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ZAPISNIK 

 

11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) 

održane u utorak, 14. lipnja 2016. s početkom u 11,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u 

Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 

 

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

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

suradnju 

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

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

- 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 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

2. Prof. dr. sc. Josip Kos – predsjednik Vijeća biomedicinskoga područja 

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

područja 

4. Prof. dr. sc. Mladen Brezović – predsjednik Vijeća biotehničkoga područja 

5. Prof. dr. sc. Damir Bakić – predsjednik Vijeća prirodoslovnoga područja 

6. prof. dr. sc. Adrijan Barić – predsjednik Vijeća tehničkoga područja 

7. Prof. dr. art. Enes Midžić – predsjednik Vijeća umjetničkoga područja 

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

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

10 Prof. dr. sc. Jadranka Božikov, Medicinski fakultet 

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

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

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

14. Prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet 

15. Prof. dr. sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

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

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

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

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

20. Prof. dr. sc. Neven Vrček, Fakultet organizacije i informatike 

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

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

23. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, Pravni fakultet 

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

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

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

27. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

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

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

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

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

31. Prof. dr. sc. Zoran Curić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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32. Red. prof. mr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet 

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

34. Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

37. Prof. dr. sc. Ivanka Boras, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

39. Prof. dr. sc. Đuro Barković, Geodetski fakultet 

40. Izv. prof. dr. sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet 

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

42. Prof. dr. sc. Klaudio Pap, Grafički fakultet 

43. Doc. dr. sc. Anita Begić Hadžipašić, Metalurški fakultet 

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

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

- doc. art. Tatjana Aćimović, Akademija dramske umjetnosti  

46. Red. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti 

47. Red. prof. art. Marina Novak, Muzička akademija 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

48. dr. sc. Antonio Vlahov, Ekonomski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

49. Jure Žuljević, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

50. Branimir Norac, Muzička akademija 

51. Marko Lepoglavec, Prirodoslovno-matematički fakultet 

52. Josip Papak, Hrvatski studiji 

53. Mate Vukšić, Fakultet političkih znanosti 

54. Sandro Gašpar, Medicinski fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

55. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

56. Danko Relić, Medicinski fakultet 

57. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

58. Mate Damić, Ekonomski fakultet 

 

Ostali 

- Akademik Franjo Tomić, professor emeritus, Agronomski fakultet 

- Akademik Đuro Seder, professor emeritus, Akademija likovnih umjetnosti 

- Prof. dr. sc. Dragutin Kermek, Fakultet organizacije i informatike 

- Izv. prof. art. Franka Perković, Akademija dramske umjetnosti 

- Dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

- 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 
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- Marijana Drempetić, dipl. oec., voditeljica Središnjeg ureda za poslovanje 

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica Sveučilišta 

- Jelena Đuran, dipl. iur., Ured za upravljanje kvalitetom 

- Petra Kraljević, mag. komunikologije, Ured za odnose s javnošću 

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

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 11. redovitu sjednicu Senata u 347. 

akademskoj godini (2015./2016.), pozdravio sve prisutne, te predložio veće izmjene i dopune 

dnevnoga reda na način da se: 

  

 iza točke 3) b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitoga profesora na vrijeme od pet godina briše točka 3) c) Odluka o izmjeni 

Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata 

Sveučilišta u Zagrebu umjesto koje se dodaje nova točka 3) c) Imenovanje Povjerenstva za 

izbor u počasno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Tonka Ćurka 

 iza točke 4) Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za 

akademsku godinu 2016./2017. dodaje se nova točka 5) Realizacija Ugovora o punoj 

subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 

2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (indikatori) čime se preostale točke pomiču za jedan 

redni broj više 

 točka 8) Izvještaj o raspodjeli i potrošnji sredstava doznačenih za financiranje znanstvene 

djelatnosti u 2015. godini mijenja u naziv Financiranje znanstvene djelatnosti ispod kojih 

slijede točka 8) a) Izvještaj o raspodjeli i potrošnji sredstava doznačenih za financiranje 

znanstvene djelatnosti u 2015. godini te točka 8) b) Prijedlog raspodjele sredstava za 

namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u 

Zagrebu u 2016. godini 

 iza točke 13) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta 

u Zagrebu briše točka 14) Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti privremenoga voditelja 

Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu čime se 

preostale točke pomiču na jedan redni broj manje 

 iza točke 14) Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice 

Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu dodaje nova točka 

15) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Akademije likovnih umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. Aleksandra Battiste Ilića čime se preostale točke pomiču 

za jedan redni broj više 

 iza točke 21) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu dodaje nova točka 22) Primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o 

prestanku ugovora o radu u javnim službama čime se preostala točka pomiče za jedan redni 

broj više 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

Dnevni red: 
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1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 19. svibnja 2016. godine 

 

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

Tonka Ćurka  

 

4) Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku 

godinu 2016./2017. 

