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ZAPISNIK 

 

10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) 

održane u utorak, 19. svibnja 2015. s početkom u 13,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u 

Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 

 

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

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

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

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

2. Red. prof. art. Enes Midžić - predsjednik Vijeća umjetničkog područja 

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

4. Prof. dr. sc. Duška Ćurić- predsjednica Vijeća biotehničkog područja 

5. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić – predsjednik Vijeća društveno-humanističkog područja 

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

7. akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet 

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

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

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

8. Prof. dr. sc. Ksenija Vlahović, Veterinarski fakultet 

9. Prof. dr. sc. Jerka Dumić, Farmaceutsko- biokemijski fakultet 

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

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

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

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

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

15. Prof. dr. sc. Lajoš Žager, Ekonomski fakultet 

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

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

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

19. Izv. prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet 

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

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

22. Prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Filozofski fakultet 

23. Izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet 

24. akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

25. Prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, Filozofski fakultet 

26. Prof. dr. sc. Tonči Matulić, Katoličko-bogoslovni fakultet   

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

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

28. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katoličko-bogoslovni fakultet 

29. Prof. dr. sc. Zoran Curić, Prirodoslovno-matematički fakultet  

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

31. Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

32. Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

33. Prof. dr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet 
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34. Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

36. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

37. Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

38. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

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

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

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

43. Izv. prof. dr. sc. Klaudio Pap, Grafički fakultet 

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

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

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

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

48. Red. prof. art. Dalibor Cikojević, Muzička akademija 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

- 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

49. Drago Barać, Građevinski fakultet 

50. Josip Papak, Hrvatski studiji 

51. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

52. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

53. Mario Mašić, Medicinski fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

54. Denis Čamber, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

55. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

Ostali 

- Prof. dr. sc. Hrvoje Banfić, Medicinski fakultet 

- Dr. sc. Mladen Prester, Institut za fiziku 

- Prof. dr. sc. Franjo Cajner, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

- Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen, Ekonomski fakultet 

- Prof. dr. sc. Branka Pevalek Kozlina, Prirodoslovno-matematički fakultet 

- Prof. dr. sc. Darko Macan, Stomatološki fakultet 

- Prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet 

- Prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić, Filozofski fakultet 

- Izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović, Filozofski fakultet 

- Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 
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- Dr. sc. Miroslav Rajter, voditelj Ureda za istraživanje 

- Iva Radočaj Novak,  dipl. ing., stručna suradnica, Ured za istraživanje 

- Luka Jurdana, mag. iur., stručni suradnik, Ured za akademske poslove 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 10. redovitu sjednicu Senata u 346. 

akademskoj godini (2014./2015.), pozdravio sve prisutne, predložio manje izmjene i dopune dnevnog 

reda, na način da se: 

 

 skida točka 4. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata za zloporabe studentske iskaznice  

 iza točke 26. Imenovanje zamjenskog predstavnika studenata u Upravno vijeće Studentskog 

centra Varaždin dodaje nova točka 27. Stipendije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 

2014./2015. – Odluka za dodatne stipendije  

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

 

Dnevni red: 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 9. redovite sjednice Sveučilišta u Zagrebu 

u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 7. travnja 2015. 

 

3) Izbori u zvanja  

a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitoga profesora - trajno  

b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

c) Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na 

radno mjesto redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

d) Reizbor na radno mjesto u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju 

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina- na znanje 

e) Prijedlozi za imenovanje povjerenstva za izbor predloženika u počasno zvanje 

professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

f) Imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. 

Amira Hamzića 

g) Imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. 

Igora Čatića 

 

4) Sveučilišni kalendar Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016. – 

Sveučilišni kalendar – Plan događanja 

 

5) Sveučilišna nastavna literatura 
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6) Upisi u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

2015./2016. 

a) Izvješće o upisu u I. godinu diplomskih studija za ak. god. 2014./2015. na 

Sveučilištu u Zagrebu  

b) Utvrđivanje prijedloga upisnih kvota i upisnih kriterija za diplomske studije za 

ak. god. 2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu 

 

7) Studijski programi: 

a) Odluka o ustroju i izvedbi preddiplomskog sveučilišnog studija Religijska 

pedagogija i katehetika – dvopredmetno Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

b) Odluka o ustroju i izvedbi diplomskog sveučilišnog studija Religijska pedagogija i 

katehetika – dvopredmetno Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

c) Odluka o ustroju i izvedbi diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija; 

smjer Management na engleskom jeziku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

d) Zahtjev Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ispravkom Odluke 

Senata o ustroju i izvedbi diplomskog sveučilišnog studija Inženjerstvo okoliša u 

Inženjerstvo okoliša sa smjerovima Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje okolišem i 

Upravljanje vodama 

e) Informacija o Potvrdi upisa u Upisnik studijskih programa: Integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija Ekonomskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

f) Informacija o Potvrdi upisa u Upisnik studijskih programa: Integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija Ekonomskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

g) Informacija o Potvrdi upisa u Upisnik studijskih programa: Diplomski 

sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 
h) Odluka o ustroju i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna 

implantologija Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

i) Odluka o ustrojstvu i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija 

Primijenjena kroatistika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

j) Odluka o ustrojstvu i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Dramska 

pedagogija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

k) Odluka o ustrojstvu i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog 

interdisciplinarnog studija Priprema i provedba EU projekata Sveučilišta u 

Zagrebu 

l) Promjena naziva poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Upravljanje prodajom u Menadžment prodaje – 

promjene do 20% 

m) Odluka o ustrojstvu i izvedbi doktorskog studija Kineziologija Kineziološkog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

n) Odluka o ustrojstvu i izvedbi doktorskog studija Sociologija Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
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9) Istraživanje 

a) Raspodjela potpora doktorandima i asistentima u umjetničkom području  

b) Odluka o raspisu natječaja za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima 

za 2015.  

 

10) Međunarodna suradnja 

 

11) Financijska pitanja 

a) Prihvaćanje konsolidiranog izvješća o praćenju realizacije Ugovora o punoj 

subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 

2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. za ak. god. 2014./2015.  

b) Prihvaćanje izvještaja o izabranim ciljevima po Ugovoru o punoj subvenciji 

participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 

2013./2014. i 2014./2015. za ak. god. 2014./2015. prema dostavljenim odlukama 

vijeća sastavnica 

c) Javna rasprava – Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih 

prihoda javnih i visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta  

d) Financijsko izvješće o studentskim programima i aktivnostima studentskih 

udruga i organizacija za 2014. godinu 

 

12) Suglasnost na Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu 

 

13) Davanje suglasnosti na program predloženice za dekanicu Edukacijsko-

rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Antonije Žižak 

 

14) Davanje suglasnosti na program predloženice za dekanicu Pravnog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, prof. dr. sc. Dubravke Hrabar 

 

15) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Agronomskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Zoran Grgić, 2. prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, 3. 

prof. dr. sc. Milan Mesić 

 

16) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Arhitektonskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Bojan Baletić, 2. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit 

 

17) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Sandra Bischof, 2. prof. dr. sc. Darko 

Ujević 

 

18) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Geotehničkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ranka Biondića 

 

19) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Medicinskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijana Klarice 
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20) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Metalurškog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ladislava Lazića 

 

21) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Miroslav Bača, 2. prof. dr. sc. Neven 

Vrček 

 

22) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Brune Zelića 

 

23) Davanje suglasnosti dekanu FER-a za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 

Fakulteta za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna 

 

24) Imenovanje Stručnog vijeća Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu 

 

25) Imenovanje dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta 

za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća 

26) Imenovanje zamjenskog predstavnika studenata u Upravno vijeće Studentskog centra 

Varaždin. 

 

27) Stipendije Sveučilišta u Zagrebu u akademskog godini 2014./2015. – Odluka za dodatne 

stipendije 

 

28) Ostalo 

 

*** 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 
Nakon detaljnog izvještaja za svakog od predloženika, izvjestitelji su predložili Senatu da se istima 

dodijeli počasno zvanje professor emeritus, budući da su predloženici svojom znanstvenom, 

nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonijeli razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu, a na 

temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću 

 

R.

b 

Ur. 

br. 

IME PREZIME Visoko učilište Izvjestitelj/-ica 

1. 602-

04/15

-16/9 

prof. dr. sc. Filip ČULO Medicinski fakultet prof. dr. sc. Hrvoje Banfić, 

predsjednik 

2. 602-

04/15

-16/4 

prof. dr. sc. 

Antonije 

DULČIĆ Prirodoslovno-

matematički fakultet 

dr. sc. Mladen Prester, član 
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3. 602-

04/15

-

16/21 

prof. dr. sc. Mladen FRANZ Fakultet strojarstva i 

brodogradnje 

prof. dr. sc. Franjo Cajner, 

predsjednik 

4. 602-

04/15

-

16/19 

prof. dr. sc. Jozo PREVIŠIĆ Ekonomski fakultet prof. dr. sc. Đurđana 

Ozretić Došen, 

predsjednica 

5. 602-

04/15

-16/5 

prof. dr. sc. Damir VILIČIĆ Prirodoslovno-

matematički fakultet 

prof. dr. sc. Branka 

Pevalek Kozlina, 

predsjednica 

 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 9. redovite sjednice Sveučilišta u Zagrebu 

u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 14. travnja 2015. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 9. redovite sjednice 

Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 14. travnja 2015. 

 

3) Izbori u zvanja  

a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitoga profesora - trajno  

 

Rd

br. 

Klasa Ime Prezime Datum 

zadnjeg 

izbora  

Datum odluke 

Fakultet.  

Vijeća o 

raspisu 

natječaja 

Datum objave 

natječaja 

Suglasnost  Broj 

uvjeta 

Rekt. 

zbora 

Visoko 

učilište 

Znan./umjet. 

područje 

Znan./umjet.polje/gr

ana 

1.  640-

03/15-

07/34 

dr. sc. 

Blaženka 

DIVJAK 20.04.2010

. 

25.11.2014

. 

03.12.2014

. 

br.100-

01/14-

03/401 od 

27.10.201

4. 

11/12 Fakultet 

organiza

cije i 

informati

ke 

prirodne 

znanosti 

matematika 

2.  640-

03/15-

07/43 

dr. sc. 

Ivan 

PERIĆ 14.07.2009

. 

26.02.2015

. 

