitanja, da su Upute u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, Izborni 

postupak se odvija na sljedeći način: 

1. - Ako u prvom izbornom krugu sudjeluju dva predloženika, a nijedan u prvom izbornom 

krugu ne ostvari natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova članova Senata, drugom 

izbornom krugu pristupa predloženik koji dobije veći broj glasova u prvom izbornom krugu.  

2. - Potom se u drugom izbornom krugu glasa ZA ili PROTIV predloženika koji je u prvom 

izbornom krugu ostvario veći broj glasova u odnosu na drugog predloženika.  

Predloženik u drugom izbornom krugu treba ostvariti natpolovičnu većinu ukupnog broja 

glasova biračkog tijela da bi bio izabran za rektora.  

Ako predloženik u drugom izbornom krugu ne ostvari natpolovičnu većinu ukupnog broja 

glasova biračkog tijela, izborni postupak završava te će se morati ponovno pokrenuti. 

Izborno povjerenstvo usvojilo je ovo izvješće uz jedan suzdržani glas. 

Tijek Izborne sjednice Senata 

Izbornom sjednicom Senata predsjeda najstariji član Senata. 
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Na početku sjednice utvrđuje se kvorum prema potpisanoj listi članova Senata odnosno 

njihovih zamjenika, koju vodi stručna služba Sveučilišta. 

Tijekom sjednice nije predviđena stanka. 

Postupak izbora provodi i prati Izborno povjerenstvo, koje ovjerava i utvrđuje izborne 

rezultate. 

Postupak izbora rektora provodi se tajnim glasanjem. 

Svaki član Senata ima jedan glas. U odsutnosti člana Senata umjesto njega glasa njegov 

izabrani zamjenik u Senatu. Predloženik za rektora, a koji je član Senata, ima pravo glasa. 

Izborima se pristupa pojedinačno, redoslijedom prema listi članova Senata, koju vodi stručna 

služba Sveučilišta. Izborni listić uručuje predsjednik Izbornog povjerenstva članu Senata 

odnosno u njegovoj odsutnosti njegovom zamjeniku u Senatu neposredno prije glasanja. 

Na glasačkom mjestu, koje jamči tajnost odabira, na glasačkom listiću zaokružuje se ime 

samo jednog predloženika. Ako su zaokružena dva ili vise imena ili se ne može nedvojbeno 

utvrditi za kojeg je predloženika glasano, listić je nevažeći. 

Prebrojavanje glasova obavlja tročlano vijeće članova Izbornog povjerenstva koje imenuje 

predsjednik. Vijeće utvrđuje valjanost iii nevaljanost listića te glasno iščitava izbor 

predloženika sa svakog listića. 

Broj glasova po predloženicima istodobno se upisuje na ploču jasno vidljivu članovima 

Senata. 

 

Poštovane kolegice i kolege,  

Izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu, dio je ustavom i zakonom zajamčene autonomije i 

akademske samouprave, i odvija se na Senatu Sveučilišta u Zagrebu. Senat je čine izabrani 

predstavnici zaposlenika akademske zajednice u znanstveno-nastavnim, umjetničko-

nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima sa svih znanstvenih i umjetničkih područja 

odnosno svih sastavnica te izabrani predstavnici studenata preddiplomskih i diplomskih 

studija sa svih znanstvenih i umjetničkih područja i predstavnici Studentskog zbora. 

Izbor se odvija se pred izbornim tijelom javno te pred članovima Sveučilišnog savjeta, 

predsjednicima sveučilišnih odbora, članovima Odbora za statutarna pitanja, predsjednicom 

Etičkog savjeta kao i prorektorima i predstavnicima sindikata iz djelatnosti znanosti i visokog 

obrazovanja koji sudjeluju u radu Senata bez prava glasa, čime osiguravamo jasnu, 

transparentnu i nesmetanu provedbu. 

Izborno je povjerenstvo, kao povjerenstvo ovog Senata, uvjereno je da će izbori za rektora 

našeg Sveučilišta proteći prema najvišim akademskim standardima, u postupku kojim 

iskazujemo, svjedočimo i potvrđujemo da akademske slobode, akademska samouprava i 

autonomija sveučilišta uključuju našu odgovornost i odgovornost akademske zajednice prema 

društvenoj zajednici u kojoj djeluje. 

 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz 5 suzdržanih glasova prihvatio Izvješće 

Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u 

Zagrebu. 
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2. Izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prof. dr. art. Enes Midžić objašnjava  da se prema odredbama članka 15. Statuta Sveučilišta 

u Zagrebu, a sukladno Uputama za provedbu postupka izbora rektora, postupak izbora rektora 

provodi tajnim glasovanjem, pri čemu svaki član izbornog tijela ima jedan glas. Predloženik 

koji je ujedno i član Senata ima pravo glasovati. Za izbor je potrebna natpolovična većina 

ukupnog broja glasova članova Senata. Pripremljeni su glasački listići s pečatom Sveučilišta u 

Zagrebu čiji broj odgovara broju članova Senata. Prozivat će se jedan po jedan član Senata 

kako bi pristupio glasovanju. Nakon glasovanja će Izborno povjerenstvo u sastavu: prof. Paar, 

dekan Prskalo i dekan Ježek prebrojati ubačene listiće, a rezultate glasovanja će na ploču 

zapisivati dekan Brkić.  

