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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 14. travnja 2015. s početkom u 12,00 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. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 

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

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

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

suradnju 

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

3. Prof. dr. sc. Dubravka Hranilović – zamjenica predsjednika 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. Marijan Klarica, Medicinski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Prof. dr. sc. Vlasta Eredljac, Filozofski fakultet 

20. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet  

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

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

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

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

24. Prof. dr. sc. Miroslav Požek, Prirodoslovno-matematički fakultet  

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

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

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

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

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

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

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

32. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
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33. Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti 

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

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

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

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

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

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

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

- Doc. art. Tatjana Aćimović, Akademija dramske umjetnosti 

41. Izv. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

42. Gorjana Jerbić Zorc, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

43. Ivan Atelj, Prirodoslovno-matematički fakultet 

44. Josip Papak, Hrvatski studiji 

45. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

46. Ivan Sesar, Ekonomski fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

46. Denis Čamber, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

47. Danko Relić, Medicinski fakultet 

48. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

Ostali 

- Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

- Prof. dr. sc. Ivo Nejašmić, Ekonomski fakultet 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- Dr. sc. Zoran Bekić, SRCE 

- Prof. dr. sc. Denis Vojvodić, Stomatološki fakultet 

- Doc. dr. sc. Tamara Turza-Bogdan, Učiteljski fakultet 

 

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 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 

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

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 9. redovitu sjednicu Senata u 346. 

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

reda, na način da se: 
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 pod točkom 10. Financiranje znanstvene djelatnosti dodaju nove podtočke, a kako slijede: 

o  Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje 

znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2015. godini,  

o  Odluka o raspisu natječaja za Potpore doktorandima,  

o Odluka o općim uvjetima za prijavu na natječaj za Potpore znanstvenim i umjetničkim 

istraživanjima 

 skida točka 13. Suglasnost na Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2015. 

godinu 

 skida točka 14. Imenovanje zamjenskog predstavnika studenata u Upravno vijeće Studentskog 

centra Varaždin 

 dodaje nova točka 19. Imenovanje Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta 

u Zagrebu 

 dodaje nova točka 20. Podrška SRCU u rješavanju problema financijskog poslovanja 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

 

Dnevni red: 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 8. redovite sjednice Sveučilišta u Zagrebu 

u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 10. ožujka 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) Reizbor na radno mjesto u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju 

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina- na znanje 

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

professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

 

4) Provedba Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu– konačni prijedlog 

 

5) Sveučilišna nastavna literatura 

 

6) Studijski programi 

a) Konačna odluka o prihvaćanju prijedloga integriranoga preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu nakon dobivenog mišljenja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj 

b) Konačna odluka o prihvaćanju prijedloga integriranoga preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta 
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Sveučilišta u Zagrebu nakon dobivenog mišljenja Nacionalnog vijeća za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

c) Potvrda upisa u Upisnik studijskih programa: integrirani preddiplomski i 

diplomski studij Kineziologije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

7) Podrška Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u postupku reakreditacije 

 

8) Podrška inicijativi u pokretanju postupka za uspostavljanje znanstvenog polja „Vojne 

obrambene znanosti i umijeće“ 

 

9) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

10) Financiranje znanstvene djelatnosti 

a) Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko 

financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2015. 

godini 

b) Odluka o raspisu natječaja za Potpore doktorandima 

c) Odluka o općim uvjetima za prijavu na natječaj za Potpore znanstvenim i 

umjetničkim istraživanjima 

 

11) Međunarodna suradnja 

 

12) Financijska pitanja 

a) Prijedlog raspodjele  sredstava subvencija participacija školarina u ak. god. 

2014. / 2015. prema Odluci Senata od 17. veljače 2015. 

b) Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava Državnog proračuna 2015. iz A621001 – 

Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu za troškove zaposlenih po 

sastavnicama 

c) Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava za prijevoz iz Državnog proračuna 

2015. iz A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama 

d) Realizacija vanjske suradnje i mentora u zimskom semestru ak. god. 2014. / 2015. 

 

13)  Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Rudarsko-geološko-naftnog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Zorana Nakića 

 

14) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Geodetskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić, 2. prof. dr. sc. Damir Medak 

 

15) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta za potpisivanje ugovora u 

vrijednosti iznad 3.000.000 kuna  

 

16) Odluka o promjeni sjedišta Studentskog centra u Sisku Sveučilišta u Zagrebu 

 

17) Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus 

 

18) Kadrovska pitanja 

 

19)  Imenovanje Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
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20)  Podrška SRCU u rješavanju problema financijskog poslovanja 

 

21)  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

-

16/13 

 

prof. dr. sc. Slobodan BARBARIĆ Prehrambeno-

biotehnološki fakultet 

prof. dr. sc. Vladimir Mrša, 

predsjednik povjerenstva  

2. 602-

04/15

-

16/18 

 

prof. dr. sc. Jakov GELO Ekonomski fakultet prof. dr. sc. Ivo Nejašmić, 

predsjednik povjerenstva 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 8. redovite sjednice Sveučilišta u Zagrebu 

u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 10. ožujka 2015. 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 8. redovite sjednice 

Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 10. ožujka 2015. 

 

3) Izbori u zvanja 

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

mjesto redovitoga profesora – trajno 
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 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 
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 Senat je jednoglasno potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na radno mjesto.  

 

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

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina- na znanje 

 

 
 Senat je jednoglasno prihvatio informaciju o gore navedenom reizboru u zvanje i na radno 

mjesto redovitog profesora na vrijeme od pet godina.  

 

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

professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

 
Prorektor Čović je izvijestio o četiri prijedloga za imenovanje povjerenstava za izbor 

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

akademsku godinu, a u vezi kojih je ranije tražena dopuna dokumentacije. Napomenuto je da 

ovo nije konačna lista prijedloga, s obzirom da je za dodatne prijedloge koji su pravodobno 

dostavljeni, također tražena dopuna dokumentacije. 
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 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 za tekuću akademsku godinu. 

 

4) Provedba Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu– konačni prijedlog 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako Sveučilište u Zagrebu tradicionalno svake godine 

dodjeljuje stipendije najboljim studentima. Za ak. god. 2014./2015. predviđena je dodjela stipendija 

određenim kategorijama studenata. Natječaj za dodjelu stipendija bio je otvoren 11. ožujka 2015. – 31. 

ožujka 2015. Povjerenstvo za dodjelu stipendija te Rektorski kolegij u širem sastavu predlažu 

donošenje odluke o dodjeli 589 stipendija. Na natječaj se prijavilo ukupno 1102 kandidata. U 

kategoriji A – za izvrsnost bilo je prijavljeno 866, a odabrano 480 studenata. U kategoriji B – 

nastavnički STEM prijavilo se 68, a izabrano 50 studenata. U kategoriji C – podzastupljene skupine 

studenata, ukupno je bilo prijavljeno 162, a izabrano 53 studenata. U potonjoj kategoriji bile su i 

potkategorije. U potkategoriji C1 – studenti s invaliditetom i poteškoćama u učenju dodijeljeno je 25 

stipendija. U potkategoriji C2 – studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi dodijeljeno je 19 

stipendija. U potonjoj kategoriji bilo je 84 prijava. U potkategoriji C3 – studenti samohrani roditelji 

dodijeljeno je 9 stipendija. U novoj kategoriji D – studenti športaši, dodijeljeno je 6 stipendija. 