 

5) Realizacija Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u 

akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (indikatori) 

 

6) Studijski programi 

a) Prijedlog za prihvaćanje većih izmjena i dopuna preddiplomskoga sveučilišnoga studija 

Crkvena glazba Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

b) Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija E-učenje u obrazovanju i poslovanju Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu te Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

c) Mišljenje Odbora za doktorske programe o rezultatu postupka periodičkog unutarnjeg 

vrednovanja doktorskoga programa Hrvatska kultura Filozofskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu 

d) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Epidemiologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

e) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Javno zdravstvo Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

f) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Sigurnosna politika RH Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu 

g) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Europsko pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

h) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Fiskalni sustav i fiskalna politika Pravnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

i) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Javno pravo i javna uprava Pravnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

j) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Kaznenopravne znanosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

k) Upis u Upisnik za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Veterinarska 

medicina na engleskom jeziku Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - obavijest 

 

7) Sveučilišna nastavna literatura 



 5 

 

8) Financiranje znanstvene djelatnosti 

a) Izvještaj o raspodjeli i potrošnji sredstava doznačenih za financiranje znanstvene 

djelatnosti u 2015. godini 

b) Prijedlog raspodjele sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2016. godini 

 

9) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti 

 

10) Međunarodna suradnja 

 

11) Financijska pitanja 

a) Prijedlog raspodjele konačne doznake participacija školarina za ak. god. 2015./2016. po 

Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 

Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

 

12) Suglasnost na Proračun Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu 

 

13) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 

 

14) Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

15) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Akademije likovnih umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. Aleksandra Battiste Ilića 

 

16) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Farmaceutsko-biokemijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željana Maleša i izv. prof. dr. sc. Lidije Bach-

Rojecky 

 

17) Potvrđivanje izbora dekana Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Krunoslava Šmita  

 

18) Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Zvonimira Guzovića 

 

19) Potvrđivanje izbora dekana Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nevena 

Kuspilića 

 

20) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

21) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu  

 

22) Primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o prestanku ugovora o radu u javnim službama 

 

23) Ostalo 

 

 

*** 
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1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

Nakon detaljnoga izvještaja za svakog od sljedećih 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 

Klasa IME PREZIME Visoko učilište Izvjestitelj/-ica 

1. 602-

04/16-

16/2 

prof. dr. sc. Vesna PAVIĆ Agronomski fakultet akademik Franjo Tomić, 

prof.emeritus 

2. 602-

04/16-

16/7 

red. prof. art. Emil 

Robert 

TANAY Akademija likovnih 

umjetnosti 

akademik Đuro Seder, 

prof. emeritus 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno odluku o  dodjeli počasnog zvanja i 

titule professor emeritus gore navedenim predloženicima. 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 19. svibnja 2016. godine 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 10. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 19. svibnja 

2016. godine. 

 

3) Izbori u zvanja  

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

  

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

redovitoga profesora – trajno 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u znanstveno – 

nastavno 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 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u znanstveno - 

nastavno zvanje i na radno mjesto. 

 

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

Tonka Ćurka  

 

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. Tonka Ćurka: 

 

R.

b 

Predloženik Predsjednik povjerenstva Članovi povjerenstva 

1. dr. sc. Tonko ĆURKO,  

redoviti profesor u trajnom zvanju 

u mirovini od  01.10.2014. 

Fakultet strojarstva i brodogradnje 

dr. sc. Bojan Jerbić, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, 

Fakultet strojarstva i 

brodogradnje  

- dr. sc. Ivo Alfirević, professor 

emeritus, Fakultet strojarstva i 

brodogradnje 

- dr. sc. Bernard Franković, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, Tehnički 

fakultet, Sveučilište u Rijeci 

 

 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. Tonka Ćurka. 
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4) Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku 

godinu 2016./2017. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić podsjeća da su sastavnice, nakon sjednice Senata u svibnju ove godine 

kad je donesena odluka o utvrđivanju prijedloga upisnih kvota za I. godinu diplomskih studija za iduću 

akademsku godinu, poslale prijedloge  kojima je predviđeno upisna kvota od ukupno 9169 mjesta. Od 

navedenoga broja, 7633 mjesta bila bi namijenjena za redoviti studij za hrvatske državljane i 

državljane EU, 1238 mjesta za izvanredne studente, a 298 mjesta za strane studente. Ukupna upisna 

kvota bila bi smanjena za 30 upisnih mjesta u odnosu na prošlu akademsku godinu. Predlaže se 

donošenje uvjetne odluke o upisnim kvotama za diplomski studij Poslovna ekonomija – smjerovi 

Trgovina na engleskom jeziku i Management na engleskom jeziku Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu te za studij Romistika (dvopredmetno) Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s 

obzirom da je za iste potrebna potvrda o upisu u Upisniku studijskih programa RH. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o utvrđenju upisnih kvota za 

upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2016./2017. na Sveučilištu u 

Zagrebu uz uvjetno prihvaćanje upisnih kvota za diplomski studij Poslovna ekonomija – 

smjerovi Trgovina na engleskom jeziku i Management na engleskom jeziku Ekonomskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te upisnih kvota za diplomski studij Romistika 

(dvopredmetni studij) Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

5) Realizacija Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u 

akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (indikatori) 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je iz priloženih radnih materijala vidljivo kako su pojedini 

ciljevi iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u 

akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (indikatori) maksimalno ispunjeni, dok 

u vezi određenih ciljeva postoji mogućnost napredovanja te je potrebno oko istih dodatno se angažirati 

u budućem razdoblju. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o prihvaćanju Izvješća o 

realizaciji Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima 

studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (indikatori). 

