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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 19. srpnja 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 

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

Sveučilišta 

 

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. Davor Ježek, 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. Zoran Grgić, Agronomski fakultet 

14. Prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, 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. Doc. dr. sc. Marko Ćaleta, 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. Izv. dr. sc. Ivana Franić, 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 
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31. Prof. dr. sc. Zoran Curić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

32. Prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

34. Akademik Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

35. Red. prof. mr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet 

36. Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

- prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

40. Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, Geodetski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

- doc. art. Tatjana Aćimović, Akademija dramske umjetnosti  

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

- 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

49. Marko Lepoglavec, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

50. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

51. Danko Relić, Medicinski fakultet 

52. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

53. Mate Damić, Ekonomski fakultet 

 

Ostali 

- Prof. dr. sc. Stjepan Baloban, Katolički bogoslovni fakultet 

- Prof. dr. sc. Snježana Vuković, Veterinarski fakultet 

- Prof. dr. sc. Davor Dukić, Filozofski fakultet 

- Prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

- Prof. dr. sc. Željko Hutinski, Fakultet organizacije i informatike 

- Izv. prof. dr. sc. Leo Rafolt, Filozofski fakultet 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

- Marijana Drempetić, dipl. oec., voditeljica Središnjeg ureda za poslovanje 
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- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- dr. sc. Miroslav Rajter, voditelj Ureda za istraživanje 

- 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 12. redovitu sjednicu Senata u 347. 

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

dnevnoga reda na način da: 

  

 se kod točke 3) Izbori u zvanja iza podtočke c) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju 

Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu 

dodaje nova podtočka d) Imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor 

emeritus prof. dr. sc. Ivana Habdije 

 dosadašnja točka 5) Upisi u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u 

akademskoj godini 2016./2017. postane točka 6), a dosadašnja točka 6) Studijski programi 

postane točka 5) 

 se kod točke 8) Raspodjela sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2016. godini dodaju podtočka a) Odluka o 

raspodjeli potpora za istraživanje u 2016. godini iz Zajedničkih sveučilišnih sredstava (u 

interdisciplinarnom području, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji te 

ostalim istraživanjima prijavljenim izravno preko Sveučilišta) podtočka b) Potvrđivanje 

odluka/izvješća fakultetskih/akademskih vijeća sastavnica Sveučilišta u Zagrebu o raspodjeli 

sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2016. i 

podtočka c) Odluka o nabavi znanstvenih časopisa i knjiga  

 se iza točke 16) Davanje suglasnosti Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u 

Zagrebu za Odluku o osnivanju trgovačkog društva FOI usluge d.o.o. dodaje nova točka 17) 

Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti privremenoga voditelja Centra za istraživanje i 

prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu čime se preostale točke pomiču za 

jedan redni broj više 

 se iza točke 21) Informacija o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu 

Nagrade „Fran Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu dodaje nova točka 22) Informacija o 

stanju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu čime se preostala točka pomiče za jedan 

redni broj više 

 se kod točke 23) Ostalo iza podtočke a) Smotra dodaje podtočka b) Novi Sporazum o suradnji 

s Gradom Zagrebom 

 

Dekan Vrček predlaže da se pod točkom 9) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti s 

dnevnog reda skine prijedlog za neodobravanjem daljnjeg postupka i pokretanja procedure stjecanja 

doktorata znanosti za mr. sc. Slavena Mihaljevića s obzirom da zbog nedostatka relevantne 

dokumentacije isti nije pripremljen na odgovarajući način. 

 

Rektor Boras predlaže da se predmetna točka ipak kratko raspravi kako bi članovi Senata bili 

upoznati o čemu je riječ. 
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 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

Dnevni red: 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 14. lipnja 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) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu 

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

Habdije  

 

4) Upisi u I. godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

2016./2017. – Izmjena Odluke o upisnim kvotama za preddiplomski sveučilišni studij 

Protestantska teologija za jesenski upisni rok 

 

5) Studijski programi 

a) Prihvaćanje diplomskoga sveučilišnoga studija Romistika - dvopredmetni, Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

b) Prihvaćanje združenoga diplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa Sustainability 

in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region (Danube 

AgriFood Master – DAFM)/Održivost poljoprivrede, proizvodnje i tehnologije hrane u 

Dunavskoj regiji Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

c) Prihvaćanje specijalističkoga diplomskoga stručnoga studija Ekonomika energije i 

okoliša Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

d) Periodičan izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20%) studijskih programa 

društveno-humanističkoga, prirodoslovnoga, biotehničkoga, tehničkoga i umjetničkoga 

područja 

e) Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa - stručni studij Drvna tehnologija -

promjena mjesta izvođenja – informacija 

f) Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava Fakulteta 

organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

g) Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa novoga doktorskoga 

programa Ekonomija i globalna sigurnost Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

h) Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa novoga doktorskoga 

programa Hrvatska filologija u interkulturnome kontekstu Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

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

doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

6) Upisi u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. 