Prorektorica podsjeća da su za navedenih 589 stipendija izvor financiranja u prvom redu sredstva iz 

državnog proračuna RH u visini od 4.893.934kn. Navedeni iznos bit će utrošen za 489 stipendija po 

10.000kn (10 mjeseci po 1000kn). Drugi izvor financiranja bila su sredstva iz sveučilišnog Fonda za 

stipendiranje darovitih studenata u okviru kojeg je određen iznos od 1.000.000kn koji će pokriti 100 

stipendija po 10.000kn (10 mjeseci po 1000kn). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio konačni prijedlog provedbe 

Naječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 

2014./2015. 

 

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 65. sjednici Povjerenstva, održanoj 7. travnja 2015., razmatrani su 

prijedlozi za objavljivanje rukopisa koji su primljeni s cjelokupnom dokumentacijom. Nakon što su 
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članovi Povjerenstva pregledali rukopise, detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise fakulteta, 

Povjerenstvo je donijelo sljedeće 

 

PRIJEDLOGE 

 

o odobravanju naslova: 

 

FOTOGRAFSKI ATLAS NEUROANATOMIJE, sveučilišni priručnik,  autori: prof. dr. sc. Thomas 

Deller i prof.dr.sc. Tamás Sebestény. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet.  

 

LOKALNA ANESTEZIJA U DENTALNOJ MEDICINI, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. 

Davor Katanec, prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras,  prof. dr.sc. Irina Filipović Zore, doc. dr. sc. 

Dragana Gabrić,  dr. sc. Ivana Šutej. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet.  

 

STATISTIKA U GEOLOGIJI, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Tomislav Malvić i prof. dr. 

sc. Gordana Medunić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet.  

 

VODA U AGRO-EKO SUSTAVIMA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek, 

prof. dr. sc. Dragutin Petošić, akademik Franjo Tomić, doc. dr. sc. Ivan Mustać,  dr. sc. Vilim 

Filipović, dr. sc. Marko Petek, dr. sc. Boris Lazarević i Marina Bubalo, mag. ing.. Predlagatelj je 

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

 

POVIJESNI KIKLADI. KULTURE RANOG BRONČANOG DOBA NA KIKLADSKOM OTOČJU, 

sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Helena Tomas. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 

Filozofski fakultet. 

 

RAČUNOVODSTVO MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA, sveučilišni udžbenik, autorice: prof. dr. sc. 

Katarina Žager i dr. sc. Nikolina Dečman. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 

 

OSKORUŠA: VAŽNOST, UPORABA I UZGOJ, sveučilišna monografija, autori: doc. dr. sc. Damir 

Drvodelić, prof. dr. sc. Tomislav Jemrić, prof. dr. sc. Milan Oršanić. Predlagatelj je Sveučilište u 

Zagrebu Šumarski fakultet. 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

6) Studijski programi 

a) Konačna odluka o prihvaćanju prijedloga integriranoga preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu nakon dobivenog mišljenja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 25. 

ožujka 2015. uputilo Sveučilištu u Zagrebu predmet pod naslovom: Traženje konačne odluke 

Senata Sveučilišta u Zagrebu o statusu integriranoga preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija Ekonomija Ekonomskog fakulteta. Senat je na 4. sjednici održanoj u 

akademskoj godini 2013./2014. većinom glasova donio odluku o prihvaćanju prijedloga novog 

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija. Nakon dobivenog 

odobrenja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za izvođene 

studijskog programa, Ministarstvo traži da se dostavi konačna odluka Senata o statusu 

predloženog studijskog programa. 



 10 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio konačnu odluku o prihvaćanju 

prijedloga integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija 

Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nakon dobivenog mišljenja Nacionalnog 

vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. 
 

b) Konačna odluka o prihvaćanju prijedloga integriranoga preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu nakon dobivenog mišljenja Nacionalnog vijeća za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je istim dopisom kao u prethodnoj točki, 

Ministarstvo zatražilo konačnu odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu o statusu integriranoga 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija Ekonomskog 

fakulteta. Doneseno je odobrenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i 

tehnološki razvoj za izvođene studijskog programa, te se traži konačna odluka Senata o statusu 

predloženog studijskog programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio konačnu odluku o prihvaćanju 

prijedloga integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna 

ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nakon dobivenog mišljenja 

Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. 

 

c) Potvrda upisa u Upisnik studijskih programa: integrirani preddiplomski i 

diplomski studij Kineziologije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

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

19. ožujka 2015. donijelo potvrdu kojom se potvrđuje da je predmetni studij upisan u Upisnik 

studijskih programa. 

 

7) Podrška Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u postupku reakreditacije 

 
Rektor Boras skreće pozornost na činjenicu kako je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

vrednovan u postupku akreditacije visokih učilišta u akademskoj godini 2010./2011. Nakon 

provedenog postupka, zaprimljeno je Pismo očekivanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u 

kojem se kao temeljna primjedba navodi nepovoljan omjer broja studenata i nastavnika. Ekonomski 

fakultet kao odgovor je napravio Akcijski plan za usklađivanje na temelju kojeg je dostavio izvješće 

Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Ekonomski fakultet je zamolio Sveučilište u Zagrebu s 

kojim je u suradnji i prethodno napravljen Akcijski plan, da se podrži Ekonomski fakultet u postupku 

izdavanja potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. Rektor Boras predlaže da Senat 

prihvati prijedlog zaključka kojim bi se prihvatilo izvješće koje je Ekonomski fakultet dostavio 

Agenciji za znanosti i visoko obrazovanje te Sveučilištu u Zagrebu. 

 

Profesor Bakić ističe kako daje podršku Ekonomskom fakultetu u uklanjanju uočenih nedostataka te 

se nada da će Agencija za znanost i visoko obrazovanje u najskorijem roku pozitivno ocijeniti 

predmetni izvještaj. Profesor Bakić iznosi rezervu prema jednom argumentu koji se spominje i u 

dopisu kojeg je rektoru uputio dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Lajoš Žager i u dopisu 

Ekonomskog fakulteta upućenog Agenciji. Naime, Ekonomski fakultet u dopisu navodi da je broj 

studenata uvjetovan cjelokupnom gospodarskom situacijom zbog čega su mnogi studenti prisiljeni 

zadržavati studentska prava, čime je iz kalkulacije izostavljen značajan broj studenata. 

 

Rektor Boras navodi kako je u slučaju Ekonomskog fakulteta riječ o okolnostima na koje se nije 

moglo utjecati zbog čega je rektor i prihvatio molbu da se od Sveučilišta zatraži davanje podrške u 

postupku reakreditacije. 
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Profesor Orlić postavlja upit jesu li usklađeni dopis Ekonomskog fakulteta i prijedlog Zaključka koji 

bi Senat trebao podržati, a u vezi postignutog omjera nastavnika i studenata na Ekonomskom fakultetu 

propisan čl. 6. Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 

djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenja studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta. 

 

Rektor Boras odgovara kako su dopis Ekonomskog fakulteta i prijedlog Zaključka Senata usklađeni. 

 

Profesor Barić postavlja upit postoji li u Statutu Sveučilištu u Zagrebu kategorija pasivnih studenata. 

 

Rektor Boras ističe da je termin „pasivni studenti“ kolokvijalan te da je riječ o studentima koji 

zadržavaju studentska prava, a pri tome ne opterećuju nastavni proces s obzirom da im jedino 

preostaju izlasci na ispite. 