 

6) Studijski programi 

a) Prijedlog za prihvaćanje većih izmjena i dopuna preddiplomskoga sveučilišnoga studija 

Crkvena glazba Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi kako se u konkretnom predmetu radi o većim izmjenama i 

dopunama, odnosno izmjenama i dopunama od 20% do 40%. Izmjene i dopune sveučilišnog 

studijskog programa Crkvena glazba Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta prošle su svu 

propisanu proceduru na Radnoj skupini za studijske programe, Odboru za upravljanje 

kvalitetom, te Vijeću društveno-humanističkoga područja. Prijedlog je da se predmetne 

izmjene i dopune studija prihvate. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio veće izmjene i dopune 

preddiplomskoga sveučilišnoga studija Crkvena glazba Katoličkoga bogoslovnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

b) Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija E-učenje u obrazovanju i poslovanju Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu te Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
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Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija E-učenje u obrazovanju i poslovanju Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu te Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao sva 

nadležna tijela te dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje odluke o 

prihvaćanju. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio nastavni plan i program 

poslijediplomskoga specijalističkoga studija E-učenje u obrazovanju i poslovanju 

Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu te Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

c) Mišljenje Odbora za doktorske programe o rezultatu postupka periodičkog unutarnjeg 

vrednovanja doktorskoga programa Hrvatska kultura Filozofskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi kako je Odbor za doktorske programe dao pozitivno mišljenje u vezi 

periodičkog unutarnjeg vrednovanja doktorskoga programa Hrvatska kultura Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predlaže se prihvaćanje mišljenja o rezultatima postupka 

periodičkog unutarnjeg vrednovanja predmetnog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio mišljenje Odbora za 

doktorske programe o rezultatu postupka periodičkog unutarnjeg vrednovanja 

doktorskoga programa Hrvatska kultura Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

d) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Epidemiologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi da je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe 

Sveučilišta u Zagrebu u periodu od 18. prosinca 2015. do 2. lipnja 2016. potvrdilo i 

evidentiralo izmjene i dopune do 20 % za studijske programe poslijediplomskih 

specijalističkih studija, između ostalih i za poslijediplomski specijalistički program 

Epidemiologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predlaže se prihvaćanje manjih 

izmjena i dopuna predmetnog programa koji je prethodno prihvaćen i na Vijeću društveno-

humanističkoga područja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio manje izmjene i dopune (do 

20%) poslijediplomskoga specijalističkoga programa Epidemiologija 

Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

e) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Javno zdravstvo Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi da je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe 

Sveučilišta u Zagrebu u periodu od 18. prosinca 2015. do 2. lipnja 2016. potvrdilo i 

evidentiralo izmjene i dopune do 20 % za studijske programe poslijediplomskih 

specijalističkih studija, između ostalih i za poslijediplomski specijalistički program Javno 

zdravstvo Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predlaže se prihvaćanje manjih 

izmjena i dopuna predmetnog programa koji je prethodno prihvaćen i na Vijeću društveno-

humanističkoga područja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio manje izmjene i dopune (do 

20%) poslijediplomskoga specijalističkoga programa Javno zdravstvo 

Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
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f) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Sigurnosna politika RH Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi da je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe 

Sveučilišta u Zagrebu u periodu od 18. prosinca 2015. do 2. lipnja 2016. potvrdilo i 

evidentiralo izmjene i dopune do 20 % za studijske programe poslijediplomskih 

specijalističkih studija, između ostalih i za poslijediplomski specijalistički program 

Sigurnosna politika RH Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Predlaže se 

prihvaćanje manjih izmjena i dopuna predmetnog programa koji je prethodno prihvaćen i na 

Vijeću društveno-humanističkoga područja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio manje izmjene i dopune (do 

20%) poslijediplomskoga specijalističkoga programa Sigurnosna politika RH 

Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

g) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Europsko pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi da je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe 

Sveučilišta u Zagrebu u periodu od 18. prosinca 2015. do 2. lipnja 2016. potvrdilo i 

evidentiralo izmjene i dopune do 20 % za studijske programe poslijediplomskih 

specijalističkih studija, između ostalih i za poslijediplomski specijalistički program Europsko 

pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predlaže se prihvaćanje manjih izmjena i 

dopuna predmetnog programa koji je prethodno prihvaćen i na Vijeću društveno-

humanističkoga područja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio manje izmjene i dopune (do 

20%) poslijediplomskoga specijalističkoga programa Europsko pravo Pravnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

h) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Fiskalni sustav i fiskalna politika Pravnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi da je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe 

Sveučilišta u Zagrebu u periodu od 18. prosinca 2015. do 2. lipnja 2016. potvrdilo i 

evidentiralo izmjene i dopune do 20 % za studijske programe poslijediplomskih 

specijalističkih studija, između ostalih i za poslijediplomski specijalistički program Fiskalni 

sustav i fiskalna politika Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predlaže se prihvaćanje 

manjih izmjena i dopuna predmetnog programa koji je prethodno prihvaćen i na Vijeću 

društveno-humanističkoga područja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio manje izmjene i dopune (do 