a) Izmjena Odluke o upisnim kvotama za diplomski sveučilišni studij Ekonomija 

Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
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b) Prijedlog upisne kvote za specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i 

okoliša Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

7) Sveučilišna nastavna literatura 

 

8) Raspodjela sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2016. godini 

a) Odluka o raspodjeli potpora za istraživanje u 2016. godini iz Zajedničkih sveučilišnih 

sredstava (u interdisciplinarnom području, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u 

biotehnologiji te ostalim istraživanjima prijavljenim izravno preko Sveučilišta) 

b) Potvrđivanje odluka/izvješća fakultetskih/akademskih vijeća sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti u 2016. 

c) Odluka o nabavi znanstvenih časopisa i knjiga 

 

9) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

10) Međunarodna suradnja 

 

11) Financijska pitanja 

a) Raspodjela troškova IPISVU-a za razdoblje I-VI 2016. po sastavnicama Sveučilišta u 

Zagrebu 

b) Prijedlog izmjene Odluke Senata za troškove zaposlenih 2016. g. iz Državnog proračuna 

A621001 

c) Raspodjela sredstava za investicijsko iz Interventnih sredstava 

d) Raspodjela sredstava za investicijsko iz Rezerve 

e) Dopuna Odluke o raspodjeli sredstava sa proračunske stavke K 621143 za potrebe 

opremanja nove zgrade Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 

 

12) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u 

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

 

13) Potvrđivanje izbora dekana Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. 

Aleksandra Battiste Ilića 

 

14) Potvrđivanje izbora dekana Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Željana Maleša 

 

15) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad tri milijuna kuna 

 

16) Davanje suglasnosti Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu za Odluku o 

osnivanju trgovačkog društva FOI usluge d.o.o. 

 

17) Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti privremenoga voditelja Centra za istraživanje i 

prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 

 

18) Prijedlog (novoga) Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-

nastavna radna mjesta redovitih profesora i redovitih profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu 

u Zagrebu 

 

19) Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Muzičke akademije Sveučilišta u 

Zagrebu 
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20) Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

21)  Informacija o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Fran 

Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu 

 

22) Informacija o stanju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 

23) Ostalo 

a) Smotra 

b) Novi Sporazum o suradnji s Gradom Zagrebom 

 

 

*** 

 

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-

16/3 

prof. dr. sc. Nikola HOHNJEC Katolički bogoslovni 

fakultet 

prof. dr. sc. Stjepan 

BALOBAN, predsjednik 

Povjerenstva 

2. 602-

04/16-

16/5 

prof. dr. sc. Đuro  HUBER Veterinarski fakultet prof. dr. sc. Snježana 

VUKOVIĆ, predsjednica 

Povjerenstva 

3.  602-

04/16-

16/8 

akademkinja Dunja FALIŠEVAC Filozofski fakultet prof. dr. sc. Davor DUKIĆ, 

predsjednik Povjerenstva 

4. 602-

04/16-

16/11 

prof. dr. sc. Tonko ĆURKO Fakultet strojarstva i 

brodogradnje 

prof. dr. sc. Bojan JERBIĆ, 

predsjednik Povjerenstva 

 

 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 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 14. lipnja 2016. godine 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 11. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 14. lipnja 

2016. godine. 
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3) Izbori u zvanja  

 

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

redovitoga profesora – trajno 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 
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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 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u znanstveno – 

nastavno zvanje i na radno mjesto. 

 

c) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras navodi kako je prof. dr. sc. Neven Elezović, dosadašnji član Povjerenstva za 

utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata iz područja prirodnih znanosti podnio 

ostavku uslijed čega je upražnjeno jedno mjesto. Prema dosadašnjoj praksi predsjednici 

povjerenstava za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja vijeća područja predlagali su 

se za članove Povjerenstva Senata. S obzirom da je prof. dr. sc. Željka Milin-Šipuš izabrana za 

predsjednicu Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća 

prirodoslovnoga područja, predlaže se njezino imenovanje u Povjerenstvo Senata do isteka 

mandata sadašnjeg saziva. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke o 

imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata 

Sveučilišta u Zagrebu na način da je umjesto prof. dr. sc. Nevena Elezovića imenovana 

prof. dr. sc. Željka Milin-Šipuš do isteka mandata sadašnjeg saziva. 

 

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

Habdije  
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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. Ivana Habdije: 

 

R.

b 

Predloženik Predsjednik povjerenstva Članovi povjerenstva 

1. dr. sc. Ivan Habdija,  

redoviti profesor u trajnom zvanju 

u mirovini od  01.01.2011. 

Prirodoslovno-matematički fakultet 

akademik Mladen Juračić, 

redoviti profesor u trajnom 

zvanju, Prirodoslovno-

matematički fakultet  

- dr. sc. Nadica Oršolić, redovita 

profesorica u trajnom zvanju, 

Prirodoslovno-matematički fakultet 

- dr. sc. Laszlo Sipos, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Fakultet kemijskog 

inženjerstva i tehnologije 

 

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

imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 

prof. dr. sc. Ivana Habdije. 