 

Dekan Žager ističe da se na Ekonomskom fakultetu unatoč činjenici što je Vlada RH i nadležno 

Ministarstvo donijelo odluke i upute kojima se zabranjuje zapošljavanje kao i cjelokupnoj 

gospodarskoj situaciji uz velike napore došlo do omjera - 1:29 između profesora i studenata. Također, 

Ekonomski fakultet je dostavio i izvješće prema kojem je vidljivo da je omjer dodatno poboljšan. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Zaključak kojim se prihvaća 

izvješće koje je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dostavio Agenciji za znanosti i 

visoko obrazovanje u postupku izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje 

djelatnosti. 

 

8) Podrška inicijativi u pokretanju postupka za uspostavljanje znanstvenog polja „Vojne 

obrambene znanosti i umijeće“ 

 
Rektor Boras informira članove Senata o dopisu dobivenom od generala-pukovnika, dr. sc. Slavka 

Barića kojim Sveučilište u Zagrebu želi izvijestiti o pokretanju postupka za uspostavljanje 

znanstvenog polja Vojno- obrambene znanosti i umijeće unutar Interdisciplinarnog područja znanosti. 

Prema važećem Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 118/09, 

82/12 i 32/13) u području Društvenih znanosti definirano je znanstveno polje Sigurnosnih i 

obrambenih znanosti. Ono se nalazi u jednom znanstvenom području, što nije pogodno za stvarnu 

kategorizaciju vojnih znanosti koje su izrazito interdisciplinarne. To se odnosi na pokrenute 

preddiplomske sveučilišne studije kao i na razvoj daljnjih diplomskih sveučilišnih studija za potrebe 

vojne organizacije u Republici Hrvatskoj. Uvažavajući proceduru izrade i podnošenja prijedloga, 

Hrvatsko vojno učilište  "Petar Zrinski" je prema Glavnom stožeru Oružanih snaga Republike 

Hrvatske i Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, uputilo prijedlog za pokretanje postupka prema 

Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za uspostavljanje znanstvenog 

polja 8.09. Vojno- obrambene znanosti i umijeće, a koje bi bilo u području Interdisciplinarnih 

znanosti. U skladu s tim, na inicijativu Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" na Ekonomskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je radni sastanak s prof. dr. sc. Ivom Družićem, predsjednikom 

Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Sastanak je održan kako bi se 

razmotrilo i definiralo potrebne korake u vezi ove inicijative te je na sastanku utvrđeno da će Hrvatsko 

vojno učilište dostaviti Sveučilištu u Zagrebu prijedlog s obrazloženjem za uspostavljanje novog 

znanstvenog polja. Rektor Boras ističe da je o prijedlogu raspravljano na Rektorskom kolegiju u širem 

sastavu gdje je prijedlog načelno podržan uz određene primjedbe. Dekan Katoličkog bogoslovnog 

fakulteta, prof. dr. sc. Tonči Matulić imao je primjedbu na riječ umijeće u nomenklaturi. Zaključeno je 

da se u načelu na Senatu podrži inicijativa otvaranja znanstvenog polja u točki 8. Interdisciplinarna 

područja znanosti, ali da je potrebno definirati točan naziv polja. 
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Profesor Perić načelno se slaže s prijedlogom kreiranja novog polja unutar Interdisciplinarnog 

područja znanosti, no skreće pozornost na pitanje terminologije predloženog polja. Na Rektorskog 

kolegiju u širem sastavu diskutabilnim se pokazao predloženi termin „umijeće“ u kontekstu vojno-

obrambenih znanosti. Profesor Perić navodi da je u dopisu neprimjeren broj predloženih grana koje bi 

bile uključene u predloženo polje, a kojih ima 22. Za velik broj predloženih grana u drugim poljima 

već postoje definirane grane u kojima bi se birali nastavnici. Profesorov prijedlog jest reduciranje 

broja grana na primjerni broj, te daljnje promišljanje u vezi samog nazivlja polja. 

 

Rektor Boras predlaže da se inicijativa načelno podrži uz uvažavanje iznesenih primjedbi, te da se u 

čitav proces Sveučilište u Zagrebu aktivno uključi. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je dao načelnu podršku inicijativi u pokretanju 

postupka za uspostavljanje znanstvenog polja unutar Interdisciplinarnog područja 

znanosti. 

 

9) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

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

doktorske teme, vijeća područja razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

U okviru doktorskoga studija 

 
 Marko Zorić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet 

Tema: Uporaba novih mjernih sustava za određivanje energijske i tehničke pogodnosti kamionskoga 

prijevoza drva 

 Sanja Špoljarić Marković, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 

Tema: Kemijski sastav su1 i sh2 hibrida kukuruza šećerca u različitim stadijima zrelosti zrna 

 Marija Duvnjak, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 

Tema: Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnoga zrna 

kukuruza 

 Željko Andabaka, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 

Tema: Ampelografska evaluacija autohtonih dalmatinskih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.) 

 Tomislav Ćurić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

Tema: Utjecaj pH vrijednosti mesa i primjene starter kultura na profil arome i fizikalno – kemijska svojstva 

Baranjskoga kulena 

 Vedran Albahari, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Procesni okvir za povećanje učinkovitosti funkcijskoga ispitivanja u projektima integracije 

telekomunikacijskoga sustava 

 Domagoj Talapko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Utjecaj distribuirane proizvodnje električne energije na povećanje raspoloživosti napajanja u 

telekomunikacijskom i podatkovnom postrojenju 

 Ida Midžić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Tema: Vrednovanje ekološke prihvatljivosti u konceptualnoj fazi razvoja tehničkih sustava 

 Maja Jurica, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Tema: Utjecaj zaštitnoga plina i načina prijenosa metala na svojstva zavarenoga spoja čelika X80 

 Morana Mihaljević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Tema: Procjena mjerne nesigurnosti ultrazvučnoga mjerenja debljine stijenke 

 Anamarija Rogina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Tema: In situ sinteza hidroksiapatita u matrici biorazgradivih polimera 

 Ivan Simčić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
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Tema: Priprava γ-Al2O3 iz aluminijeva sec-butoksida modificiranoga etil-acetoacetatom u različitim 

omjerima 

 mr. sc. Saša Medaković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Određivanje zona pripravnosti u slučaju nesreće nuklearne elektrane ovisno o uvjetima ispusta i 

disperzije u okolišu 

 Srđan Škunca, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet 

Tema: Razvojni pristupi urbanističkom planiranju grada Rijeke od 1945. do 1974. godine 

 Ana Đanić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet 

Tema: Žalba u upravnom sporu u hrvatskom i poredbenom pravu 

 Mateja Crnković, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet 

Tema: Objektivni upravni spor u hrvatskom i poredbenom pravu 

 Desanka Sarvan, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet 

Tema: Pravno utemeljenje i implikacije implementacije ljudskoga prava na vodu 

 Ana Ćorić Samardžija, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike 

Tema: Measuring the success of the interactive mobile information systems at the individual level of use 

(Mjerenje uspješnosti interaktivnih mobilnih informacijskih sustava na osobnoj razini upotrebe) 

 Dijana Jerković, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

Tema: Samoodređenost studenata u studenskim naseljima i učestalost konzumiranja alkohola i kanabinoida 

 Helena Miloloža, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 

Tema: Determinante izvoznih aktivnosti hrvatskih poduzeća na tržištu zemalja Istočne Europe 

 Mia Delić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 

Tema: Utjecaj aditivnih tehnologija na opskrbni lanac trgovine motornim vozilima i motociklima 

 Sanela Vrkljan, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 

Tema: Utjecaj čimbenika konkurentnosti na uspješnost poslovanja hotela u sustavu globalnih lanaca 