18.03.2015

. 

br.100-

01/15-

03/11 od 

05.02.201

4. 

7/12 Prehram

beno-

biotehnol

oški 

fakultet 

prirodne 

znanosti 

matematika/ 

matematička 

analiza 

3.  640-

03/15-

07/31 

dr. sc. 

Snježana 

VUKOVIĆ 
09.02.2010

. 

28.01.2015

. 

04.02.2015

. 

br.100-

01/14-

03/234 od 

21.11.201

4. 

6/12 Veterinar

ski 

fakultet 

biomedicina 

i zdravstvo 

veterinarska 

medicina/ 

temeljne i 

pretkliničke 

veterinarske 

znanosti 
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4.  640-

03/15-

07/35 

Anđelko  KRPAN 11.05.2010

. 

21.01.2015

. 

28.01.2015

. 

br.100-

01/13-

03/502 od 

05.11.201

4. 

5/12 Muzička 

akademija 

umjetničko glazbena 

umjetnost 

5.  640-

03/15-

07/38 

Mladen 
JANJANIN 

11.05.2010

. 

21.01.2015

. 

28.01.2015

. 

br.100-

01/12-

03/97 od 

17.02.201

5. 

9/12 Muzička 

akademija 

umjetničko glazbena 

umjetnost 

6.  640-

03/15-

07/39 

Mladen TARBUK 11.05.2010

. 

21.01.2015

. 

28.01.2015

. 

br.100-

01/13-

03/502 od 

05.11.201

4. 

6/12 Muzička 

akademija 

umjetničko glazbena 

umjetnost 

 
 Senat je jednoglasno potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na radno mjesto.  

 

b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

Re

d. 

br. 

Klasa Ime Prezime Datum zadnjeg 

izbora   

Datum odluke 

Fakultet.  

Vijeća o 

raspisu 

natječaja 

Datum objave 

natječaja 

Suglasnost  Broj 

uvjet

a 

Rekt

or. 

zbor

a 

Visoko 

učilište 

Znan./umje

t. područje 

Znan./umjet.polje/gr

ana 

1. 640-

03/15-

07/44 

dr. sc. 

Ana 

VUKELIĆ 22.12.2009. 17.12.2014

. 

18.03.2015

. 

br.100-

01/15-03/11 

od 

05.02.2015. 

5/8 Prehrambeno-

biotehnološki 

fakultet 

prirodne 

znanosti 

matematika/ 

matematička 

analiza 

2 640-

03/15-

07/41 

dr. sc. 

Klaudio 

PAP 12.04.2010. 09.03.2015

. 

18.03.2015

. 

br.100-

01/14-

03/366 od 

02.02.2015. 

7/8 Grafički 

fakultet 

tehničke 

znanosti 

grafička 

tehnologija 

3. 640-

03/15-

07/33 

dr. sc. 

Diana 

ŠIMIĆ 16.12.2009. 25.11.2014

. 

03.12.2014

. 

br.100-

01/14-

03/401 od 

27.10.2014

. 

4/8 Fakultet 

organizacije 

i 

informatike 

društven

e 

znanosti 

informacijske i 

komunikacijske 

znanosti 

4. 640-

03/15-

07/36 

Goran MERČEP 22.09.2009. 21.1.2015. 28.01.2015

. 

br.100-

01/13-

03/502 od 

05.11.2014. 

3/8 Muzička 

akademija 

umjetničko glazbena 

umjetnost 

5. 640-

03/15-

07/37 

Krešimir SELETKOVIĆ 22.09.2009. 21.1.2015. 28.01.2015

. 

br.100-

01/12-03/97 

od 

17.02.2015. 

4/8 Muzička 

akademija 

umjetničko glazbena 

umjetnost 
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 Senat je jednoglasno potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na radno mjesto. 

 

c) Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na 

radno mjesto redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

Re

d. 

br. 

Klasa Ime Prezime Datum zadnjeg 

izbora   

Datum odluke 

Fakultet.  

Vijeća o 

raspisu 

natječaja 

Datum objave 

natječaja 

Broj 

uvjet

a 

Rekt

or. 

zbor

a 

Visoko 

učilište 

Znan./umje

t. područje 

Znan./umjet.polje/gr

ana 

1. 640-

03/15 -

07/22 

dr. sc.  

Stašo 

FORENBAHER 
17.09.2008. 28.11.2014

. 

10.12.2014

. 

4/8 Filozofski 

fakultet 

humanisti

čke 

znanosti 

etnologija i 

antropologija/ 

antropologija 

 

 Senat je jednoglasno potvrdio gore navedeni izbor u naslovno zvanje. 

 

d) Reizbor na radno mjesto u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju 

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina- na znanje 

 

Red. 

br. 

Klasa Ime Prezime Datum zadnjeg 

izbora   

Broj uvjeta 

Rektor. 

zbora 

Visoko učilište Znan./umjet. 

područje 

Znan./umjet.polje/grana 

1. 640-

03/15-

07/15 

dr.sc.  

Ketij 

MEHULIĆ 20.04.2010. 4/8 Stomatološki fakultet biomedicina 

i zdravstvo 

dentalna 

medicina/protetika 

dentalne medicine 

 

 Senat je jednoglasno prihvatio informaciju o gore navedenom reizboru na radno mjesto 

u zvanju redovitog profesora na vrijeme od pet godina 

 

e) Prijedlozi za imenovanje povjerenstva za izbor predloženika u počasno zvanje 

professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

 
Rektor Boras je izvijestio o dva posljednja prijedloga za imenovanje povjerenstava za izbor 

predloženika u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku 

godinu 2014./2015. 

 

R.

b 

Predloženik Predsjednik povjerenstva Članovi povjerenstva 

1. dr. sc. Mato GRGIĆ,  

redoviti profesor u trajnom zvanju 

u mirovini od  01.01.2015. 

Ekonomski fakultet 

dr. sc. Mirjana Dragičević, 

redovita profesorica u trajnom 

zvanju, Ekonomski fakultet 

- dr. sc. Božo Matić, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Ekonomski fakultet 

- dr. sc. Vinko Kandžija, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, Ekonomski 

fakultet, Sveučilište u Rijeci 
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2. akademik Velimir NEIDHARDT, 

u mirovini od 01.10.2014. 

Arhitektonski fakultet 

 

akademik Mladen Obad 

Šćitaroci, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Arhitektonski 

fakultet 

- dr.sc. Nenad Fabijanić, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, Arhitektonski 

fakultet 

- dr. sc. Jure Radić, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Građevinski fakultet 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedene prijedloge za 

imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus na 

Sveučilištu u Zagrebu 

 

f) Imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus prof. dr. 

sc. Amira Hamzića 

 
Rektor Boras navodi kako, sukladno Pravilniku o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnog 

zvanja professor emeritus donesenom na 9. sjednici Senata održanoj 14. travnja 2015., Senatu 

predlaže imenovanje sljedećeg Povjerenstva za izboru u počasno zvanje professor emeritus 

prof. dr. sc. Amira Hamzića: 

 

R.

b 

Predloženik Predsjednik povjerenstva Članovi povjerenstva 

1. dr. sc. Amir HAMZIĆ,  

redoviti profesor u trajnom zvanju 

u mirovini od  01.10.2014. 

Prirodoslovno-matematički fakultet 

dr. sc. Emil Babić, professor 

emeritus, Prirodoslovno-

matematički fakultet 

- dr. sc. Mirko Orlić, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Prirodoslovno-

matematički fakultet 

- akademik Ivica Kostović, professor 

emeritus, Medicinski fakultet 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni prijedlog rektora za 

imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 

prof. dr. sc. Amira Hamzića 

 

g) Imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus prof. dr. 

sc. Igora Čatića 

 
Rektor Boras navodi kako, sukladno Pravilniku o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnog 

zvanja professor emeritus donesenom na 9. sjednici Senata održanoj 14. travnja 2015., Senatu 

predlaže imenovanje sljedećeg Povjerenstva za izboru u počasno zvanje professor emeritus 

prof. dr. sc. Igora Čatića: 

 

R.

b 

Predloženik Predsjednik povjerenstva Članovi povjerenstva 

1. dr. sc. Igor ČATIĆ,  

redoviti profesor u trajnom zvanju 

u mirovini od  01.10.2006. 

dr. sc. Miljenko Stegić, 

umirovljeni redoviti profesor u 

trajnom zvanju,  Fakultet 

strojarstva i brodogradnje 

- dr. sc. Bojan Jerbić, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Fakultet strojarstva i 

brodogradnje 

- dr. sc. Zvonimir Janović, umirovljeni 
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Fakultet strojarstva i brodogradnje redoviti profesor u trajnom zvanju, 

Fakultet kemijskog inženjerstva i 

tehnologije 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni prijedlog rektora za 

imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 

prof. dr. sc. Igora Čatića 

4) Sveučilišni kalendar Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016. – 

Sveučilišni kalendar – Plan događanja 

 
Prorektorica Čuković-Bagić zamolila je članove Senata da pogledaju priloženi Akademski kalendar i 

plan događanja te da, u slučaju eventualnih pogrešaka, reagiraju, kako bi se iste ispravile. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je Akademski kalendar Sveučilišta u Zagrebu za 

akademsku godinu 2015./2016. 

 

5) Sveučilišna nastavna literatura 

 
Prorektorica Čuković-Bagić izvještava da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 

Sveučilišta u Zagrebu zaprimilo prijedloge sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za objavljivanje 

sveučilišne nastavne literature. Na 66. sjednici Povjerenstva, održanoj 5. svibnja 2015., 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 sljedeće 

 

PRIJEDLOGE 

 

o odobravanju naslova: 

 

EKONOMIKA ENERGIJE. PROIZVODNJA, POTROŠNJA, KORIŠTENJE I TRGOVANJE 

ENERGIJOM U SUVREMENOM GLOBALIZIRANOM GOSPODARSTVU, sveučilišni udžbenik, 

autori: prof. dr. sc. Igor Dekanić i izv. prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar. Predlagatelj je 

Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet. 

 

ENGLISH FOR BUSSINES A COURSE BOOK FOR UNDERGRADUATE PROFFESIONAL 

DEGREE PROGRAMMES IN ECONOMICS AND BUSINESS, sveučilišni udžbenik, autori: 

Boglarka Kiss Kulenović, M.A., mr. sc. Iva Planišek-Čikara, mr. sc. Mirna Linčir Lumezi, dr. sc. 