20%) poslijediplomskoga specijalističkoga programa Fiskalni sustav i fiskalna 

politika Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

i) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Javno pravo i javna uprava Pravnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi da je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe 

Sveučilišta u Zagrebu u periodu od 18. prosinca 2015. do 2. lipnja 2016. potvrdilo i 

evidentiralo izmjene i dopune do 20 % za studijske programe poslijediplomskih 
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specijalističkih studija, između ostalih i za poslijediplomski specijalistički program Javno 

pravo i javna uprava Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predlaže se prihvaćanje 

manjih izmjena i dopuna predmetnog programa koji je prethodno prihvaćen i na Vijeću 

društveno-humanističkoga područja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio manje izmjene i dopune (do 

20%) poslijediplomskoga specijalističkoga programa Javno pravo i javna uprava 

Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

j) Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskoga 

specijalističkoga programa Kaznenopravne znanosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi da je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe 

Sveučilišta u Zagrebu u periodu od 18. prosinca 2015. do 2. lipnja 2016. potvrdilo i 

evidentiralo izmjene i dopune do 20 % za studijske programe poslijediplomskih 

specijalističkih studija, između ostalih i za poslijediplomski specijalistički program 

Kaznenopravne znanosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predlaže se prihvaćanje 

manjih izmjena i dopuna predmetnog programa koji je prethodno prihvaćen i na Vijeću 

društveno-humanističkoga područja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio manje izmjene i dopune (do 

20%) poslijediplomskoga specijalističkoga programa Kaznenopravne znanosti 

Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

k) Upis u Upisnik za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Veterinarska 

medicina na engleskom jeziku Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – obavijest 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 11. 

svibnja 2016. uputilo Sveučilištu potvrdu o upisu u Upisnik studijskih programa za integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Veterinarska medicina na engleskom jeziku 

Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

7) Sveučilišna nastavna literatura 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu primilo od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za 

objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 77. sjednici Povjerenstva, održanoj 7. lipnja 2016. 

godine, razmatrani su prijedlozi za objavljivanje rukopisa koji su primljeni s cjelokupnom 

dokumentacijom. Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali rukopise, detaljno pročitali recenzije 

rukopisa i dopise fakulteta, Povjerenstvo je donijelo sljedeće 

PRIJEDLOGE o odobravanju naslova: 

 

BIOLOGIJA I MORFOLOGIJA LJUDSKIH ZUBA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Hrvoje 

Brkić, doc. dr. sc. Jelena Dumančić, dr. sc. Ivana Savić-Pavičin i doc. dr. sc. Marin Vodanović. 

Predlagatelj je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ZAŠTITA POTROŠAČA I POSLOVNO UPRAVLJANJE, sveučilišni udžbenik, autor: doc. dr. sc. 

Dario Dunković. Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

GOSPODARSTVO HRVATSKE, sveučilišni udžbenik, urednici: prof. dr. sc. Alka Obadić i izv. prof. 

dr. sc. Josip Tica. Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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ELEKTRIČNI KRUGOVI - PRIRUČNIK ZA STUDENTE, sveučilišni priručnik, autori: izv. prof. dr. 

sc. Dražen Jurišić i prof. dr. sc. Neven Mijat. Predlagatelj je Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

MEHANIKA FLUIDA  II – PREDAVANJA, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. Zdravko Virag, 

prof. dr. sc. Mario Šavar i prof. dr. sc. Ivo Džijan. Predlagatelj je Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

MEHANIKA FLUIDA  II – VJEŽBE, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. Zdravko Virag, prof. 

dr. sc. Mario Šavar i prof. dr. sc. Ivo Džijan. Predlagatelj je Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

PRIRUČNIK IZ AGRARNE EKONOMIKE - POJMOVNIK I OSNOVNE METODE, sveučilišni 

priručnik, autori: prof. dr. sc. Ivo Grgić, prof. dr. sc. Ramona Franić, izv. prof. dr. sc. Marija Cerjak, 

doc. dr. sc.  Ornella Mikuš, doc. dr. sc. Lari Hadelan, dr. sc. Željka Mesić, Magdalena Zrakić, mag. 

ing. agr., doc. dr. sc. Nataša Bokan. Predlagatelj je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

8) Financiranje znanstvene djelatnosti 

a) Izvještaj o raspodjeli i potrošnji sredstava doznačenih za financiranje znanstvene 

djelatnosti u 2015. godini 

 

Prorektor Judaš uvodno napominje kako se s Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

trebao sklopiti novi trogodišnji ugovor o financiranju znanstvene i umjetničke djelatnosti do 

čega nije došlo. Ministarstvo je tražilo od Sveučilišta dostavu izvješća o raspodjeli i potrošnji 

sredstava doznačenih za financiranje znanstvene djelatnosti u 2015. godini kako bi se zatvorilo 

trogodišnju konstrukciju. Prorektor napominje kako su za sveučilišta i institute za ovu godinu 

namijenjena sredstva u istom iznosu kao i prošle godine, uz manju korekciju zbog novoga 

Sveučilišta Sjever. Obveza je sveučilišta dostaviti predmetno izvješće. Što se tiče pregovora za 

financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti za  novo trogodišnje razdoblje, s obzirom na 

političku situaciju, isto će biti moguće nakon formiranja nove vlade. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvještaj o raspodjeli i potrošnji 

sredstava doznačenih za financiranje znanstvene djelatnosti u 2015. godini. 