 Marina Katinić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Filozofiranje s djecom i mladima u integrativno-bioetičkoj edukaciji 

 mr. sc. Katarina Sokić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Provjera trijarhijskoga modela psihopatije 

 Nataša Košuta, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Kolokacijska kompetencija u pisanoj proizvodnji srednjoškolskih učenika njemačkoga jezika u 

Hrvatskoj 

 Iva Jazbec, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Povijesni tekstil u nekadašnjoj Porečkoj biskupiji od 15. do kraja 18. stoljeća 

 Ivana Bašić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Glagoli izvješćivanja kao nositelji dokaznosti u znanstvenim radovima na engleskome i hrvatskome 

jeziku 

 Tea Glavaš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Shematičnost i naučljivost u ovladavanja kategorijom present perfect u učenju engleskoga kao 

stranoga jezika 

 Josip Lah, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Reprezentacija kulturne baštine na hrvatskim turističkim internetskim stranicama 

 Goranka Šutalo, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Imagološki aspekti slavonskih vjerskih polemika u 18. stoljeću 

 Denis Vekić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Poetika mitskih i demonoloških predaja donjoneretvanskoga kraja 

 Wollfy Krašić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija 

 Ante Jurčević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Arhitektura i skulptura s lokaliteta Crkvina u Biskupiji kod Knina 

 mr. sc. Ana Jeličić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Recepcija i preobrazba bioetike u Hrvatskoj 

 Zoran Horvat, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika matematike 
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 Kristian Paskojević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Razvojni procesi diplomatičke ćiriličke minuskule u dokumentima srednjovjekovne dubrovačke 

kancelarije 

 Marijan Mandić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji 

Tema: Četničke organizacije u Hercegovini i južnoj Dalmaciji od 1918. do kraja Drugoga svjetskoga rata 

 Josip Zanki, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Tema: Antropološka konceptualizacija prostora u thangka slikarstvu i suvremenim umjetničkim praksama 

 Darija Šarić Mustapić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Utjecaj flavonoida na metaboličku aktivnost enzima citokrom P450 u uvjetima in vitro 

 Braslav Rabar, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Dinamika neautonomnoga Frenkel-Kontorovina modela 

 Jadran Jurković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Višekategorijske tablice kontigencije i verifikacija kratkoročnih prognoza vremena nad zračnim 

lukama 

 Mirjana Bijelić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Sinteza i strukturne značajke spinelnih nanomaterijala tipa AMn2O4 (A = Co, Zn, Ni, Cd, Cu)  

 Lucija Sudić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Study of associated W and Z boson production in proton proton collisions with the CMS detector at 

the Large Hadron Collider (Proučavanje zajedničke tvorbe bozona W i Z detektorom CMS u sudarima 

protona i protona na Velikom hadronskom sudarivaču) 

 Valentina Ključarić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Interakcije metalnih iona s konjugatima ciklamskih derivata citozina praćene spektrometrijom masa 

 Mirta Smodlaka, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Učinkovitost popravka DNA u prirodnim populacijama dagnje Mytilus galloprovincialis 

 Valentina Valjak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Upravno-teritorijalna organizacija i razvoj regija: primjer Sjeverne Hrvatske 

 Vedrana Lazić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Intra- i intermolekulske vodikove veze u derivatima acetilacetona i benzoilacetona 

 Jelena Luetić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Measurement of the cross section for associated production of a W boson and two b quarks with the 

CMS detector at the Large Hadron Collider (Mjerenje udarnoga presjeka zajedničke tvorbe W bozona i para 

b kvarkova detektorom CMS na Velikom hadronskom sudarivaču) 

 Maja Veršić Bratinčević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Tema: Sredstva ovisnosti u biološkim uzorcima: određivanje i stabilnost 

 Željka Majić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Utjecaj metilacijskoga indeksa na stanične kulture mioblasta i miotuba s manjkom S-

adenozilhomocistein hidrolaze 

 Almin Puzić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet 

Tema: Odnos tropizma i patogenosti virusa newcastelske bolesti na kokošjim zamecima i rezidualna citoliza 

tumorskih stanica 

 Gorana Mirošević, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet 

Tema: Prognostički čimbenici uspjeha različitih barijatrijskih zahvata 

 mr. sc. Antonija Jurela, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet 

Tema: Prevalencija inicijalnih karijesnih lezija u pacijenata tijekom fiksne ortodontske terapije 

 

Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Jezik i kognitivna neuroznanost 

 

 Karolina Lice, Sveučilište u Zagrebu, Jezik i kognitivna neuroznanost 

Tema: Elektrofiziološki efekti kao pokazatelji slušne obrade izolirane riječi kod osoba s afazijom 

 

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva 

 

  Ivica Pletikosić, Sveučilište u Zagrebu, Povijest stanovništva 
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Tema: Popis stanovništva u Piranskoj općini 1910. godine 

 

 Rijad Kamber, Sveučilište u Zagrebu, Povijest stanovništva 

Tema: Doprinos derviških redova religijskom dijalektu u bosanskom ejaletu 

 

 

Promjena naslova teme nakon izdane Odluke Senata  

 

 Bruno Pušić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji (sjednica 10. prosinca 2013.) 

Tema: Problem vrste i suvremena biologija 

 

 Danijel Petković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (sjednica 30. listopada 2012.) 

Tema: Srednjovjekovna topografija gornjega i srednjega Pobosuća 

 

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 

 

 

10) Financiranje znanstvene djelatnosti 

a) Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko 

financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2015. 

godini 

 
Prorektor Judaš navodi kako je s dekanima i prodekanima za znanost provedeno nekoliko 

sastanaka u vezi raspodjele sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje 

znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2015. godini. Prorektor ističe 

da jedino nije do kraja usuglašeno koliko točno sredstava, u kojem postotku i u koje područje 

je potrebno raspodijeliti, zbog čega će se isto odgoditi za iduću sjednicu Senata do kada će biti 

proveden dodatan krug konzultacija. Na održanim sastancima dekani su se složili s 

predloženom Odlukom o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko 

financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti koja predstavlja uvjet za donošenje dviju 

daljnjih odluka: Odluka o raspisu natječaja za Potpore doktorandima, Odluka o općim 

uvjetima za prijavu na natječaj za Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima. 

Predmetna Odluka odnosi se na osnovni način podjele dobivenog novca. Odlukom ministra 

znanosti, obrazovanja i športa o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju 

znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima u 2015. godini, a temeljem Ugovora o 

namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 

2013., 2014. i 2015. ugovorena je za 2015. godinu financijska potpora za Sveučilište u 

Zagrebu  u iznosu od 22.382.866,88kn. 19.000.000kn izdvaja se za natječaj za Potpore 

znanstvenim i umjetničkim istraživanjima. Od ukupnog iznosa, 2% odnosno 447.657,00kn se, 

sukladno odredbama Ugovora, izdvaja za pokriće indirektnih troškova Sveučilišta. Preostali 

iznos od 2.935.209,54kn izdvaja se za Zajednički sveučilišni fond. Iz sredstava Zajedničkog 

sveučilišnog fonda, prijedlog je da se izdvaja 1.3000.000,00kn za nabavu znanstvenih časopisa 

i knjiga, te 1.000.000,00kn za natječaj za dodjelu Potpore doktorandima. Prorektor Judaš 

predlaže glasanje o predmetnoj odluci. 