Borka Lekaj Lubina. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.  

 

KINEZIOLOGIJA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Ivan Prskalo i izv. prof. dr. sc. Goran 

Sporiš. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Učiteljski  fakultet. 

 

ZBIRKA ZADATAKA IZ STATIČKE I DINAMIČKE ANALIZE BRODSKIH KONSTRUKCIJA, 

sveučilišni priručnik, autori: dr. sc. Neven Hadžić, prof. dr. sc. Smiljko Rudan, prof. dr. sc. Joško 

Parunov i prof. dr. sc. Rajko Grubišić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 

brodogradnje. 

 

POSLOVNO UPRAVLJANJE U TRGOVINI, sveučilišni udžbenik,  autor: doc. dr. sc. Dario 

Dinković. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
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SLOBODA PRUŽANJA USLUGA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU EUROPSKE UNIJE, sveučilišni 

udžbenik,  autori: prof. dr. sc. Hana Horak, prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat i doc. dr. sc. 

Kosjenka Dumančić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 

 

KONZULTATIVNO-SURADNA PSIHIJATRIJA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Danijel 

Buljan i suradnici. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

 

6) Upisi u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

2015./2016. 

a) Izvješće o upisu u I. godinu diplomskih studija za ak. god. 2014./2015. na 

Sveučilištu u Zagrebu  

 
Prorektorica Čuković-Bagić skreće pozornost na Izvješće o upisu u I. godinu diplomskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2014./2015. (jesenski i proljetni upisni 

rok). U jesenskom i proljetnom upisnom roku upisano je ukupno 5983 studenta, odnosno 316 

manje nego prošle godine. Popunjenost na upisnoj kvoti je na razini od 67,73%, što je za 

1,09% manje nego prošle godine. Redoviti studij je popunjen sa 73,66%, što je za 2,07% 

manje nego prošle godine. Izvanredni studij je popunjen sa 40,18%. Prorektorica navodi kako 

je vidljiva blaga tendencija smanjenja broja upisanih studenata na diplomske studije. 

Napravljena je mala analiza kako bi se vidjelo koliki je broj studija na kojem je manje od 50% 

upisanih studenata u odnosu na odobrenu kvotu. Na 47 studijskih programa upisano je manje 

od 50% studenata u odnosu na odobrenu kvotu. Na 13 studijskih programa popunjeno je s 

manje od 20%. Preporuka je sastavnicama da se provede dublja analiza kako bi se vidjelo je li 

narušena kvaliteta ili je riječ o nekim drugim čimbenicima. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvješće o upisu u I. godinu 

diplomskih studija za ak. god. 2014./2015. na Sveučilištu u Zagrebu 

 

b) Utvrđivanje prijedloga upisnih kvota i upisnih kriterija za diplomske studije za 

ak. god. 2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako se pozivaju sastavnice da na svojim 

fakultetskim/akademijskim vijećima razmotre problematiku upisnih kvota za upis u 

akademsku godinu 2015./2016., do 1. lipnja 2015 godine., kako bi se o tim prijedlozima 

moglo raspraviti na sjednici Senata u lipnju, a natječaj za upis objavio najkasnije u srpnju 

2015. godine. Prorektorica napominje kako s obzirom da Odluka Vlade RH o uvjetima, 

kriterijima i načinu subvencioniranja participacije redovitih studenata u troškovima studija i 

sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za 

sljedeću akademsku godinu nije još donesena, plaćanje participacije vršit će se na način 

definiran Odlukom Vlade. U slučaju da Sveučilište u Zagrebu i Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta ne potpišu ugovor kojim se utvrđuju kriteriji za provedbu Odluke Vlade 

RH, Sveučilište će postupiti u skladu s odlukom Senata. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio utvrđivanje prijedloga upisnih 

kvota i upisnih kriterija za diplomske studije za ak. god. 2015./2016. na Sveučilištu u 

Zagrebu 

 

7) Studijski programi: 
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a) Odluka o ustroju i izvedbi preddiplomskog sveučilišnog studija Religijska 

pedagogija i katehetika – dvopredmetno Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako  je predmet u vezi ustroja i izvedbe 

preddiplomskog sveučilišnog studija Religijska pedagogija i katehetika – dvopredmetno 

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao čitavu proceduru sukladno 

Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 

diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u 

Zagrebu. Predloženi studij dobio je pozitivno mišljenje Vijeća-društveno humanističkog 

područja. Predlaže se donošenje odluke o ustroju i izvedbi predmetnog studija. 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o ustroju i izvedbi 

preddiplomskog sveučilišnog studija Religijska pedagogija i katehetika – dvopredmetno 

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

b) Odluka o ustroju i izvedbi diplomskog sveučilišnog studija Religijska pedagogija i 

katehetika – dvopredmetno Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je predmet u vezi ustroja i izvedbe diplomskog 

sveučilišnog studija Religijska pedagogija i katehetika – dvopredmetno Katoličkoga 

bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao čitavu proceduru sukladno Pravilniku o 

postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. Predloženi 

studij dobio je pozitivno mišljenje Vijeća-društveno humanističkog područja. Predlaže se 

donošenje odluke o ustroju i izvedbi predmetnog studija. 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o ustroju i izvedbi diplomskog 

sveučilišnog studija Religijska pedagogija i katehetika – dvopredmetno Katoličkoga 

bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

c) Odluka o ustroju i izvedbi diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija; 

smjer Management na engleskom jeziku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je predmet u vezi ustroja i izvedbe diplomskog 

sveučilišnog studija Poslovna ekonomija; smjer Management na engleskom jeziku 

Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaprimljen u ožujku 2015. godine. Predmet nije 

išao na Odbor za proračun i na recenziju jer je riječ o izvođenju istog programa, ali na 

engleskom jeziku, te je prošao uobičajenu skraćenu proceduru. Predloženi studij dobio je 

pozitivno mišljenje Vijeća-društveno humanističkog područja. Predlaže se donošenje odluke o 

ustroju i izvedbi predmetnog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o ustroju i izvedbi diplomskog 

sveučilišnog studija Poslovna ekonomija; smjer Management na engleskom jeziku 

Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

d) Zahtjev Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ispravkom Odluke 

Senata o ustroju i izvedbi diplomskog sveučilišnog studija Inženjerstvo okoliša u 

Inženjerstvo okoliša sa smjerovima Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje okolišem i 

Upravljanje vodama 
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Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je Sveučilište u Zagrebu zaprimilo zahtjev 

Geotehničkog fakulteta za ispravkom Odluke Senata o ustroju i izvedbi diplomskog 

sveučilišnog studija Inženjerstvo okoliša u Inženjerstvo okoliša sa smjerovima 

Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje okolišem i Upravljanje vodama. Geotehnički fakultet je 

16. veljače 2015. tražio dopunu u Upisniku da se navedu predloženi smjerovi. Predmet je bio 

na Odboru za upravljanje kvalitetom 16. travnja 2015. koji je suglasan s traženjem ispravka 

Odluke Senata odnosno upisa u Upisnik studijskih programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o ispravku Odluke Senata o 

ustroju i izvedbi diplomskog sveučilišnog studija Geotehničkog fakulteta - 

Inženjerstvo okoliša u Inženjerstvo okoliša sa smjerovima Geoinženjerstvo okoliša, 

Upravljanje okolišem i Upravljanje vodama. 
 

e) Informacija o Potvrdi upisa u Upisnik studijskih programa: Integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija Ekonomskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektorica Ćuković-Bagić izvještava kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 6. 

svibnja 2015. donijelo potvrdu kojom se potvrđuje da je integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisan u Upisnik 

studijskih programa. 

 

f) Informacija o Potvrdi upisa u Upisnik studijskih programa: Integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija Ekonomskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektorica Ćuković-Bagić izvještava kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 6. 

svibnja 2015. donijelo potvrdu kojom se potvrđuje da je integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisan u 

Upisnik studijskih programa. 

 

g) Informacija o Potvrdi upisa u Upisnik studijskih programa: Diplomski 

sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 
 
Prorektorica Ćuković-Bagić izvještava kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

11. svibnja 2015. donijelo potvrdu kojom se potvrđuje da je diplomski sveučilišni studij Rani i 

predškolski odgoj Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisan u Upisnik studijskih 

programa. 

 
h) Odluka o ustroju i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna 

implantologija Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je Vijeće biomedicinskog područja na sjednici 

održanoj 20. travnja 2015. dalo pozitivno mišljenje o prijedlogu ustroja i izvedbi 

poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna implantologija Stomatološkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, sukladno čemu se Senatu predlaže donošenje Odluke i prihvaćanju 

predmetnog studija.  

 

Profesor Macan ukratko izlaže prijedlog u vezi ustrojstva i izvedbe predmetnog 

poslijediplomskog studijskog programa. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o ustroju i izvedbi 

poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna implantologija Stomatološkog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

i) Odluka o ustrojstvu i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija 

Primijenjena kroatistika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako se Senatu predlaže donošenje Odluke o ustrojstvu i 

izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Primijenjena kroatistika Filozofskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predloženi studij dobio je pozitivno mišljenje Vijeća-

društveno humanističkog područja. 

 

Profesorica Petrović ukratko izlaže prijedlog u vezi ustrojstva i izvedbe predmetnog 

poslijediplomskog specijalističkog studijskog programa. 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o ustroju i izvedbi 

poslijediplomskog specijalističkog studija Primijenjena kroatistika Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

j) Odluka o ustrojstvu i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Dramska 

pedagogija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako se Senatu predlaže donošenje Odluke o ustrojstvu i 

izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Dramska pedagogija Učiteljskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. Predloženi studij dobio je pozitivno mišljenje Vijeća-društveno 

humanističkog područja. 