 

 

b) Prijedlog raspodjele sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2016. godini 

 

Prorektor Judaš navodi kako je u 28. travnja 2016. godine održan sastanak između predstavnika 

Ministarstva i prorektora za znanost javnih sveučilišta, a na kojem je usuglašen stav javnih sveučilišta 

o primjeni postojećega modela financiranja u 2016. godini, odnosno izračuna financijskih sredstava na 

istovjetan način kao i u 2015. godini, uz manju korekciju zbog novoga Sveučilišta Sjever. Prorektori 

za znanost su također istaknuli nužnost da se financijska sredstva isplate u što kraćem roku, a u svrhu 

daljnje neometane i kvalitetne provedbe znanstvenoga rada. Ministarstvo je stoga pristupilo izračunu 

financijskih sredstava za 2016. godinu, vodeći se pritom iskazanim pokazateljima provedbe 

znanstvene djelatnosti u 2014. godini, a koji su bili korišteni za izračun financijskih sredstava u 2015. 

godini. Prorektor u nastavku napominje kako je zbog hitnosti situacije kontaktirao predsjednike svih 

vijeća područja koji su pristali na brzu i fleksibilnu raspodjelu sredstava. Dogovoreno je da se na radi 

novi natječaj što bi znatno produljilo proces podjele sredstava nego da se jednokratna potpora u 

najkraćem roku realizira. Odlukom ministra, znanosti, obrazovanja i sporta o namjenskome 

institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima u 2016. godini određena je 
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visina financijske potpore  za Sveučilište u Zagrebu u iznosu od 22.326.068,84 kn. Prijedlog je da 

Senat donese odluku o načinu trošenja navedene financijske potpore kako slijedi: 

 Za pokriće indirektnih troškova Sveučilišta u Zagrebu izdvaja se 2% od ukupnog iznosa 

(446.521,38 kn). 

 Iznos od 19.000.000,00 kn izdvaja se za Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima, 

sukladno raspodjeli sredstava utvrđenoj u tablici  

 Preostali iznos od 2.879.547,46 kn izdvaja se u Zajednička sveučilišna sredstva 

 

Iz Zajedničkih sveučilišnih sredstava izdvojilo bi se: 

 Za nabavu znanstvenih časopisa i knjiga 2.250.000,00 kn (za pretplatu na sljedeće baze 

časopisa i knjiga: Wiley 1.090.481,25 kn; Taylor & Francis 571.931,25 kn; IGI-Global 

175.000,00 kn; PROQUEST Dissertations 145.162,50 kn; za sufinanciranje nabave IEL 

250.000,00 kn). 

 Za potporu znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u interdisciplinarnom području, u 

Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji te ostalim istraživanjima prijavljenim 

izravno preko Sveučilišta ukupno 500.000,00 kn. 

 

Prorektor Judaš napominje kako je smisao predložene odluke promptno raspodijeliti sredstva prema 

kriterijima od prošle akademske godine koji su usvojeni na vijećima područja i Senatu. Sveučilišni 

obrasci nalaze se na mrežnim stranicama. 

 

Profesor Kos predlaže da se na stranice sveučilišta promptno postave uvjeti za natječaj koji su bili 

prošle godine kao i obrasci za prijavu. Također moli da se u prijedlogu odluke u članku 3. u prvoj 

rečenici izostave riječi „u prvom redu“. 

 

Dekan Ježek postavlja upit postoji li mogućnost da se dio sredstava od predviđenih utroši za 

administrativne troškove i informatičku opremu. 

 

Prorektor Judaš napominje kako je Ministarstvo predvidjelo sredstva bez posebnog ugovora s 

obzirom da je stari trogodišnji ugovor istekao. Preporuka je da se sredstva dodjele prema kriterijima 

od prošle godine. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donijelo Odluku o raspodijeli sredstava za 

namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetniče djelatnosti na Sveučilištu u 

Zagrebu u 2016. godini. 

 

 

9) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti 

 

Prorektor Judaš izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za doktorske teme, vijeća područja 

razmotrila i donijela sljedeći 

 

 PRIJEDLOG 

U okviru doktorskoga studija: 

 

1. Zrinka Rendić-Miočević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

tema: Uloga tumorske hipoksije u bolesnica s karcinomom endometrija 
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2. Petrana Beljan, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Rani prediktivni model za razvoj preeklampsije: kombinacija biomarkera PP13 i kopeptina i 

majčinih rizičnih čimbenika  

3. mr. sc. Dragan Đurđević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

tema: Učinkovitost koštanoga morfogenetskoga proteina BMP1-3 u procesu cijeljenja kosti 

4. Vinka Kovačević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Histološka, magnetskorezonancijska i transkriptomska analiza reorganizacijskih procesa u 

ljudskom hipokampusu tijekom razvoja 

5. Marko Petrovečki, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Multiparametrijska analiza karcinoma dojki magnetskom rezonancijom u procjeni odgovora na 

neoadjuvantnu terapiju 

6. Iva Rukavina, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Učinak pentadekapeptida BPC-157, L-NAME i L-arginina na adjuvantni artritis u štakora 

posredovan NO-sustavom uz promjene na srcu i bubregu 

7. Jeta Kelmendi, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

tema: Age estimation of children and adolescents in Kosovo population by different dental methods 