 

Profesor Midžić upućuje primjedbe na sve tri predložene odluke u vezi financiranja 

znanstvene djelatnosti koje se tiču terminologije. Osvrće se na prijedlog Odluke o raspisu 

natječaja za Potpore doktorandima gdje u članku 2. piše da se na natječaj mogu prijaviti samo 

doktorandi. U umjetničkom području, u pravilu, ne postoje doktorandi, nego samo asistenti. 
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Asistenti u umjetničkom području nisu dužni upisati doktorski studij sukladno čemu oni ne 

mogu biti doktorandi. Profesor Midžić predlaže da se iz prijedloga Odluke o raspisu natječaja 

za Potpore doktorandima izbaci termin doktorand. Jedinstveno suradničko zvanje za 

predmetnu kategoriju trebalo bi biti asistent. 

 

Prorektor Judaš predlaže da se u prijedlogu Odluke o raspisu natječaja za Potpore 

doktorandima dodaju riječi „i asistentima u umjetničkom području“. Prorektor navodi da ako 

bi se uvažile primjedbe profesora Midžića na način na kojih ih je izložio, automatski bi se 

isključilo sve znanstvene novake i doktorande koji su na projektima Hrvatske zaklade za 

znanost budući da potonje kategorije nisu asistenti.  Također, u prijedlogu Odluke o raspodjeli 

sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2015. godini, potrebno je izmijeniti čl. 2. gdje je u 

tekstu treba predvidjeti i asistente u umjetničkom području. 

 

Dekan Grgić osvrće se na čl. 2., t.1. Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava za namjensko 

višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u 

Zagrebu u 2015. godini, a koja se tiče baza. Riječ je o bazi znanstvenih članaka koja se zove 

IEEE  Xplore, a koju bazu Fakultet elektrotehnike i računarstva plaća već tri godine u iznosu 

od gotovo pola milijuna kuna godišnje. Svi fakulteti, studentski domovi, kliničke bolnice 

imaju pristup toj bazi. Broj preuzimanja u zadnjih 33 mjeseca jest gotovo 105.000 

preuzimanja. Dekan postavlja upit zašto se dio sredstava ne može izdvojiti za predmetnu bazu. 

 

Rektor Boras navodi da na prethodnim sastancima uvrštavanje baze IEEE  Xplore nije bilo 

dogovarano, stoga nije bilo moguće istu uvrstiti u prijedlog Odluke. 

 

Prorektor Judaš navodi kako predložena baza nije odbijena te pojašnjava da je za doktorande 

predviđeni iznos smanjen s 1.600.000kn na 1.000.000kn, čime bi se oko 600.000kn ostavilo za 

drugi krug. Također, potrebno je vidjeti kakav će biti ishod natječaja za Potpore 

doktorandima, u smislu koliko će ostati sredstava. Ukoliko se prijedlog Odluke izglasa, to ne 

znači da se neće moći platiti i predmetnu bazu ako se ustanovi da je ostalo još sredstava. 

Alternativa jest da se odmah uvrsti predmetnu bazu, ali i da se pristane na smanjenje iznosa od 

19.000.000kn za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima. Prorektor u nastavku 

navodi kako je u vezi zamolbe za izdvajanje sredstava i za servis kapitalne opreme, Ugovorom 

izrijekom zabranjena kupnja kapitalne opreme pa tako i servisiranje, zbog čega se sredstva za 

ista ne mogu predvidjeti. 

 

Rektor Boras ističe kako je potrebno vidjeti koliko će ostati sredstava, te obećava da će 

nastojati da se financira i razlika za bazu IEEE Xplore. 

 

Prorektor Judaš skreće pozornost na čl. 3. prijedloga Odluke prema kojem je ostavljen 

otvoren prostor za prenamjenu preostalih sredstava. 

 

Profesor Požek osvrće se na navod prorektora Judaša kako se sredstva ne mogu angažirati za 

održavanje kapitalne opreme. Postoji jedna kategorija koja se nekad u Ministarstvu zvala 

hladni pogon, a koristila se za hladne plinove, održavanje pokusnih životinja, za istraživačke 

brodove što se ne smatra servisom kapitalne opreme, ali je nešto što je potrebno za znanstveni 

rad. Predmetna stavka je iz ministarstva nestala, te je na neki način prebačena u lump sum, a 

ujedno nije predviđena ni u prijedlogu Odluke. 

 

Prorektor Judaš odgovara da je hladni pogon kao takav u Ugovoru eksplicite naveden i 

rečeno je zabranjen, kao i autorski ugovori, honorari, te nabavka kapitalne opreme. 

 

Profesor Perić ističe kako su prijedlozi za odluke dobri jer su fleksibilni i nisu komplicirani, 

te sugerira da se, s obzirom da je riječ o raspodjeli oko 20 milijuna kuna, ne troši previše 

vremena, nego da se sredstva podjele na najbolji mogući način. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Odluke o raspodjeli 

sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2015. godini, uz korekciju Odluke unošenjem 

asistenata u umjetničkom području u tekst Odluke. 

 

b) Odluka o raspisu natječaja za Potpore doktorandima 

 
Prorektor Judaš predlaže da se, sukladno primjedbama profesora Midžića, u prethodnoj 

podtočki, u prijedlogu Odluke o raspisu natječaja za Potpore doktorandima kako u samom 

naslovu tako i u tekstu na odgovarajućim mjestima uvrste i asistenti u umjetničkom području. 

 

Profesor Barić traži pojašnjenje u vezi čl. 2. a), prijedloga Odluke u kojem piše da se na 

natječaj mogu prijaviti doktorandi koji su u vrijeme natječaja upisani na neki doktorski 

poslijediplomski studij. Profesora zanima odnosi li se taj rok za vrijeme između 15. travanja i 

30. travnja do kada je natječaj otvoren ili se to odnosi na vrijeme od 15. travnja pa do kraja 

godine. 

 

Prorektor Judaš odgovara da se na natječaj mogu prijaviti doktorandi koji su u vremenu do 

kada je natječaj otvoren upisani na doktorski studij. 

 

Profesor Barić postavlja upit u vezi čl. 3. prijedloga Odluke u kojem je navedeno da dobivena 

sredstva za putovanja moraju biti utrošena do 31. prosinca 2015., ali nije izričito navedeno od 

kojeg datuma to kreće. Predlaže da se specificira datum od kada se mogu koristiti dobivena 

sredstva za putovanja. 

 

Prorektor Judaš odgovara kako bi meritoran datum trebao biti prvi idući dan nakon isteka 

natječaja što bi bio 1. svibnja 2015. U tom smjeru prorektor predlaže da se u prijedlogu 

Odluke datum na taj način i specificira. 

 
Profesor Barić postavlja upit u vezi rangiranja pristiglih prijava za koja ne postoje nikakva 

pravila. S obzirom da će evaluaciju i rangiranje obaviti Odbor za znanost i međunarodnu 

suradnju, profesor predlaže da isti napravi pravila za rangiranje. Profesor naglašava kako u 

pravilima za rangiranje ne bi smjelo pisati da doktorand mora znati na koju će konferenciju 

ići. 

 

Prorektor Judaš odgovara da će u obrascu, modificiranom i pojednostavljenom u odnosu na 

pretprošlu godinu, tražiti datum, mjesto i naziv skupa na koji doktorand misli ići, budući da se 

za svaki skup koji se održava minimalno zna pet do sedam mjeseci unaprijed. Prorektor 

naglašava da je riječ o financiranju troška u maksimalnom iznosu od 5.000,00kn. 

 

Dekanica Dumić traži pojašnjenje termina pokrića djela izravnih troškova izrade doktorskog 

rada, u smislu koja dokumentacija će biti potrebna. 