 
Docentica Gruić ukratko izlaže prijedlog u vezi ustrojstva i izvedbe predmetnog 

poslijediplomskog specijalističkog studijskog programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o ustroju i izvedbi 

poslijediplomskog specijalističkog studija Dramska pedagogija Učiteljskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

k) Odluka o ustrojstvu i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog 

interdisciplinarnog studija Priprema i provedba EU projekata Sveučilišta u 

Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako se Senatu predlaže donošenje Odluke o ustrojstvu i 

izvedbi poslijediplomskog specijalističkog interdisciplinarnog studija Priprema i provedba 

EU projekata Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Profesor Bežovan ukratko izlaže prijedlog u vezi ustrojstva i izvedbe predmetnog 

poslijediplomskog specijalističkog interdisciplinarnog studijskog programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o ustroju i izvedbi 

poslijediplomskog specijalističkog interdisciplinarnog studija Priprema i provedba EU 

projekata Sveučilišta u Zagrebu 

 

l) Promjena naziva poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Upravljanje prodajom u Menadžment prodaje – 

promjene do 20% 
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Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke 

programe Sveučilišta u Zagrebu na sjednici 7. svibnja 2015. dalo je pozitivno mišljenje o 

promjeni naziva poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu Upravljanje prodajom u Menadžment prodaje. Utvrđeno je da se navedenom 

promjenom mijenja samo naziv studija dok plan studijskog programa s pripadajućim ECTS 

bodovima, te ishodi učenja ostaju nepromijenjeni odnosno da su promjene studijskog 

programa manje od 20%. 

 

m) Odluka o ustrojstvu i izvedbi doktorskog studija Kineziologija Kineziološkog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako se Senatu predlaže donošenje Odluke o ustrojstvu i 

izvedbi doktorskog studija Kineziologija Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Predloženi studij dobio je pozitivno mišljenje Vijeća-društveno humanističkog područja. 

 

Dekan Knjaz ukratko izlaže prijedlog u vezi ustrojstva i izvedbe predmetnog doktorskog 

studija Kineziologija Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o ustroju i izvedbi doktorskog 

studija Kineziologija Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

n) Odluka o ustrojstvu i izvedbi doktorskog studija Sociologija Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako se Senatu predlaže donošenje Odluke o ustrojstvu i 

izvedbi doktorskog studija Sociologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predloženi 

studij dobio je pozitivno mišljenje Vijeća-društveno humanističkog područja. 

 
Profesor Afrić ukratko izlaže prijedlog u vezi ustrojstva i izvedbe predmetnog doktorskog 

studija Sociologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o ustroju i izvedbi doktorskog 

studija Sociologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

Prorektor Šimpraga izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za poslijediplomske programe i 

doktorske teme, vijeća područja razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

U okviru doktorskoga studija 

 
1. Lana Babić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Tema: Proces štavljenja prirodne kože derivatom triazina 

2. mr. sc. Ognjen Orel, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Otkrivanje moguće zlouporabe u informacijskim sustavima temeljeno na odstupanjima u vremenskim 

grafovima 

3. Darko Sinanović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Prostorna modulacija i odašiljački diverziti u višeantenskim sustavima s jednim nosiocem i višestrukim 

pristupom po frekvenciji 

4. mr. sc. Milan Filipović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Vođenje mikromreža na osnovi sinkroniziranih mjerenja u elektroenergetskom sustavu 

5. Ljupko Teklić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 
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Tema: Određivanje vrste i mjesta kvara u elektroenergetskoj prijenosnoj mreži primjenom umjetnih neuronskih 

mreža 

6. Mihael Cipek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Tema: Modeliranje, analiza i optimalno upravljanje pogonima hibridnih električnih vozila 

7. Tomislav Lesičar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Tema: Multiscale Modeling of Heterogeneous Materials Using Second-Order Homogenization (Višerazinsko 

modeliranje heterogenih materijala primjenom homogenizacije drugog reda) 

8. Nikola Mataga, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Kontinuirani referentni model radijskoga kanala s višestrukim ulazima i izlazima temeljen na entitetima zraka 

9. Mario Galić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet 

Tema: Razvijajući model planiranja i optimizacije lanca procesa proizvodnje, transporta i ugradnje asfalta 

10. Ivo Haladin, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet 

Tema: Ocjena stupnja prigušenja vibracija tramvajskih kolosijeka primjenom metode prolaska tračničkih vozila 

11. Lovorka Librić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet 

Tema: Klasifikacija tla zasnovana na rezultatima statičkoga penetracijskoga pokusa                              

12. Adis Skejić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet 

Tema: Numeričko modeliranje utjecaja interakcije armature i nekoherentnoga zasipa u proračunu stabilnosti zidova 

od armiranoga tla 

13. Mandica Sanković, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 

Tema: Povezanost kvalitete stambenih zgrada i alergijskih dišnih bolesti u djece kontinentalne Hrvatske 

14. Sonja Ravlić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Prepoznavanje visokoomskih kvarova u mrežama srednjega napona uzemljenima preko transformatora za 

uzemljenje zvjezdišta 

15. Filip Dujmić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

Tema: Ultrazvukom potpomognuta ekstrakcija biološki aktivnih sastojaka iz taloga crnih vina 

16. Dora Babić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

Tema: Utjecaj soka od jabuke na kvalitetu života oboljelih od Alzheimerove bolesti 

17. Dijana Grgas, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

Tema: Istovremeno uklanjanje dušika i fosfora iz otpadne vode pri anoksičnim uvjetima 

18. Domagoj Stupić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 

Tema: educirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kakvoću grožđa i vina 

19. Sanja Radman, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 

Tema: Utjecaj gnojidbe dušikom i načina uzgoja na kemijski sastav dvodomne koprive (Urtica dioica L.) 

20. mr. sc. Ante Rako, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 

Tema: Utjecaj sastava ovčjega mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkoga sira tijekom zrenja 

21. Stjepan Siber, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet 

Teme: Sudskomedicinski aspekti procjene boli nakon ozljede lica, čeljusti i usta 

22.  Biserka Zidar, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet 

Tema: Usporedba djelovanja kombinacije medetomidin/dexmedetomidin s ketaminom i butorfanolom na sistolički 

krvni tlak i pokazatelje elektrokardiograma u mačaka 

23. Selma Pintarić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet 

Tema: Istraživanje mehanizama rezistencije na aminoglikozide i fluorokinolone u izolata bakterije Pseudomonas 

aeruginosa izdvojenih iz pasa 

24. mr.sc. Ivan Bedek, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet 

Tema: Izrada hrvatskoga standarda za procjenu dentalne dobi djece na uzorku digitalnih ortopantomograma 

25. mr.sc. Marijan Cesarik, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet 

Tema: Utjecaj poremećaja funkcije trigeminalnoga živca u različitim oblicima glavobolje 

26. Jelena Selanec, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet 

Tema: Klinička i serološka dijagnostika te molekularna tipizacija uzročnika piroplazmoze konja na području 

Republike Hrvatske  

27. Blanka Glavaš Konja, Medicinski fakultet 

Tema: Kasni učinci liječenja malignih bolesti dječje dobi na elastičnost aorte  

28. Paola Paliage, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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Tema: Akumulacija i postojanost fekalnoga onečišćenja u rovinjskom priobalju 

29. Marija Jozanović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Tema: Elektroanalitička karakterizacija i elektroforetsko određivanje histidinskih dipeptida, karnozina i anserina 

primjenom C4D detektora 

30. Sanja Petrušić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Tema: Primjena nanomaterijala pri izradi potenciometrijskih tenzidnih senzora 

31. Mladen Novak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: VLA-COSMOS 3 GHz Large Project: Star formation through cosmic time (VLA-COSMOS 3 GHz Large 

Project: Stvaranje zvijezda kroz kozmičko vrijeme) 

32. Martina Stojić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Upotpunjeni Hopfovi algebroidi 

33. Davor Štimac, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Utjecaj oksidativnoga stresa na strukturne i funkcionalne promjene spermija čovjeka 

34. Vanja Ivković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Povezanost polimorfizama gena za adiponektin s arterijskim tlakom u osoba s normalnom bubrežnom 

funkcijom 

35. Marija Miloloža Pandur, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Računanje unutarnjih svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora definitnih matričnih parova 

36. Robert Bagarić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Sažeto uzorkovanje za rekonstrukciju slike u pozitronskoj emisijskoj tomografiji 

37. Renata Grbac Žiković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Čimbenici potrošnje vode u hotelskim kapacitetima Opatijskoga primorja 

38. Marijana Popović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Tema: Identifikacija karboniliranih proteina u različitim stadijima kolorektalnoga karcinoma 

39. Marinko Artuković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Povezanost učestalosti polimorfizama gena FasL i FOXO3 s razinama citokina TNFα i IL-10 u reumatoidnom 

artritisu 

40. Sanja Konosić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na agregaciju trombocita i viskoelastična svojstva krvnog ugruška u 

štakora 

41. Božo Radić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Neuroleptička svojstva urapidila u uvjetima in vivo i in vitro 

42. Nikolina Vladislavić Stanić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Učinak imunostimulacije β glukanima na interleukin 1β (IL-β) i plazmatski lizozim kavezno uzgojenoga 

lubina (Dicentrarchus labrax) 

43. Saša Gulić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Uloga nesfatina-1 kod bolesnika sa sindromom iritabilnoga crijeva 

44. Danijel Knežević, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 

Tema: Čimbenici kvalitete sustava upravljanja radnom uspješnošću u hotelskom poslovanju 

45. mr. sc. Elena Krelja Kurelović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Prihvaćanje otvorenoga pristupa znanstvenim informacijama i obrazovnim sadržajima u hrvatskoj akademskoj 

zajednici 

46. mr. sc. Irena Petrušić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Razvoj metodologije i modela rangiranja visokih učilišta u Hrvatskoj 

47. Paulina Radonić Vranjković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Organizacijska i socijalna struktura vodstva Hrvatske seljačke stranke od 1918. do 1941. godine 

48. Sandra Lukšić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Diskursna i pragmatička analiza zamjenice 'one' u proznom djelu Virginije Woolf na korpusu romana "To the 

Lighthouse" i eseja "A Room of Ones Own" 

49. mr. sc. Sanja Ivčević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Tipologija i kronologija rimske vojne opreme u doba principata na području između rijeka Krke i Cetine 

50. mr. sc. Branko Čičko, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Vlastelin i vojnik Franjo Tahy (1516.-1573.) 
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51. Neda Macanović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Sintaksa genitiva u srednjovjekovnoj hrvatskoj poeziji 

52. Berislav Čović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Svjetski etos i svjetsko gospodarstvo 

53. Vinka Bubić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Tipologija i topografija kasnoantičkih grobova u arheološkom krajoliku srednje Dalmacije 

54. Miroslav Nađ, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Optjecaj novca na području Gornje Panonije južno od rijeke Mure i Drave od 193. godine do kraja Zapadnoga 

Rimskoga carstva 

55. mr. sc. Martina Lončar, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Uzroci i posljedice (pre)opterećenosti srednjoškolskih učenika u nastavi 

56. Senka Gazibara, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Aktivno učenje kao didaktičko-metodička paradigma suvremene nastave 

57. mr. sc. Darko Novosel, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Didaktičko oblikovanje multimedijskoga udžbenika u nastavi glazbene kulture 

58. Jakob Patekar, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Utjecaj hrvatskoga kao materinskoga jezika na pisani ostvaraj na engleskome kao stranome jeziku kod 

učenika osmoga razreda 

59. Iva Matovinović Klarić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Međukulturna komunikacijska kompetencija u srednjoškolskom jezičnom obrazovanju 

60. Helena Trbušić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Kritička analiza diskursa o fleksibilizaciji tržišta rada 

61. mr. sc. Lada Muraj, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Suodnos akademskoga diskursa i scenskih izvedbi u procesu kanonizacije Držićeva dramskoga opusa 

62. Vesna Janković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Konstrukcija subpolitičkoga polja u Hrvatskoj - uloga Antiratne kampanje 

63. Saša Došen Lešnjaković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Poetika groteske u teatru figura Zlatka Boureka 

64. Tomica Plukavec, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji 

Tema: Radni ogranak družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ u Dubrovniku od 1925. do 1946. 