(Određivanje dobi na uzorku populacije djece i adolescenata s Kosova pomoću različitih dentalnih 

tehnika) 

8. Krešimir Bašić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

tema: Utjecaj pušenja na subgingivni mikrobiološki sastav u mladih ljudi 

9. Goran Batinjan, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

tema: Usporedba različitih vrsta visokoenergetskih lasera u kirurškoj  terapiji benignih oralnih lezija 

metodom infracrvene termografije  

10. Miroslav Štampar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

tema: Ekspertni sustav za prepoznavanje zloćudnoga ponašanja na temelju analize mrežnoga prometa 

za razrješavanje domenskih imena u stvarnome vremenu 

 

11. Tino Jerčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

tema: Prediktivno upravljanje sinkronim motorom s unutarnjim trajnim magnetima s ciljem 

minimiziranja elektromagnetskih gubitaka  

12. Ivan Lekšić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

tema: Model izbora vitkih alata pri restrukturiranju poduzeća 

13. Tomislav Slavina, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

tema: Model održive učinkovitosti i raspoloživosti proizvodne opreme 

14. Mario Orač, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 
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tema: Višerazinski model planiranja i raspoređivanja u pojedinačnoj proizvodnji složenih zavarenih 

konstrukcija primjenom heurističkih algoritama 

15. mr. sc. Merima Muslić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

tema: Poboljšanje svojstava kompozita na bazi aluminija i lebdećega pepela postupkom kutnoga 

istiskivanja 

16. Stjepko Katulić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

tema: Poboljšanje termodinamičke iskoristivosti parnoturbinskoga dijela kombiniranoga postrojenja 

primjenom organskih radnih medija 

17. Boris Jalušić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo i brodogradnja 

tema: Meshless numerical method for modeling of heterogeneous materials (Bezmrežna numerička 

metoda za modeliranje heterogenih materijala) 

18. Boris Ćosić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo i brodogradnja 

tema: Sustainable and economically viable utilisation of biomass for energy conversion by applying 

the bio-refinery concept (Održivo i ekonomično iskorištavanje biomase za energetske transformacije 

primjenom koncepta biorafinerija) 

19. Tomislav Martinec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

tema: A model of information processing and interactions in teams developing technical systems 

(Model procesa obrade informacija i interakcija u timskom razvoju tehničkih sustava) 

20. Tihomir Tomić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

tema: Energetska oporaba otpada pod utjecajem europske legislative 

21. Vladimir Smojver, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

tema: A model od innovation evolution in the development of technical systems (Model evolucije 

inovacija u razvoju tehničkih sustava) 

22. Ruđer Šimek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

tema: Genetska analiza svojstava kakvoće pšenice 

23. Luka Kasumović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo 

tema: Prilagodba razvojnoga ciklusa, prezimljavanja i prostorne distribucije smrekovih potkornjaka 

(lps typographus L. i Pityogenes chalcographus L.) u odnosu na temeljne stanišne čimbenike  

24. Tea Hatadi, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Slikarstvo 

tema: RAT-ART: Umjetnost i Domovinski rat 

25. Mateja Brozović, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

tema: Odrednice kvalitete revizije u funkciji smanjenja jaza očekivanja korisnika revizije 

26. Bojana Klepač Pogrmilović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Politologija 

tema: Dva lica političke korektnosti  

27. Lana Ciboci, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 
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tema: Vrjednovanje programa medijske kulture u medijskom opismenjivanju učenika osnovnih škola 

28. Martina Banić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

tema: Medijske kompetencije studenata učiteljskih fakulteta  

29. Vinita Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologije 

tema: Životinjski ornament stila Tasilova kaleža 

30. Boris Magdić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologija 

tema: Kasnoantičke vojne pojasne garniture s područja Hrvatske 

31. Lana Domšić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

tema: Participativna interpretacija baštine i društveni učinci na mlade 

32. Marija Živković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnost, izvedbena umjetnost, film i kultura 

tema: Produkcija i recepcija zagrebačke baletne scene od 1992. do 2012. 

33. Mile Čolić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

tema: Uloga otvorenih inovacija u procesu prijenosa znanja 

34. mr. sc. Lorena Peroš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

tema: Kulturne vrijednosti u funkciji turističke komunikacije na primjeru povijesne jezgre grada Zadra  

35. Šime Zupčić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske  i komunikacijske znanosti 

tema: Komunikacijski obrasci u kontekstu medijske etike u dokumentima Katoličke crkve 

36. Marko Markovljević, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

tema: Čovjek kao slika bivstvene cjeline u filozofiji Marijana Cipre 

37. Marijo Baković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

promjena naslova teme: Biomehaničko vrjednovanje skokova: uloga lateralnosti, zamaha rukama, 

režima rada mišića i smjera kretanja 

38. Rutvica Rusan Novokmet, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti 

tema: Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čine  

39. Tena Hoško, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij iz 

građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti 

tema: Posvojenje u međunarodnom pravu  

40. Ivana Medica Ružić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

iz Rani odgoj i obvezno obrazovanje 

tema: Mogućnost primjene igrifikacije u nastavi primarnoga obrazovanja  

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno odobrio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

10) Međunarodna suradnja 
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Prorektor Judaš informira prisutne o dostavljenom sveučilišnom Akademskom glasniku gdje su 

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

najavi. 