 

Prorektor Judaš navodi kako će u obrascu tražiti da se navede za koji dio, te koju vrstu 

troškova se želi potpora za izradu doktorskog rada. Prorektor isitče kako će se u konačnom 

izvješću pravdati što je računom plaćeno. 

 

Dekan Nakić predlaže da se u čl. 2., t. 3. prijedloga Odluke olabave kriteriji za doktorande 

koji se mogu prijaviti na natječaj u dijelu koji se odnosi na obavezu da doktorandi u vrijeme 

natječaja barem imaju od Senata prihvaćenu temu doktorskog rada i imenovanog mentora. 

 

Prorektor Judaš odgovara kako se na pokriće putnih troškova mogu prijaviti i kandidati koji 

su tek upisali doktorski studij, ali da se za pokriće troškova izrade doktorskog rada mogu 

prijaviti oni koji imaju barem od Senata prihvaćenu temu doktorskog rada i imenovanog 
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mentora. Prorektor ističe da bi jedino radi veće jasnoće u prijedlogu Odluke u čl. 2. t. 3. 

trebalo specificirati da je riječ o potpori za izradu doktorskog rada. U nastavku navodi kako je 

za prijavu za pokriće putnih troškova dovoljno da su doktorandi i asistenti u umjetničkom 

području zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu te da su u vrijeme natječaja upisani na neki 

doktorski poslijediplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, osim asistenata u umjetničkom 

području. 

 

Rektor Boras članovima Senata predlaže usvajanje predložene odluke uz uvažavanje 

primjedbi i prijedloga iznesenih tijekom rasprave. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Odluke o raspisu 

natječaja za Potpore doktorandima i asistentima u umjetničkom području, uz dodatnu 

korekciju Odluke prijedlozima iznesenim tijekom rasprave. 

 

c) Odluka o općim uvjetima za prijavu na natječaj za Potpore znanstvenim i 

umjetničkim istraživanjima 

 
Profesor Midžić skreće pozornost na čl. 2. b), prijedloga Odluke o općim uvjetima za prijavu 

na natječaj za Potpore znansvenim i umjetničkim istraživanjima gdje se koristi termin 

umjetničko zvanje koje prema zakonu ne postoji. Termin je potrebno zamjeniti sa zakonski 

ispravnim nazivom umjetničko-nastavnog zvanja. 

 

Profesor Orlić navodi kako se u prijedlogu Odluke nigdje ne spominje angažman na drugim 

projektima. Profesora zanima znači li to da ako je osoba koja je zaposlenik Sveučilišta u 

Zagrebu, a angažirana je na nekom projektu Hrvatske zaklade za znanost ili međunarodnom 

projektu, da je ta činjenica ne diskvalificira da bude voditelj ili suradnik istraživačke skupine. 

 

Prorektor Judaš navodi da se na natječaj za Potpore znanstvenim i umjetničkim 

istraživanjima može javiti svatko, uvažavajući uvjete koji su predviđeni u prijedlogu Odluke. 

Ipak, prorektor osobno smatra da bi u natječaju za potpore prvenstveno trebalo pozitivno 

diskriminirati osobe koji u tijeku nemaju niti jedan projekt, odnosno prihvatiti načelo 

solidarnosti prema kojem bi velik broj zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu okupljenih u 

istraživačke skupine mogli dobiti potpore. 

 

Profesor Barić se osvrće na čl. 2., c) prijedloga Odluke u dijelu gdje piše da suradnik može 

biti bilo koji zaposlenik koji je upisan u Registar MZOS-a. Profesor sugerira da se jasno 

navede da je riječ o zaposleniku Sveučilišta kao što je navedeno pod b) za voditelja.  

 

Prorektor Judaš se slaže s prijedlogom profesora Barića. 

 

Profesor Barić skreće pozornost na čl. 3., a), a u vezi s čl. 2., a) prijedloga Odluke. U 

predmetnim člancima naveden je najmanji i najveći broj istraživača kao i minimalni te 

maksimalni iznos koji jedna istraživačka skupina može zatražiti, a koji se kreće između 

15.000,00kn i 80.000,00kn. Iz navedenog proizlazi mogućnost da istraživačka skupina koja 

ima tri člana može zatražiti 80.000kn. 

 

Prorektor Judaš navodi kako se u prijedlogu Odluke nalaze opći uvjeti te se osvrće na čl. 4. 

prema kojem se eventulani specifični dodatni kriteriji kao i ograničenja mogu detaljnije 

odrediti na vijećima područja. 

 

Profesor Barić osvrće se na čl. 3., d) prema kojem bi se iznos za mobilnost ograničavao na 

najviše 30%, te postavlja upit da li bi bilo bolje relaksirati mobilnost za manje prijedloge kako 

se ne bi ograničavalo one fakultete koji nemaju toliko materijalnih troškova, te bi im gotovo 

jedini način potrošnje potpora bila mobilnost. 
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Prorektor Judaš odgovara da ne bi bilo prihvatljivo da se više od pola sredstava od potpora 

troši na mobilnost. 

 

Dekan Grgić se osvrće na ranije navode prorektora Judaša te ističe kako se Fakultet 

elektrotehnike i računarstva godinama solidarizira s mnogim sastavnicama Sveučilišta u 

Zagrebu kojima ne naplaćuje korištenje svojih prostornih kapaciteta. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Odluke o općim uvjetima 

za prijavu na natječaj za Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima, uz dodatnu 

korekciju Odluke prijedlozima iznesenim tijekom rasprave. 

 

11) 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. Rektor 

Boras navodi kako je na poziv Azijsko-europske udruge rektora sudjelovao na Azijsko-europskoj 

konferenciji rektora održanoj u Kini u gradu Hangzhohu na kojoj je prisustvovalo preko 200 rektora. 

 

12) Financijska pitanja 

a) Prijedlog raspodjele  sredstava subvencija participacija školarina u ak. god. 

2014. / 2015. prema Odluci Senata od 17. veljače 2015. 

 
Prorektor Lazibat navodi kako sukladno Ugovoru o subvenciji participacija školarina, 

Odluci Senata donesenoj 17. veljače 2015., a kako bi se povuklo novce od Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i športa, Senat treba donijeti konačnu odluku prema priloženoj tablici. 

Prorektor naglašava kako su svi podaci navedeni u tablici prekontrolirani sa svakom 

sastavnicom i s Ministarstvom. Također, prijedlog je podržao i Odbor za proračun. Prorektor 

napominje kako su u vezi raspodjele sredstava za Vojne studije u prijedlogu raspodjele 

iskazani samo troškovi referada za dva fakulteta. Nakon što se sastane Vijeće Vojnih studija, 

te kada ono da prijedlog kojim fakultetima je još potrebno uplatiti određena sredstva, Senat će 

donijeti još jednu odluku. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog raspodjele sredstava 

subvencija participacija školarina u ak. god. 2014./2015. prema Odluci Senata od 17. 

veljače 2015. 

 

b) Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava Državnog proračuna 2015. iz A621001 – 

Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu za troškove zaposlenih po 

sastavnicama 

 
Prorektor Lazibat ističe kako prema zakonu Senat mora donijeti odluku - rješenje o plaćama 

za 2015. godinu, te je prijedlog da se usvoji priložena tablica. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Odluke o raspodjeli 

sredstava Državnog proračuna 2015. iz A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u 

Zagrebu za troškove zaposlenih po sastavnicama. 