65. Tomislav Jonjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji 

Tema: Ivo Pilar kao politički ideolog 

66. Adela Jelinek Bišćan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti 

Tema: Medijska predstavljenost gospodarskoga kriminaliteta i razvoj sustava nacionalne sigurnosti 

67. Ivana Perković Krijan, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 

Tema: Uloga zadovoljstva zaokupljenosti poslom učitelja u istraživačkoj nastavi Prirode i društva   

68. Nevia Čičin Šain, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet 

Tema: Analyse comparée des dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale en droit fiscal croate et français : le cas de 

l'impôt sur les sociétés (Komparativna analiza sustava mjera za sprečavanje zakonitoga izbjegavanja poreza na dobit 

u hrvatskom i francuskom poreznom pravu)  

69. Ivan Švogor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike 

Tema: Framework for Allocation of Software Components onto Heterogeneous Computing System (Okvir za 

alokaciju softverskih komponenata na heterogenoj računalnoj platformi)  

70. Martina Tomičić Furjan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike 

Tema: Razvoj metodike mjerenja organizacijske učinkovitosti uporabom metamodeliranja  

71. Željka Knežević, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 

Tema: Kompetencije osnovnoškolskih učitelja njemačkoga i engleskoga jezika za razvoj višejezične i međukulturne 

kompetencije učenika  

72. mr. sc. Miroslav Čadek, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Družbe Isusove Hrvatskih studija 

Tema: Filozofsko-teološki korijeni pojma solidarnosti u misli Ivana Pavla II citati 

73. Dubravka Bogutovac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: Rana proza Svetislava Basare od autorefencijalnosti teksta do simulacije zbilje 

74. Dina Vozab, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti 
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Tema: Medijske publike i demokracija u Hrvatskoj: društvena stratifikacija kao prediktor upotrebe medija i njezinoga 

utjecaja na političku participaciju  

75.  Kristijan Slačanac, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 

Tema: Povezanost rapidnoga smanjenja tjelesne mase i uspjeha hrvača 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

9) Istraživanje 

a) Raspodjela potpora doktorandima i asistentima u umjetničkom području 

 
Rektor Boras ističe kako je, sukladno odluci Senata od 14. travnja 2015., raspisan natječaj za Potpore 

doktorandima i asistentima u umjetničkom području s trajanjem od 15. travnja do 30. travnja 2015. Za 

navedeni natječaj osigurano je 1.000.000,00 kn iz sredstava za namjensko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti. Ukupno su na natječaj pristigle 222 prijave s ukupnim traženim iznosom od 

1.090.358,86 kn. Od navedenih prijava svega tri prijave su odbijene jer ne udovoljavaju uvjetima 

natječaja (prijavitelj nije zaposlen na Sveučilištu u Zagrebu, prijavitelj koji traži pokriće izrade 

doktorata nije upisan na doktorat na Sveučilištu u Zagrebu te prijavitelj koji traži pokriće izrade 

doktorata nema odobrenu temu i imenovanog mentora od strane Senata Sveučilišta u Zagrebu). Prijave 

na kojima je traženi iznos veći od 5.000,00 kn (27 prijava) reducirane su na maksimalni dozvoljeni 

iznos od 5.000,00 kn. Ukupno je odobreno 219 prijava u ukupnom iznosu od 982.541,81 kn. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio raspodjelu potpora doktorandima i 

asistentima u umjetničkom području za 2015. godinu 

b) Odluka o raspisu natječaja za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima 

za 2015.  

 
Rektor Boras podsjeća kako je Odlukom o općim uvjetima za prijavu na natječaj za Potpore 

znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Senata Sveučilišta u Zagrebu donesenoj na sjednici 

14. travnja 2015., za natječaj za Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015. 

godini osigurano 19.000.000,00 kn. Navedena namjenska sredstva za potporu znanstvenim i 

umjetničkim istraživanjima  raspodjeljuju se (za prvi krug evaluacije i rangiranja 

prijedloga) prema znanstvenim  područjima kako je navedeno u tablici: 

 

Područje: Postotak: Iznos (kn)* 

Prirodoslovno 15% 2.850.000 

Biomedicinsko 20% 3.800.000 

Biotehničko 11% 2.090.000 

Tehničko 22% 4.180.000 

Društveno-humanističko 25% 4.750.000 
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Umjetničko   7% 1.330.000 

UKUPNO  19.000.000 

 

Rektor Boras navodi kako, sukladno Odluci čije se donošenje predlaže Senatu, najveća pojedinačna 

potpora iznosi 80.000,00 kn. Navedena namjenska sredstva mogu koristiti samo zaposlenici 

Sveučilišta u Zagrebu i osobe izabrane u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. 

Natječaj za Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima bit će otvoren od 26. svibnja do 10. 

lipnja 2015. godine. Rektor ističe da svako Vijeće područja treba sastaviti i objaviti specifične kriterije 

za evaluaciju i rangiranje pristiglih prijedloga. Nadalje, sva dobivena sredstva moraju biti utrošena 

najkasnije do 31. prosinca 2015. godine. Sredstva uplaćena i utrošena u 2015. godini mogu se koristiti 

i za realizaciju dijela aktivnosti koje se zbog objektivnih okolnosti zbivaju tek u 2016. godini. 

Postupak evaluacije i rangiranja pristiglih prijedloga provode Vijeća područja, na temelju prijedloga 

tročlanih povjerenstava, uzimajući u obzir specifične kriterije utvrđene za svako Vijeće područja 

zasebno. Postupak evaluacije i rangiranja pristiglih prijedloga u prvom krugu evaluacije treba biti 

dovršen do 19. lipnja 2015. godine. Odluka o konačnoj raspodjeli sredstava za potpore znanstvenim i 

umjetničkim istraživanjima bit će donesena na izvanrednoj sjednici Senata u utorak, 30. lipnja 2015. 

godine. 

 

Profesor Barić predlaže amandman na prijedlog Odluke s obzirom da se ne slaže sa postotcima koji 

su namijenjeni pojedinim područjima. Profesor ističe kako je prorektor Judaš 10. travnja 2015. godine 

putem e-maila poslao svim dekanima i predsjednicima vijeća područja nekoliko tablica iz kojih se u 

jednoj od tablica jasno vidi koliki postotak je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dodijelilo 

pojedinim područjima. Na prorektorovu obavijest reagirao je predsjednik Vijeća prirodoslovnog 

područja, prof. Herak koji je konstatirao da sredstva nisu raspodijeljena prema FTE-u (ekvivalent 

punog radnog vremena). Prema Ministarstvu, prirodoslovno područje trebalo bi dobiti 16.43% u 

odnosu na 15% predviđenih prijedlogom Odluke, što bi bilo približno 272.000,00 kn više. 

Biomedicinsko područje bi prema Ministarstvu trebalo dobiti 23.84% u odnosu na 20% predviđenih 

prijedlogom Odluke, što bi bilo približno 730.000,00 kn više. Biotehničko područje za koje se 

predlaže 11%, trebalo bi prema Ministarstvu dobiti 10.77%, odnosno izgubiti 43.000,00 kn. Tehničko 

područje koje prema prijedlogu Odluke dobiva 22%, trebalo bi prema Ministarstvu dobiti 23,97%, 

odnosno 374.000,00 kn više. Društveno-humanističko područje koje prema prijedlogu Odluke dobiva 

25%, dok bi prema Ministarstvu trebalo dobiti 19.90%, odnosno 969.000,00 kn manje. Umjetničkom 

području pripada, prema prijedlogu Odluke, 7%, dok bi prema Ministarstvu trebalo dobiti 4.64%, 

odnosno 448.000,00 kn manje. Sukladno navedenom, profesor Barić predlaže da se za umjetničko 

područje zadrži postotak od 7% koji mu ne bi pripao prema Ministarstvu i to tako da se manjak pokrije 

tako da svako područje dade dio dijela koji mu pripada, u omjeru u kojem je postotak za svako 

pojedino područje. Profesor Barić smatra da bi se trebalo držati istog principa koji je ranije ustanovljen 

kada je određeno da novac slijedi studenta. Prema toj logici, kod potpore znanstvenim i umjetničkim 

istraživanjima, novac bi trebao slijediti pojedino područje. Iz svega navedenog proizlazi da je 

Ministarstvo koristilo određen postotak koji nije vezan za FTE, odnosno broj znanstvenika koji rade 

po pojedinim područjima. Na službenim stranicama Ministarstva vidljiv je dokument iz kojeg 

proizlazi da će se u raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko istraživanje koristiti 

ponderi odnosno koeficijenti za znanstvenu produktivnost, nacionalne i međunarodne kompetitivne 

projekte, suradnju s gospodarstvom itd. Profesor Barić napominje da FTE nije isti kao postotak koji je 

Ministarstvo dalo pojedinim područjima, te navodi da postotak prikazan u prijedlogu Odluke djeluje 

proizvoljno.  