 

11) Financijska pitanja 

a) Prijedlog raspodjele konačne doznake participacija školarina za ak. god. 2015./2016. po 

Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 

Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

 

Prorektor Lazibat navodi kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta doznačilo 

zadnju ratu po osnovi programskih ugovora u iznosu od 51,7 milijuna kuna. Nakon što Senat 

prihvati prijedlog raspodjele sredstava po sastavnicama, ista će se doznačiti sastavnicama. 

Prorektor napominje kako će Odbor za proračun imati posebnu tematsku sjednicu na kojoj će 

se napraviti cjelovita analiza svih konzumiranih ugovora te sastavnicama kojima nedostaju 

sredstava za pokriće materijalnih troškova maksimalno izići u susret. 

 

Dekan Battista Ilić ističe problem studenata koji su izvršili sve svoje obveze, ali ponovno 

upisali prm. zadnju godinu diplomskog studija. Ministarstvo je za takve studente prijašnjih 

godina priznavalo subvencije, dok ove godine tome nije slučaj. Konkretno, na Akademiji 

likovnih umjetnosti u takvoj situaciji nalazi se oko 60 studenata. 

 

Prorektor Lazibat odgovara da studenti koji su jednom već konzumirali subvenciju, istu ne 

mogu ponovno konzumirati. Drugim riječima, jedan student može dobiti pet subvencija koliko 

i traje u pravilu studij. Status redovnog studenta i subvencije su međusobno odvojene 

kategorije. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatilo prijedlog raspodjele konačne 

doznake participacija školarina za ak. god. 2015./2016. po Ugovoru o sufinanciranju 

troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u 

akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

 

12) Suglasnost na Proračun Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu 

 

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

je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

 

I. 

Daje se suglasnost na Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2016. 

godinu kojega je donijela Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu na 7. 

sjednici održanoj 31. svibnja 2016. godine.  

 

13) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21., Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj sjednici u 347. 

akademskoj godini (2015./2016.) održanoj 14. lipnja 2016. godine donio je  

 

O d l u k u 

o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 

 

  I. 
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Odluka o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (dalje: 

Odbor)  koju je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu na 5. sjednici održanoj u 345. 

akademskoj godini (2013./2014.) 10. prosinca 2013. godine (Klasa: 012-03/13-01/7; 

Urbroj: 380-021/109-13-2), mijenja se u točki I. podtočki j) na način da se imenuje novi 

član Odbora zbog ostavke dosadašnjega člana Odbora, prof. dr. sc. Branka Smerdela 

tako da podtočka j) glasi: 

 

j) Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet, član. 

 

  II. 

Mandat novoimenovanoga člana Odbora traje do isteka mandata sadašnjega saziva 

Odbora. 

 

14) Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  

 

  I. 

Dr. sc. Vlatki Petrović, voditeljici Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 

produljuje se mandat obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Centra). 

 

  II. 

Mandat obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra je šest (6) mjeseci. 

 

15) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Akademije likovnih umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. Aleksandra Battiste Ilića 

 

 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 Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu red. prof. art. 

ALEKSANDRA BATTISTE ILIĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske 

godine (2016./2017. i 2017./2018.). 

 

16) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Farmaceutsko-biokemijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željana Maleša i izv. prof. dr. sc. Lidije Bach-

Rojecky 

 

 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 Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. ŽELJANA MALEŠA i izv. prof. dr. sc. LIDIJE 

BACH-ROJECKY za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2016./2017. i 

2017./2018.). 

 

17) Potvrđivanje izbora dekana Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Krunoslava Šmita 
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 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 

94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta 

u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Krunoslava Šmita za dekana Arhitektonskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

(2016./2017. i 2017./2018.) izabranoga 17. svibnja 2016. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

18) Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Zvonimira Guzovića 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 

94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta 

u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Zvonimira Guzovića za dekana Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske 

godine (2016./2017. i 2017./2018.) izabranoga 24. svibnja 2016. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

 

19) Potvrđivanje izbora dekana Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nevena 

Kuspilića 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 

94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta 

u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Nevena Kuspilića za dekana Građevinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2016./2017. 

i 2017./2018.) izabranoga 18. svibnja 2016. godine Odlukom Fakultetskoga vijeća 

Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

20) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. točke 14. i članka 38. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj sjednici u 347. akademskoj godini 

(2015./2016.) održanoj 14. lipnja 2016. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 
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I. 

Daje se suglasnost na Statut Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu koje je Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu usvojilo na sjednicama održanim 10. ožujka 2014. godine, 30. studenoga 2015. 

godine i 25. travnja 2016. godine. 