 

c) Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava za prijevoz iz Državnog proračuna 

2015. iz A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama 

 
Prorektor Lazibat navodi kako se predmetna točka odnosi na troškove prijevoza. Dobiveni 

su stvarni troškovi prijevoza po sastavnicama koji će se uputiti Ministarstvu zbog čega je 

potrebno na Senatu donijeti predloženu Odluku.  
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Odluke o preraspodjeli 

sredstava za prijevoz iz Državnog proračuna 2015. iz A621001 – Redovna djelatnost 

Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama 
 

d) Realizacija vanjske suradnje i mentora u zimskom semestru ak. god. 2014. / 2015. 

 
Prorektor Lazibat navodi kako se realizacija vanjske suradnje odnosi na zimski semestar ak. 

god. 2014./2015. Dobivena su stvarna stanja za vanjsku suradnju po sastavnicama. Izdvojena 

je interna vanjska suradnja i vanjska vanjska suradnja. Nakon odluke Senata, zahtjev za 

refundaciju uputit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Također, u vezi tablice 

koja se tiče pedagoških mentorstva, Sveučilište će, nakon što Senat usvoji prijedlog, isti 

uputiti Ministarstvu na osnovu čega bi Ministarstvo sredstva trebalo direktno doznačiti 

sastavnicama.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio realizaciju vanjske suradnje i 

mentora u zimskom semestru ak. god. 2014./2015. 

 

13)  Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Rudarsko-geološko-naftnog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Zorana Nakića 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu raspravljao je, na prijedlog rektora, o programu 

pristupnika za dekana Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. 

prof. dr. sc. Zorana Nakića. 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 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu izv. prof. dr. sc. ZORANA NAKIĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) 

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

 

14) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Geodetskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić, 2. prof. dr. sc. Damir Medak 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu raspravljao je, na prijedlog rektora, o programima 

pristupnika za dekana Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Siniše 

Mastelića-Ivića i prof. dr. sc. Damira Medaka. 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 Geodetskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. SINIŠE MASTELIĆA-IVIĆA i prof. dr. sc. DAMIRA 

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

2016./2017.). 

 

15) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta za potpisivanje ugovora u 

vrijednosti iznad 3.000.000 kuna  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 
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O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Zvonimiru Guzoviću za sklapanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna 

kuna za provedbu projekata financiranih iz strukturnih fondova EU, i to: 

 

1) „Izgradnja KApaciteta za Razvoj i Umjeravanje optičkih rendgenskih vizijskih Sustava 

(IKARUS)“, voditelj projekta prof. dr. sc. Vedran Mudronja 

2) „RONNA – robotska neuronavigacija“, voditelj projekta prof. dr. sc. Bojan Jerbić 

 

16) Odluka o promjeni sjedišta Studentskog centra u Sisku Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio 

je sljedeću 

Odluku o promjeni sjedišta Studentskog centra u Sisku Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Dosadašnje sjedište Studentskog centra u Sisku Sveučilišta u Zagrebu sa adrese Sisak, 

Ulica grada Heidenheima 17, mijenja se na adresu Sisak, Gajeva ulica 10a

 

17) Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus 

 
Prorektor Čović skreće pozornost na Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnog 

zvanja professor emeritus kojim bi se rektoru omogućilo da u tijeku jedne akademske godine podnese, 

u pravilu, dva daljnja prijedloga za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus za umirovljene 

profesore u trajnom zvanju. Počasno zvanje i titula professor emeritus na prijedlog rektora dodjeljivali 

bi se izvan kvote određene u članku 4. Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus. 

Prorektor Čović ističe kako je na izneseni prijedlog Odbor za statutarna pitanja dao pozitivno 

mišljenje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodjeli 

počasnog zvanja professor emeritus. 

 

18) Kadrovska pitanja 

 
Prorektor Čović osvrće se na Odluku Vlade RH od 25. rujna 2014. vezanu uz zabranu novog 

zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama kojom je sastavnicama Sveučilišta u 

Zagrebu uvedeno veliko ograničenje u vezi zapošljavanja određenih kategorija namještenika. 

Predmetnom odlukom bilo je predviđeno da je, u slučaju nemogućnosti redovitog obavljanja 

pomoćno-tehničkih poslova, obavljanje istih potrebno povjeriti vanjskim pružateljima usluga. Uprava 

Sveučilišta u Zagrebu je preko Rektorskog zbora skrenula pozornost na problem s kojim su se susrele 

sastavnice. Sastanak na tu temu održan je i s ministrom Mrsićem kojem se željelo ukazati na 

nelogičnost i besmislenost takve odluke. Uprava Sveučilišta u Zagrebu je, pozivajući se na načelo 

autonomije sveučilišta, tražila izuzeće od primjene odluke Vlade na sveučilišne institucije. Vlada RH 

je 18. ožujka 2015. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani zapošljavanja kojom 

je ipak dozvoljena mogućnost zapošljavanja namještenika u javnim službama uz prethodnu suglasnost 

resornog ministarstva čime je sveučilišnim institucijama olakšana nastala situacija u vezi pitanja 

zapošljavanja namještenika. U nastavku Prorektor Čović obaviještava članove Senata kako je Ured za 
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ljudske resurse Sveučilišta u Zagrebu  do 13. ožujka 2015. riješio sve pristigle predmete u vezi 

suglasnosti za radna mjesta. Prorektor Čović se zahvaljuje vanjskoj pomoći dobivenoj s Ekonomskog 

fakulteta i Fakulteta političkih znanosti u rješavanju zaostalih predmeta. Prorektor skreće pozornost da 

od 1. travnja 2015. Sveučilište u Zagrebu ima instituciju glavnog tajnika, na koje radno mjesto je 

izabrana gđa. Heli Hajdić-Nikolić, dip. iur. 

 

Dekan Zelić  moli za pojašnjenje u vezi postupaka zapošljavanja koji su bili u tijeku i za koje su 

dobivene suglasnosti, a za koje je primjenom odluke Vlade RH o zabrani zapošljavanja određeno da se 

pokrenuti postupci prekidaju. Dekan postavlja upit kakva je situacija s takvim predmetima, odnosno 

mogu li se oni ponovno aktivirati. 

 

Prorektor Čović odgovara kako će se svi prekinuti postupci ponovno aktivirati. 

 

19) Imenovanje Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu, na 

prijedlog Rektorskoga kolegija u širem sastavu, donio je sljedeću 

 

O d l u k u  o imenovanju  

Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  

 I. 

U Povjerenstvo za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo) imenuju se 

izv. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti  

akademik Vladimir Bermanec, Prirodoslovno-matematički fakultet 

prof. dr. sc. Branka Galić, Filozofski fakultet 

prof. dr. sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet 

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

prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

prof. dr. sc. Nenad Turk, Veterinarski fakultet 

prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

prof. dr. sc. Lajoš Žager, Ekonomski fakultet. 

 

II. 

Predsjednikom Povjerenstva imenuje se izv. prof. art. Aleksandar Battista Ilić. 

Koordinatorom Povjerenstva imenuje se prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za 

inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu. 

  III. 

Mandat članova Povjerenstva traje četiri (4) godine. 

  IV. 

Zadaća je Povjerenstva izgradnja modernoga i inovativnoga Sveučilišta poticanjem 

inovacija i omogućivanjem transfera znanja i tehnologija u gospodarstvo. 

 

20)  Podrška SRCU u rješavanju problema financijskog poslovanja 
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Rektor Boras navodi kako je Ministarstvo financija od 20. veljače 2015. od SRCA zatražilo 

zatvaranje računa u poslovnim bankama i uplatu vlastitih i namjenskih prihoda na račun državnog 

proračuna. Rektor predlaže da članovi Senata, s obzirom na činjenicu da je SRCE sastavnica 

Sveučilišta kojem je osnivač Sveučilište, usvoje zaključak koji je sastavljen na temelju zahtjeva 

ravnatelja SRCA, dr. sc. Zorana Bekića. 