 

Rektor Boras osvrćući se na izlaganje profesora Barića navodi da su koeficijenti o kojima govori 

proizvoljni. Rektor navodi da je o prijedlogu Odluke postignut konsenzus na sastancima koji su vođeni 

s dekanima i predsjednicima vijeća područja u više navrata. 
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Prorektor Lazibat ukazuje na nepravilnu komparaciju između jedne odluke Vlade i jednog ugovora o 

subvencijama. Subvencije su strogo namjenski prihod zbog čega vrijedi načelo da novac slijedi 

studenta. Odluka Vlade govori koliko sredstava od 23 milijuna kuna bi trebalo podijeliti po 

područjima. Problem jest što se grupu područja kao što je STEM stavlja pod jedno područje kojem se 

daje određeni postotak. Prorektor Judaš je temeljito i pravedno napravio kriterije, te se uz minorna 

odstupanja došlo do konsenzusa koji je usvojen na sastanku dekana. Prijedlogom profesora Barića 

zapravo bi se anuliralo postignuti konsenzus. Prorektor Lazibat navodi da princip prema kojem novac 

slijedi studenta nema veze s principom da novac slijedi područje.  

 

Profesor Midžić navodi kako je postotak koji se predlaže Odlukom prema nekim pokazateljima manji 

nego što bi trebao biti. Ipak, umjetničko područje pristalo je na 7%. Profesor skreće pozornost da u 

popisu znanstvenika Sveučilišta nije upisana otprilike 1/3 nastavnika umjetničkog područja, prema 

čemu je isto uskraćeno za  oko 70-80 ljudi u istraživanjima. Primjerice, čitava Muzička akademija nije 

uvrštena u popis znanstvenika prema kojem je zasigurno Ministarstvo znanosti, budući da je riječ o 

službenim podacima Sveučilišta, izračunavalo određene postotke. Umjetničko područje je pristalo na 

predloženih 7% ne želeći arbitrirati među drugim područjima. Profesor skreće pozornost da se od 

umjetničkog područja tek od prošle godine traže pokazatelji o znanstvenoj i istraživačkoj 

produktivnosti. U nastavku, profesor navodi da bi u prijedlogu Odluke u dijelu gdje se navode skupine 

suradnika koje se mogu prijaviti, umjesto zaposlenika koji su upisali doktorski studij trebalo pisati - 

doktorandi u znanstvenim područjima i asistenti u umjetničkom području. 

 

Profesor Herak navodi kako je Vijeće prirodoslovnog područja podržalo podjelu prema postotcima 

od Ministarstva, ali je jednako tako, za ovu godinu prihvaćena i podjela o kojoj se raspravljalo na 

sastanku dekana, prodekana za znanosti i predsjednika vijeća. Profesor se osvrće na koeficijentima o 

kojima se u ranijoj diskusiji raspravljalo, nije donijelo Ministarstvo već ih je na 75. sjednici održanoj 

26. studenoga 2012. godine predložilo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj. Također, nije riječ o proizvoljnim koeficijentima već o koeficijentima donesenima na temelju 

procedure koja je unaprijed definirana. Definiranje koeficijenata bilo je utemeljeno na analizi 

financiranja znanstvenih projekata po područjima znanosti, pri čemu su se koristili podatci Eurostata, 

ERC-a, FP 7, te drugih agencija i financijskih institucija. Vijeće prirodoslovnog područja je navelo 

kako shvaća da koeficijenti ni na koji način nisu vezani niti na proteklu niti na trenutnu znanstvenu 

produktivnost pojedinog područja. Drugim riječima, ne ovise o produktivnosti područja već o skupoći 

istraživanja, te ne odražavaju na bilo koji način znanstvenu vrijednost određenog područja. Ukoliko se 

smatra da su koeficijenti određeni pogrešno, Vijeće prirodoslovnog područja smatra da bi korektan 

način bio da se Sveučilište obrati Nacionalnom vijeću za znanost s prijedlogom da se koeficijenti 

ponovno razmotre. Ispravljanje uočenih mogućih nelogičnosti prelijevanjem sredstava dodijeljenih 

STEM području u druga područja unutar samo jednog sveučilišta, nužno vodi slabljenju 

konkurentnosti STEM područja sveučilišta u odnosu na druga sveučilišta. Profesor Herak ističe da niti 

jedna nacionalna agencija u svijetu ne dodjeljuje cijeloj znanstvenoj populaciji sredstva prema FTE-u. 

 

Rektor Boras nakon sveobuhvatne rasprave predlaže članovima Senata da se pristupi glasovanju o 

prijedlogu Odluke uvažavajući primjedbu profesora Midžića. 

 

  Senat Sveučilišta u Zagrebu s pet glasova protiv te dva suzdržana glasa donio je Odluku 

o raspisu natječaja za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima za 2015. 
 

10) Međunarodna suradnja 

 
Rektor Boras informira prisutne o dostavljenom sveučilišnom Akademskom glasniku gdje se navode 

događanja od protekle sjednice Senata do danas te ona događanja koja su u neposrednoj najavi. 

 

11) Financijska pitanja 
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a) Prihvaćanje konsolidiranog izvješća o praćenju realizacije Ugovora o punoj 

subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 

2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. za ak. god. 2013./2014.  

 

Prorektor Lazibat skreće pozornost na dostavljeno konsolidirano izvješće o praćenju 

realizacije Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u 

ak. god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. za ak. god. 2013./2014., a koje je prethodno 

prošlo proceduru na Povjerenstvu za praćenje ciljeva iz Ugovora sklopljenog s MZOS o punoj 

subvenciji participacije u troškovima studija studenata u akademskim godinama 2012./2013., 

2013./2014. i 2014./2015., kao i na Odboru za proračun. Prijedlog je da se izvješće potvrdi na 

Senatu.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio konsolidirano izvješće o praćenju 

realizacije Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima 

studija u ak. god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. za ak. god. 2013./2014. 

 

b) Prihvaćanje izvještaja o izabranim ciljevima po Ugovoru o punoj subvenciji 

participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 

2013./2014. i 2014./2015. za ak. god. 2014./2015. prema dostavljenim odlukama 

vijeća sastavnica 

 
Prorektor Lazibat navodi kako su sastavnice dostavile nove ciljeve u vezi Ugovora o punoj 

subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 

2013./2014. i 2014./2015. za akademsku godinu 2014./2015. Senat po uobičajenoj proceduri 

treba potvrditi iskazane ciljeve. Po realizaciji ciljeva, ići će se na prihvaćanje konsolidiranog 

izvješća, te će se ponovno tražiti 10% za zadnju godinu Programskog ugovora. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvještaj o izabranim ciljevima po 

Ugovoru o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. 

god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. za ak. god. 2014./2015., a prema dostavljenim 

odlukama vijeća sastavnica. 

 

c) Javna rasprava – Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih 

prihoda javnih i visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta 

 
Prorektor Lazibat navodi kako je Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta otvorilo javnu 

raspravu o Nacrtu Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda 

javnih i visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta. Prorektor podsjeća da je u nekoliko 

navrata na Senatu govorio kako je Rektorski zbor imenovao Povjerenstvo koje je imalo 

zadatak o nacrtu predmetnog Pravilnika razgovarati s Ministarstvom. Na sastancima u 

Ministarstvu ukazivalo se na nedostatke Pravilnika. Najvažnija primjedba Sveučilišta koja se 

odnosi na participaciju školarina nije usvojena. Prema nacrtu Pravilnika, namjenske prihode 

od participacije studenata u troškovima studija čine prihodi od školarina i ostali prihodi 

kojima studenti sudjeluju u troškovima studija (upisnine, potvrde, molbe, diplome i drugo). 

Drugim riječima participacija školarina predstavljalo bi namjenski, a ne vlastiti prihod, što nije 

utemeljeno prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Namjenske 

prihode moguće je trošiti samo namjenski, dok se vlastiti prihodi mogu koristiti za pokriće 

drugih obaveza. Prorektor ističe da se u izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13) u članku 107. navodi da su školarine prihodi, 

ali nije navedeno je li riječ o vlastitima ili namjenskim. Sukladno tome, predloženi Pravilnik 

nema zakonsko uporište. Pravilnik jedino spominje Zakon o izvršenju proračuna za 2015. 
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godinu gdje se navodi da Ministarstvo može donijeti Pravilnik o vlastitim i namjenskim 

prihodima. Intencija je Pravilnika da se vlastiti prihodi pretvore u namjenske što je sa stajališta 

Sveučilišta nedopustivo. Prorektor predlaže da sve sastavnice do 31. svibnja 2015. dostave 

Upravi Sveučilišta u Zagrebu pisane primjedbe na tekst Nacrta Pravilnika o mjerilima i načinu 

korištenja vlastitih namjenskih prihoda javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta. 

Prijedlog je također da se ovlasti rektor da, nakon primitka primjedbi, u roku predviđenom za 

javnu raspravu uputi u ime Sveučilišta u Zagrebu Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 

objedinjeni tekst primjedbi Uprave Sveučilišta, vijeća područja i sastavnica. 

 Temeljem članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je 

sljedeće 

Z A K L J U Č K E 

 

 Pozivaju se Vijeća područja i sastavnice da do 31. svibnja 2015. dostave Upravi 

Sveučilišta u Zagrebu pisane primjedbe na tekst Nacrta Pravilnika o mjerilima i 

načinu korištenja vlastitih namjenskih prihoda javnih visokih učilišta i javnih 

znanstvenih instituta. 

 

 Ovlašćuje se rektor da, nakon primitka primjedbi, u roku predviđenom za javnu 

raspravu uputi u ime Sveučilišta u Zagrebu Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 

sporta objedinjeni tekst primjedbi Uprave Sveučilišta, vijeća područja i 

sastavnica. 

 

  

d) Financijsko izvješće o studentskim programima i aktivnostima studentskih 

udruga i organizacija za 2014. godinu 

 
Prorektor Lazibat predstavlja članovima Senata financijsko izvješće o studentskim 

programima i aktivnostima studentskih udruga i organizacija za 2014. godinu. Sve sastavnice 

uredno su dostavili izvješća za svaki projekt. Sredstva se sastoje od sredstava iz proračuna 

Studentskog zbora u iznosu od 1.987.639,00kn, te dijela vlastitih sredstava koje su studenti 

dobili od vlastitih donacija i od samih sastavnica. Prorektor skreće pozornost kako je potrebno 

od strane Senata prihvatiti izvještaj za 2014. godinu kako bi se mogla dati suglasnost na 

Proračun Studentskog zbora za 2015. godinu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvješće o studentskim programima 

i aktivnostima studentskih udruga i organizacija za 2014. godinu. 