 

Nakon što je utvrđeno da sjednici Senata prisustvuje svih 70 članova Senata, uz iznimku 

jednog slučaja gdje su prisutni i član i zamjenik pa stoga glasovati može samo član, prof. dr. 

art. Enes Midžić je konstatirao da izbor za novog rektora može započeti, zamolivši članove 

Senata da za vrijeme glasovanja ne izlaze. 

 

Započeo je 1. krug glasovanja između 2 predloženika za rektora, pri čemu je glasovalo 70 

članova Senata. Nakon provedenog glasovanja, dekan Prskalo proglasio je rezultate, kako 

slijedi: 

 

 Prof. dr. sc. Damir Bakić         15 

 Prof. dr. sc. Damir Boras         54 

 Nevažeći listići:                         1 

 

 Utvrđeno je da je prof. dr. sc. Damir Boras izabran u prvom krugu za rektora 

Sveučilišta u Zagrebu natpolovičnom većinom ukupnog broja glasova članova 

Senata za mandatno razdoblje ak. god. 2018./2019.-2021./2022. 

 

Prof. dr. art. Enes Midžić zamolio je predloženika za rektora prof. dr. sc. Damira Bakića, 

kao i rektora Damira Borasa da se obrate članovima Senata. 

 

Profesor Bakić je pozdravio sve prisutne i čestitao rektoru Borasu te mu zaželio uspjeh u 

radu. Zahvaljuje svima onima koji su mu dali glas, zahvaljuje na vjeri i zalaganju da se 

Sveučilište pokrene naprijed. Zahvaljuje svojim suradnicima, prijateljima, svima znanima i 

neznanima, a osobito studentima koji su mu pomagali i podupirali ga u nastojanju da 

Sveučilište učini boljim, otvorenijim, sretnijim. Dodaje da je uvjeren da niti jedan napor nije 

uzaludan te da su njegovi suradnici i on osobno pridonijeli tome da se u iduće razdoblje krene 

s više entuzijazma i optimizma, s još većom vjerom u akademske vrijednosti, sposobnosti i 

pogotovo potencijale, sposobnosti i energiju studenta Sveučilišta. 
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Rektor Boras je pozdravio sve prisutne i zahvalio na pruženome povjerenju. Također čestita 

profesoru Bakiću na kandidaturi i ostvarenoj podršci. Posebno zahvaljuje svima koji su ga 

podržali tijekom izbornoga procesa, posebice Vijeću tehničkoga, biotehničkoga, 

biomedicinskoga, umjetničkoga i društveno-humanističkoga područja te Prehrambeno-

biotehnološkom fakultetu, Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, Učiteljskom fakultetu, 

Muzičkoj akademiji, Grafičkom, Stomatološkom i Ekonomskom fakultetu. Zahvaljuje svojim 

prorektorima i savjetnicima te svim drugim suradnicima i prijateljima koji su mu pomogli u 

dosadašnjem radu i pripremi za ovu kandidaturu. Smatra da su za izbor rektora najvažniji 

njegova vjerodostojnost, program rada i uvjerljivost u obrani onoga za što se zalaže. 

Zahvaljuje i članovima svoje obitelji koji su također bili izloženi pritiscima zbog negativne 

medijske kampanje. Dodaje da opravdava svaku zasnovanu kritiku na svoj rad i postupke, a 

svima koji su govorili neistine, poluistine i insinuacije oprašta i želi im da pronađu bolji put u 

budućnost. Ovo Sveučilište uz sve teškoće na koje nailazi uspješno i stalno napreduje, a 

članice i članovi Senata su među najškolovanijim i najstručnijim osobama u Hrvatskoj te vode 

važne i vrijedne ustanove za budućnost mladih, studenata, tvrtki i javnih ustanova. Ističe da će 

uvijek zastupati stav da Sveučilište treba podržavati samostalnost i odgovornost dekana jer će 

samo tako postojati snažno i utjecajno Sveučilište. I u sljedećem razdoblju zalagat će se za 

opće, kulturne i nacionalne vrijednosti, akademski pristup i toleranciju prema svima. Svim 

zaposlenicima i studentima Sveučilišta želi brojne nove uspjehe, nove doktore znanosti, 

nagrade za inovacije, nove patente i projekte u znanosti i umjetnosti, što uspješniju nastavu te 

što bolje vrednovanje i financiranje rada, truda, stručnosti i društvenoga doprinosa. 

 

 

 

 

*** 

 

Red. prof. art. Enes Midžić zahvalio se svima na sudjelovanju u izbornom postupku rektora te 

najavio konferenciju za tisak.  

Sjednica je završena u 13:00 sati. 

 

 

          Predsjedavajući 

 

Prof. dr. art. Enes Midžić, v.r. 

         

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/18-04/02 
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Urbroj: 380-020/173-18-3 

28. veljače 2018. 