 

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

sljedeće 

Z A K L J U Č K E 

Senat Sveučilišta u Zagrebu smatra da pravni tretman i pravila financijskog poslovanja 

Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce) trebaju biti jednaki u tretmanu 

i pravilima poslovanja ostalih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 

Senat Sveučilišta u Zagrebu smatra da Srce, kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i javna 

ustanova unutar sustava znanosti i visokog obrazovanja, sukladno članku 37. stavku 3. i 

članku 38. stavku 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 

2015. godinu treba biti izuzet od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda u državni 

proračun te da mu se treba osigurati obavljanje financijskog poslovanja kao što je 

omogućen ostalim sastavnicama uzimajući u obzir činjenicu da se na Srce, kao i na ostale 

sastavnice, odnose ustavne odredbe o autonomiji sveučilišta. 

Također, Senat Sveučilišta u Zagrebu traži preispitivanje rješenja Ministarstva financija o 

statusu Srca kao obveznika poreza na dobit, u smislu da se isto uskladi s rješenjima koja su 

donesena za druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. 

 

21)  Ostalo 

 

 Prorektor Janjanin skreće pozornost na združeni projekt četiriju sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu (Akademija dramske umjetnosti, Muzička akademija, Akademija likovnih umjetnosti 

i Tekstilno-tehnološki fakultet) koji premijerno predstavljaju fantastičnu operu istaknutog 

hrvatskog skladatelja Borisa Papandopula Madame Buffault. Više od 250 studenata tom će 

prilikom predstaviti svoje umjetničko stvaralaštvo i neiscrpnu inspiraciju, koja je u prethodnih 

pet godina rezultirala uspješnim izvedbama kanonskih glazbeno-scenskih djela: Čarobna frula 

(W. A. Mozart), Carmen (G. Bizet), Ivan Grozni (S. Prokofjev), Slavuj (I. Stravinski), Orfej i 

Euridika (C. W. Gluck).  Po prvi puta sveučilišni projekt ostvarit će se u suradnji s Hrvatskim 

narodnim kazalištem u Zagrebu, koje je otvaranjem svojih vrata osiguralo svim sudionicima 

ovog umjetničkog pothvata stvaranje u prirodnom okruženju. Praizvedba opere Borisa 

Papandopula Madame Buffault održat će se u subotu, 18. travnja 2015., u 19:30 sati, u 

Hrvatskom narodnom kazalištu, u sklopu svečanog otvorenja 28. Muzičkog biennala Zagreb. 

Opera Borisa Papandopula Madame Buffault održat će se u nedjelju, 19. travnja 2015., u 19:30 

sati u Hrvatskom narodnom kazalištu, u sklopu svečanog otvorenja 28. Muzičkog biennala 

Zagreb, za zagrebačke Rotary klubove i Sveučilište u Zagrebu. Opera Borisa Papandopula 

Madame Buffault održat će se u subotu, 25. travnja 2015. u 19:30 sati u  Koncertna dvorana 

Vatroslava Lisinskog. Prorektor Janjanin moli sastavnice Sveučilišta u Zagrebu da sudjeluju u 

projektu kupnjom 10 karata. 

 Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako će se 29. travnja 2015. u 19h u Francuskom 

paviljonu SC-a u Zagrebu održati svečana podjela stipendija Sveučilišta u Zagrebu. 
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 Rektor Boras članove Senata obavještava kako će se 4. svibnja 2015. u Francuskom 

paviljonu SC-a u Zagrebu, pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar 

Kitarović, a u organizaciji Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu 

održati Akademska donatorsku večer. Donacije će se moći davati i zakladi i Sveučilištu u 

Zagrebu. 

 Prorektor Lazibat osvrće se na status pregovora o novim programskim ugovorima. Prorektor 

navodi kako je u pregovorima s Ministarstvom od strane Sveučilišta u Zagrebu iznesen stav 

kako je Sveučilište u Zagrebu spremno prihvatiti model C koji radi distinkciju između stručnih 

i akademskih studija, ali da, prema podacima dobivenima od sastavnica, na godišnjoj razini 

nedostaje oko 50 milijuna kuna kako bi sve sastavnice mogle normalno funkcionirati. 

Pomoćnica ministra, prof. dr. sc. Ružica Beljo-Lučić je istaknula kako će nastojati reagirati 

kod premijera i ministra financija da se iznađu sredstva potrebna za financiranje“ hladnog 

pogona“ za sastavnice, te da će se pokušati zajednički riješiti taj problem. Prorektor Lazibat 

koji je ujedno i član Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu Pravilnika o vlastitim 

prihodima, navodi kako je na sastanku u Ministarstvu govora bilo i o namjenskim i vlastitim 

prihodima. Ističe, da će Sveučilište u Zagrebu iskoristiti sve instrumente koje ima na 

raspolaganju kako bi se participacija školarina koja se naplaćuje od studenata tretirala kao 

vlastiti prihodi. Nadalje, prorektor ističe kako je Sveučilište u Zagrebu potpisalo ugovor s 

Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika koja će za Sveučilište organizirati 

in house seminare. 

 

 Rektor Boras navodi kako će u dogledno vrijeme nastojati organizirati prezentaciju u vezi 

uvođenja novih mehanizama zaštite protiv krivotvorenja službenih isprava koje izdaje 

Sveučilište u Zagrebu.  

 

 Ivan Bota, predstavnik studenata poslijediplomskih studija, obavještava članove Senata kako 

je Studentski zbor izradio aplikaciju - SOS student koja nudi studentima sve informacije o 

fakultetima, menzama, knjižnicama, javnom prijevozu. Nadalje, u četvrtak 16. travnja 2015., 

Studentski zbor će ispred Hrvatskog narodnog kazališta održati performans kojim će odati 

počast ubijenim studentima u Keniji. G. Bota se u nastavku osvrće na studentske izbore koji 

su na velikoj većini sastavnica održani u demokratskom ozračju i akademskom duhu, te  

poglavito ističe dobru izlaznost na velikom broju fakulteta. Problemi su se jedino pojavili na 

Pravnom fakultetu na kojem je prekršen Pravilnik o izborima, Zakon o Studentskom zboru i 

Odluka rektora. Prijedlog je Studentskog zbora, radi legalnosti postupka, da se održani izbori 

na Pravnom fakultetu ponište i ponovno održe, s obzirom na ozbiljno prekršenu proceduru. 

Prema Zakonu i Pravilniku, u Povjerenstvu za izbore i Povjerenstvo za prigovore ne mogu se 

imenovati studenti s važećim mandatom u Studentskom zboru. Na Pravnom fakultetu od 

ukupno deset predstavnika u oba povjerenstva, devet ima važeći mandat u Studentskom zboru. 

Prema Zakonu, izbori se održavaju dva dana po 12 sati, dok su odlukom uprave Pravnog 

fakulteta izbori održavani samo od 8h do 12h, dakle tri puta manje od propisanog.  

 

Dekan Sikirić odgovara kako su održani izbori na Pravnom fakultetu valjani. Počinjena 

pogreška nema nikakvog utjecaja na valjanost izbora. Dekan Sikirić opovrgava navod da su 

izbori održavani manje od Zakonom propisanog vremena. 

  

*** 
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Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 14:30 sati. 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/14-04/37 

Urbroj: 380-021/173-15-8 

4. svibnja 2015. godine 

 