 

12) Suglasnost na Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu 

 
Student Mašić u ime Studentskog zbora predstavlja Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u 

Zagrebu za 2015. godinu. Navodi kako je ukupan iznos Proračuna Studentskog zbora 2.201.094,00kn, 

a koji se odnosi na stavke: a) sport na Sveučilištu – 413.029,00kn, b) troškovi poslovanja Studentskog 

zbora – 225.000,00kn, c) troškovi međunarodne i međuinstitucionalne suradnje – 11.626,62kn, d) 

troškovi poslovanja studentskih zborova sastavnica – 165.000,00kn, e) troškovi poslovanja i 

sudjelovanja u radu Hrvatskog studentskog zbora – 20.000,00kn. Najveća stavka u Proračunu 

Studentskog zbora su studentski programi za koje je izdvojeno 1.367.248,38kn. Povjerenstvo za 

vrednovanje programa koje se sastojalo od prof. dr. sc. Nevenke Čavlek (Ekonomski fakultet), prof. 

dr. sc. Ivana Jurage (Fakultet strojarstva i brodogradnje), izv. prof. dr. sc. Damira Knjaza 

(Kineziološki fakultet), te studenata Martine Đurđević (Muzička akademija), Petra Labrovića 

(Prirodoslovno-matematički fakultet), Maria Mašića (Medicinski fakultet) i Ivana Sesara (Ekonomski 
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fakultet), ove je godine vrednovalo 342 prijavljena projekta, što je 100 projekata više u odnosu na 

prošlu godinu. Prihvaćeno je ukupno 277 projekta. U žalbenom roku je od 80 žalbi prihvaćeno je njih 

30. Ukupno je financirano 1.367.248,38kn od ukupno zatraženih 6.828.512,59kn. 

 

Profesor Klarica navodi kako je Medicinski fakultet ranije iz vlastitih sredstava izdvojio 

290.000,00kn, dok su sve druge sastavnice zajedno izdvojile 228.000,00kn. S druge strane od 

sredstava iz lump suma odnosno programskih ugovora, Medicinski fakultet jedva ima pokriće 

materijalnih troškova. 

 

Dekan Strahonja smatra da metodologija izvještavanja nije dobra te da bi metodologija izvještavanja 

trebala biti takva da se vidi sve ono što je namijenjeno aktivnostima Studentskog zbora bez obzira je li 

riječ o centralnom financiranju ili financiranju po sastavnicama. 

 

Rektor Boras navodi kako izvještaj služi zato da bi ga se moglo opravdati, odnosno da se zna na koji 

način će se utrošiti dobivena sredstva. Predmetna metodologija je prikladna za proračun Studentskog 

zbora Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Proračun Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu 

 

13) Davanje suglasnosti na program predloženice za dekanicu Edukacijsko-

rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Antonije Žižak 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) 

održanoj 19. svibnja 2015. raspravljao je, na prijedlog rektra, o programu pristupnice za 

dekanicu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Antonije Žižak. Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program 

pristupnice za dekanicu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. ANTONIJE ŽIŽAK za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

(2015./2016. i 2016./2017.). 

14) Davanje suglasnosti na program predloženice za dekanicu Pravnog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, prof. dr. sc. Dubravke Hrabar 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) 

održanoj 19. svibnja 2015. raspravljao je, na prijedlog rektora, o programu pristupnice 

za dekanicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Dubravke Hrabar. 

Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u 

Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program pristupnice za 

dekanicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. DUBRAVKE HRABAR 

za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2015./2016. i 2016./2017.). 

15) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Agronomskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Zoran Grgić, 2. prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, 3. 

prof. dr. sc. Milan Mesić 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) 

održanoj 19. svibnja 2015. raspravljao je, na prijedlog rektora, o programima 

pristupnika/pristupnice za dekana/dekanicu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Zorana Grgića, prof. dr. sc. Ines Han Dovedan i prof.dr. sc. Milana 
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Mesića. Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u 

Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na programe 

pristupnika/pristupnice za dekana/dekanicu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. ZORANA GRGIĆA, prof. dr. sc. INES HAN DOVEDAN i prof. dr. 

sc. MILANA MESIĆA za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2015./2016., 

2016./2017. i 2017./2018.). 

16) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Arhitektonskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Bojan Baletić, 2. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) 

održanoj 19. svibnja 2015. raspravljao je, na prijedlog rektora, o programima 

pristupnika za dekana Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Bojana Baletića i izv. prof. dr. sc. Krunoslava Šmita. 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 Arhitektonskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. BOJANA BALETIĆA i izv. prof. dr. sc. 

KRUNOSLAVA ŠMITA razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2015./2016., 

2016./2017.). 

17) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Sandra Bischof, 2. prof. dr. sc. Darko 

Ujević 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) 

održanoj 19. svibnja 2015. raspravljao je, na prijedlog rektora , o programima 

pristupnika/pristupnice za dekana/dekanicu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu prof. dr. sc. Sandre Bischof i prof.dr. sc. Darka Ujevića. Sukladno članku 21. 

točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je 

donio odluku o davanju suglasnosti na programe pristupnika/pristupnice za 

dekana/dekanicu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

SANDRE BISCHOF i prof. dr. sc. DARKA UJEVIĆA za mandatno razdoblje od 3 (tri) 

akademske godine (2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.). 

 

18) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Geotehničkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ranka Biondića 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) 

održanoj 19. svibnja 2015. raspravljao je, na prijedlog rektora, o programu pristupnika 

za dekana Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Ranka 

Biondića. 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 Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. RANKA 

BIONDIĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2015./2016. i 

2016./2017.). 

19) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Medicinskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijana Klarice 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) 

održanoj 19. svibnja 2015. raspravljao je, na prijedlog rektora, o programu pristupnika 

za dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Marijana Klaricu. 

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 Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. MARIJANA 

KLARICU za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2015./2016., 2016./2017. 

i 2017./2018.). 

20) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Metalurškog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ladislava Lazića 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) 

održanoj 19. svibnja 2015. raspravljao je, na prijedlog rektora, o programu pristupnika 

za dekana Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ladislava Lazića. 

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 Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. LADISLAVA LAZIĆA 

za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2015./2016. i 2016./2017.). 

21) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Miroslav Bača, 2. prof. dr. sc. Neven 

Vrček 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) 

održanoj 19. svibnja 2015. raspravljao je, na prijedlog rektora, o programima 

pristupnika za dekana Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. prof. 

dr. sc. Miroslava Bače i prof. dr. sc. Nevena Vrčeka. 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 organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. MIROSLAVA BAČE i prof. dr. sc. 

NEVENA VRČEKA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2015./2016. 

i 2016./2017.). 

 

22) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Brune Zelića 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) 

održanoj 19. svibnja 2015. raspravljao je, na prijedlog rektora, o programu pristupnika 

za dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. 

sc. Brune Zelića. 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 kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. BRUNU ZELIĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske 

godine (2015./2016. i 2016./2017.). 
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23) Davanje suglasnosti dekanu FER-a za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 

Fakulteta za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna 

 
 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4.  Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebudonio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Mislavu Grgiću za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna 

kuna za provedbu projekta ˝Submarine Cultures Perform Long-term Robotic 

Exploration of Unconventional Environmental Niches. 

 

24) Imenovanje Stručnog vijeća Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu 

 
 Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu  i članka 4. stavka 2. i 6.  Odluke  o 

osnivanju Konfucijeva instituta, rektor Sveučilišta u Zagrebu, uz suglasnost Senata 

Sveučilišta u Zagrebu  donio je sljedeću 

 

Od l u k u    

o imenovanju Stručnog vijeća Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Za  članove Stručnog vijeća Konfucijeva instituta  Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

kao predstavnici Sveučilišta u Zagrebu: 

 prof. dr. sc. Damir Boras, rektor, kao predsjednik Stručnog  vijeća, 

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

suradnju, 

 prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs, akademkinja 

 prof. dr. sc. Mislav Ježić, akademik, 

 

kao predstavnici Sveučilišta za međunarodno poslovanje i ekonomiju u Šangaju 

(SUIBE): 

 prof. dr. sc. Nie Qing, zamjenica predsjednika SUIBE, kao zamjenice 

predsjednika Stručnog vijeća 

 prof. Wang Guanglin, dekan Fakulteta za strane jezike i voditelj Ureda 

Konfucijeva instituta SUIBE 

 prof. Zou Nannan, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju SUIBE 

 prof. Ye Rong, zamjenica voditelja Ureda Konfucijeva instituta SUIBE. 

 

II. 

Stručno vijeće  Konfucijeva  instituta Sveučilišta u Zagrebu imenuje se na rok od četiri (4) 

godine. 

 

25) Imenovanje dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta 

za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća 
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 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno članku 9. Pravilnika o 

uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za 

nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta 

na Sveučilištu u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je  

 

Odluku  

o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta 

za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća 

 

I. 

Na prijedlog Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu radi odlučivanja o 

stjecanju doktorata umjetnosti red. prof. art. Enesa Midžića, u Sveučilišno povjerenstvo 

za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti  temeljem umjetničkih 

dostignuća  imenuju se  dva dopunska člana: 

 

 red. prof. art. Silvester KOLBAS, s Akademije dramske umjetnosti i 

 red. prof. art. Boris  POPOVIĆ s Akademije dramske umjetnosti 

 

26) Imenovanje zamjenskog predstavnika studenata u Upravno vijeće Studentskog centra 

Varaždin 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 24. i 29. Statuta 

Studentskog centra Varaždin, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je  

 

O d l u k u  o  imenovanju članice Upravnog vijeća  

Studentskog centra  Varaždin Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U Upravno vijeće Studentskog centra Varaždin, na prijedlog Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se Monika Bezjak, studentica Fakulteta organizacije i 

informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. 

II. 

Mandat novoimenovane članice Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin traje do 

isteka mandata sadašnjeg saziva Upravnog vijeća 

 

27) Stipendije Sveučilišta u Zagrebu u akademskog godini 2014./2015. – Odluka za dodatne 

stipendije 

 
Rektor Boras navodi kako je uočeno da su stipendijama bile pokrivene sve kategorije izvrsnih 

studenata osim studenata koji nemaju jednog roditelja. Rektor predlaže da Senat donese Odluku o 

financiranju dodatnih 19 stipendija za izvrsne studente bez jednog roditelja u iznosu od 190.000,00kn, 

a koje bi bile financirane iz Fonda Sveučilišta za stipendiranje darovitih studenata. 