 

21) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. točke 14. i članka 38. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj sjednici u 347. akademskoj godini 

(2015./2016.) održanoj 14. lipnja 2016. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na Statut Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva koje je Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva usvojilo na sjednici održanoj 23. ožujka 2016. godine. 

 

22) Primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o prestanku ugovora o radu u javnim službama 

 

Rektor Boras skreće pozornost na Nacrt prijedloga Zakona o prestanku ugovora o radu u javnim 

službama u vezi kojeg je pokrenuta javna rasprava. Predloženim zakonom, navršavanjem 65 godina 

svim profesorima prestao bi ugovor o radu te bi oni trebali ići u mirovinu. Donošenje Zakona 

opravdava se smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske kojima su 

utvrđene reformske i druge mjere fiskalne konsolidacije za razdoblje od 2014. do 2016. godine. Rektor 

navodi kako je zamolio pravnog stručnjaka za pitanje radnoga prava, prof. dr. sc. Željka Potočnjaka da 

napravi primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona, a koje bi usvojio Senat i koje bi se uputilo Ministarstvu 

uprave. Ističe da u vezi predloženog Zakona postoje brojne nejasnoće kao i očito nepoznavanje sustava 

visokog obrazovanja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je usvojio primjedbe na Nacrt prijedloga 

Zakona o prestanku ugovora o radu u javnim službama. 

 

23) Ostalo 

 

23.1. Prorektor Čović se osvrće na uputu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 13. svibnja 

2016. godine, a u vezi davanje opće prethodne suglasnosti za raspisivanje natječaja za radna mjesta na 

Sveučilištu u sklopu raspoloživih sredstava u državnome proračunu. Smisao upute jest da se 

Sveučilištu prepusti da bez ishođenja pojedinačne prethodne suglasnosti samo daje sastavnicama 

suglasnosti za raspisivanje natječaja. Navedeno bi se trebalo kretati u okvirima proračunske stavke. 

Prorektor je mišljenja kako je riječ o dobroj ideji, ali je realizacija metodološki gledano potpuno 

pogrešna. Naime, navedenom općom prethodnom suglasnošću, administrativne službe Ministarstva su 

prebacile svoje radne obveze i odgovornosti na Sveučilište te uz to i zakomplicirale procedure i 

pojačale svoj nadzor. Prorektor posebno skreće pozornost na činjenicu da zadnjih pola godine 

Ministarstvo nije izdavalo prethodne suglasnosti za predmete koje je Sveučilište uredno slalo. Riječ je 

o 274 radna mjesta. Navedeno je za posljedicu imalo nemogućnost izdavanja suglasnosti od strane 

Sveučilišta što je onemogućilo sastavnice u raspisivanju natječaja za nova radna mjesta čime je u 

pitanje dovedeno vođenje normalne kadrovske politike. Ističe kako je potpuno neprihvatljivo od 

Sveučilišta tražiti preuzimanje odgovornosti za predmete u vezi kojih Ministarstvo nije izdavalo 

prethodne suglasnosti zadnjih pola godine. Osnovni problem upute jest činjenica što je ista 

neprovediva. Na sjednici Rektorskoga zbora tražit će se stavljanje predmetne upute izvan snage. 
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Prijedlog će biti da se u najkraćem roku organizira sastanak između odgovornih ljudi sa sveučilišta i 

predstavnika Ministarstva te da se tijekom rasprave dogovori suvisao način izdavanja suglasnosti. 

Prorektor se osvrće na uputu u dijelu gdje se navodi da koeficijenti koji stoje na raspolaganju 

Sveučilištu obuhvaćaju: napredovanje redovitih profesora u trajno zvanje u skladu s čl. 67. Zakona i 

izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13), razvojna 

radna mjesta znanstvenih novaka, neiskorištene odobrene suglasnosti Ministarstva za radna mjesta te 

nastavnike na položajnim radnim mjestima. U vezi napredovanja redovitih profesora u trajno zvanje u 

skladu s čl. 67., ustavna je obveza Ministarstva osigurati sredstva. Vezano uz razvojna radna mjesta 

znanstvenih novaka, ključna intencija razvojnih koeficijenata je poništena. Prorektor napominje kako 

je već trećina zahtjeva koji su stajali u Ministarstvu, zahvaljujući promptnoj reakciji Ureda za ljudske 

resurse Sveučilišta riješena, a ostatak će također u najskorijem roku biti riješen.  

 

23.2. Rektor Boras obavještava članove Senata da će se 20. lipnja 2016. godine održati konzultativni 

sastanak o Nacrtu Pravilnika o izboru u znanstvena zvanja na koji će biti pozvani svi predsjednici i 

zamjenici predsjednika vijeća područja. 

 

23.3. Rektor Boras čestita prof. dr. sc. Mirku Orliću s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta koji je 

proglašen akademikom, te prof. dr. sc. Marijanu Heraku s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta koji 

je ponovno izabran za suradnika u HAZU. 

 

23.4. Prorektor Šimpraga skreće pozornost na priznanje za životno djelo koje je dobio dekan 

Metalurškoga fakulteta u Sisku, prof. dr. sc. Ladislav Lazić. 

 

 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 13:00 sati 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/16-04/1 

Urbroj: 380-020/173-16-6 

 

4. srpnja 2016. godine 