 

 Na temelju čl. 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Senat Sveučilišta u Zagrebu, donosi 

 

Odluku 

  o isplati dodatnih stipendija Sveučilišta u Zagrebu u ak. godini 2014./2015., u kategoriji C2  

 

  1. 
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 Na prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu osigurava se dodatnih 190.000,00 kn u 

akad. god. 2014./2015., iz sredstava Fonda  Sveučilišta za stipendiranje darovitih studenata, za 

isplatu dodatnih 19 stipendija, studentima iz kategorije C2, po natječaju koji je objavljen na 

mrežnim stranicama  Sveučilišta u Zagrebu 

 

28) Ostalo 

 

 Rektor Boras navodi kako se Vijeće medicinskog područja suočilo s novom praksom prema 

kojoj se na Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata drugačije u 

odnosu na ranije interpretira pojam čelne dužnosti. Prema dopisu adresiranom na rektora, 

Vijeće biomedicinskog područja nekoliko je puta do sada raspravljalo o tumačenju uvjeta 

Rektorskog zbora članak V točka 3. koji glasi: „ da je obnašao čelnu dužnost u strukovnoj 

asocijaciji iz svojeg znanstvenog područja, ili čelnu dužnost na visokom učilištu ili u široj 

akademskoj zajednici“,  a u svezi s njim postavilo i upit Povjerenstvu Rektorskog zbora za 

tumačenje uvjeta kako bi ono pomoglo razriješiti nedoumice u tumačenju navedenog uvjeta. 

Povjerenstvo je dostavilo odgovor na upit koji je zaprimljen 19. svibnja 2014. i 3. lipnja 2014. 

godine. Prema njihovu tumačenju od 19. svibnja 2014. godine „ovaj uvjet RZ podrazumijeva 

da svako stručno povjerenstvo na pojedinoj instituciji mora definirati opsežnost i razinu 

čelništva sukladno funkciji koju osoba obnaša, a koja se može priznati pod uvjet za izbor u 

znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju“. Tumačenje od 3. lipnja 

2014. upućuje na raznovrsnost ustroja sveučilišta i pojedinih sastavnica i navodi da pojam 

čelništva ne može biti svedeno samo na dekane i prodekane. U smislu jedinstvenog pristupa 

tumačenja uvjeta Rektorskog zbora, nakon što je Vijeće biomedicinskog područja na svojoj 

sjednici održanoj 18. svibnja 2015. godine definiralo opsežnost i razinu čelništva, u svezi s 

navedenim jednoglasno je donijelo odluku kojom se potvrđuje za biomedicinsko područje 

Sveučilišta u Zagrebu da se pod navedenim uvjetom Rektorskog zbora članak V točka 3. 

priznaje dužnost na visokom učilištu (dekan, prodekan, ravnatelj podružnice, pročelnik 

katedre ili vijeća predmeta, predstojnik  zavoda ili centra, voditelj ustrojbene jedinice) ili čelna 

dužnost u široj akademskoj zajednici za izbor u znanstveno nastavno zvanje redovitog 

profesora u trajnom zvanju. 

 

Profesor Klarica navodi da je dopis Vijeća biomedicinskog područja rezultat rasprave na 

zadnjoj sjednici. Profesor Klarica navodi da je u dopisu još trebalo navesti i organizacijske 

jedinice. Profesor ističe kako pojedini djelatnici rukovode s jedinicama koje imaju 30-40 

zaposlenika, te koordiniraju s velikim brojem projekata i aktivnost, a nisu prema sadašnjem 

tumačenju obuhvaćeni u čelnu funkciju. Profesor se osvrće i na drugo pitanje u  vezi izbora u 

zvanja koje se tiče anketa. 

 

Rektor Boras smatra da je bitno što je Vijeće biomedicinskog područja uputilo Povjerenstvu 

Rektorskog zbora za tumačenje uvjeta kako bi potonje moglo razriješiti nedoumice u vezi 

tumačenja uvjeta. Rektor ponavlja da je Povjerenstvo Rektorskog zbora dostavilo je odgovor 

na upit prema kojem predmetni uvjet podrazumijeva da svako stručno povjerenstvo na 

pojedinoj instituciji mora definirati opsežnost i razinu čelništva sukladno funkciji koju osoba 

obnaša, a koja se može priznati pod uvjet za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 

profesora u trajnom zvanju. S obzirom na raznolikost uvjeta čelne funkcije u pojedinim 

područjima, rektor smatra da bi trebalo uputiti vijeća područja da se sama izjasne što se sve 

ima smatrati uvjetom čelne funkcije i njihovim područjima. 

 

Dekan Miličić se nadovezuje na temu te navodi da Medicinski fakultet također ima i 

predstojnike klinika, pročelnike kliničkih zavoda. Riječ je o vodećim pozicijama u zdravstvu. 

Klinike su važne ustrojbene baze sastavnice premda u formalno-pravnom smislu nisu 

integralni dio Sveučilišta. 

 

Dekan Dobranić se također osvrće na pitanje tumačenja pojma predstojništva i pročelništva 

od strane Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata, te navodi da 
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prm. Klinika za kirurgiju Veterinarskog fakulteta ima 31 djelatnika u kojoj njezin predstojnik 

ima velike odgovornosti. Pročelnik odjela klinika u okviru kojih se nalazi pet klinika, ispod 

sebe ima oko 80 djelatnika. 

 

Rektor Boras se slaže da je potrebno predmetni kriterij ujednačiti po vijećima područja 

uzimajući u obzir raznolikost područja. Rektor ponavlja da bi bilo potrebno vijećima područja 

poslati zamolbu da naprave za svoje područje nomenklaturu čelnih funkcija.  

 

Profesor Midžić navodi kako Povjerenstvo za utvrđivanje kriterije i potvrdu izbora u zvanja 

radi bez Poslovnika o radu, te da je njegova uloga, prema mišljenju profesora, provjera 

potpunosti dokumentacije, a ne procjena dometa pojedinog nastavnika. 

 

Rektor Boras ističe da su povjerenstva dužna provoditi politiku Senata. 

 

Profesor Midžić se također osvrće na činjenicu kako Rektorski zbor, unatoč tome što su 

izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na snazi već gotovo 

dvije godine, nije ažurirao Odluku o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti 

u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti. Naime, 

Zakon je uveo kao najviše nastavno zvanje u umjetničkom području umjetničkog savjetnika, 

dok je predmetnom odlukom Rektorskog zbora viši umjetnički suradnik i dalje najviše 

nastavno zvanje. Vijeće umjetničkog područja i umjetničke akademiju idu sa zahtjevom 

Rektorskom zboru da se hitno unese kategorija umjetničkog savjetnika s obzirom da se 

trenutno ne mogu izabirati osobe u zvanje umjetničkog savjetnika. 

 

Profesor Klarica osvrće se na izbore u zvanja i pitanje anketa. Na Medicinskom fakultetu je 

trenutno situacija takva da 10-ak predloženika za izbore u zvanja čekaju budući da ankete nisu 

obrađene ili nisu povratno pristigle. Profesor naglašava činjenicu da se inzistira samo na 

rezultatima provedene sveučilišne ankete te napominje da Medicinski fakultete ima 

međunarodne certifikate o kvaliteti kao povjerenstvo za praćenje kvalitete. 

 

Dekan Miličić skreće pozornost na preambulu Odluke Rektorskog zbora vezanu za izbore u 

zvanja prema kojoj se ne inzistira da priznate biti mogu samo sveučilišne ankete, već da bi 

valjanje mogle biti i ankete provedene na sastavnici. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić osvrće se na izlaganje profesora Klarice u vezi anketa te navodi 

kako Medicinski fakultet mjesecima nije dostavio velik broj upitnika Rektoratu Sveučilišta. 

Također, prilikom rađenja statističke obrade, ustanovljeno je da jedino Medicinski fakultet 

nije na vrijeme dostavio ankete. Prorektorica u nastavku navodi da Rektorski zbor predviđa 

mogućnost sveučilišne ankete koja se provodi, ali da je moguće raditi i institucijsko 

vrednovanje. Potonje nije propisano kako bi trebalo izgledati o čemu su upoznati i Odbor za 

upravljanje kvalitetom te Radna skupina za studijske programe. Pokušat će se iznaći najbolji 

način da se u određenim slučajevima (prm. radi manjeg broja studenata, radi odsutnosti 

profesora zbog bolesti) može provesti anketa i na sastavnicama, ali pod određenim pravilima 

koja će se prethodno morati usvojiti na Senatu, a nakon što odgovarajuće službe naprave 

konačan prijedlog. 

 

Dekan Sikirić vraća se na pitanja u vezi uvjeta Rektorskog zbora koji se tiče čelne funkcije. 

Dekan pledira na oprez kako se ne bi uvela nejednakost između područja, te sugerira da vijeća 

područja rasprave to pitanje, a da se konačan prijedlog raspravi na Senatu. 

 

 Dekanica Krička skreće pozornost da će se otvaranje Pčelinjaka Agronomskog fakulteta 

održati 19. lipnja 2015., a ne 19. svibnja 2015. kako grješkom piše u popratnim materijalima. 

 

 Dekanica Bishof ističe kako će se 21. svibnja 2015. održati modna revija studenata Tekstilno-

tehnološkoga fakulteta u Francuskom paviljonu Studentskog centra u Zagrebu. 
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 Prorektor Šimpraga navodi kako je u Trilju održan 8. Međunarodni sajam inovacija u 

poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Na sajmu su nastupili Veterinarski fakultet, Šumarski 

fakultet, Agronomski fakultet te Prehrambeno-biotehnološki fakultet gdje je predstavljeno oko 

20 projekta. Sa svakog fakulteta je, po jedan od projekata dobio zlatnu plaketu Agro Arce. 

  

*** 

 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 15:45 sati. 

 

Rektor                                                                  

                                                                                            Prof. dr. sc. Damir Boras, v.r. 

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/14-04/37 

Urbroj: 380-021/173-15-9 

01. lipnja 2015. godine 

 