 

4) Upisi u I. godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

2016./2017. – Izmjena Odluke o upisnim kvotama za preddiplomski sveučilišni studij 

Protestantska teologija za jesenski upisni rok 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako Odlukom o upisnim kvotama za preddiplomski sveučilišni 

studij Protestantska teologija od ožujka 2016. godine nije bila utvrđena kvota za upis stranih 

državljana. S obzirom da su interes za upis u navedeni studijski program iskazali i kandidati s područja 

izvan EU, predlaže se donošenje izmijenjene odluke na način da se od postojeće kvote tri upisna 

mjesta u jesenskom upisnom roku predvide za strane studente. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke o upisnim 

kvotama za preddiplomski sveučilišni studij Protestantska teologija za jesenski upisni rok 

na način da su od postojeće kvote tri upisna mjesta u jesenskom upisnom roku 

predviđena za strane studente. 

 

 

5) Studijski programi 

a) Prihvaćanje diplomskoga sveučilišnoga studija Romistika - dvopredmetni, Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi kako diplomski sveučilišni studij Romistika – 

dvopredmetni Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nije prošao postupak recenzije s 

obzirom da je predlagatelj naveo kako se predmetni studijski program od diplomskog 

sveučilišnog studija Romistika – jednopredmetni jedino razlikuje po smanjenom udjelu 

obveznih kolegija te izostavljanju kolegija koji obuhvaćaju metodičke kompetencije. 

Recenzija je obuhvatila sadržaj postojećeg programa, a predloženi dvopredmetni program je 

njegov dio. Uvidom u dokumentaciju i preporuku izvjestitelja Odbor za upravljanje kvalitetom 

prihvatio je mišljenje predlagatelja te prihvatio predmetni studijski program. Također, 

dobiveno je pozitivno mišljenje Odbora za proračun te pozitivno mišljenje Vijeća društveno-

humanističkoga područja. Predlaže se prihvaćanje predmetnog diplomskog sveučilišnog 

studija. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio diplomski sveučilišni studij 

Romistika – dvopredmetni Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

b) Prihvaćanje združenoga diplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa Sustainability 

in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region (Danube 

AgriFood Master – DAFM)/Održivost poljoprivrede, proizvodnje i tehnologije hrane u 

Dunavskoj regiji Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi kako je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

nositelj predloženog združenog diplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa Održivost 

poljoprivredne, proizvodnje i tehnologije hrane u Dunavskoj regiji. Dobivena su pozitivna 

mišljenja Odbora za proračun, Odbora za upravljanje kvalitetom te Vijeća biotehničkoga 

područja. Predlaže se prihvaćanje predmetnog združenog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio združeni diplomski sveučilišni 

studijski program Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in 

the Danube Region (Danube AgriFood Master – DAFM)/Održivost poljoprivrede, 

proizvodnje i tehnologije hrane u Dunavskoj regiji Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

c) Prihvaćanje specijalističkoga diplomskoga stručnoga studija Ekonomika energije i 

okoliša Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi kako je predloženi specijalistički diplomski stručni 

studij Ekonomika energije i okoliša Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobio 

pozitivna mišljenja Odbora za proračun, Odbora za upravljanje kvalitetom te Vijeća 

društveno-humanističkoga područja. Predlaže se prihvaćanje predmetnog specijalističkoga 

diplomskoga stručnoga studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio specijalistički diplomski stručni 

studij Ekonomika energije i okoliša Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

d) Periodičan izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20%) studijskih programa 

društveno-humanističkoga, prirodoslovnoga, biotehničkoga, tehničkoga i umjetničkoga 

područja 

 

Prorektorica Hruškar osvrće se na periodičan izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 

20%) studijskih programa društveno-humanističkoga, prirodoslovnoga, biotehničkoga, 

tehničkoga i umjetničkoga područja koji se odnosi na razdoblje od listopada 2015. godine do 

lipnja 2016. godine. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio periodičan izvještaj o manjim 

izmjenama i dopunama (do 20%) studijskih programa društveno-humanističkoga, 

prirodoslovnoga, biotehničkoga, tehničkoga i umjetničkoga područja. 

 

e) Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa - stručni studij Drvna tehnologija -

promjena mjesta izvođenja – informacija 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je Odbor za upravljanje kvalitetom zaprimio od 

Šumarskoga fakulteta zahtjev za izmjenom mjesta izvođenja stručnog studija Drvna 

tehnologija iz grada Virovitice u grad Zagreb. Senat je zahtjev potvrdio nakon čega je od 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa stigla potvrda o upisu u Upisnik studijskih 

programa.  
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f) Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava Fakulteta 

organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi kako je Vijeće društveno-humanističkoga područja dalo pozitivno 

mišljenje za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga specijalističkoga 

studija Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu. Predmetni program prošao je i svu ostalu propisanu 

proceduru zbog čega se predlaže njegovo prihvaćanje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio nastavni plan i program 

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Upravljanje sigurnošću i revizija 

informacijskih sustava Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

 

g) Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa novoga doktorskoga 

programa Ekonomija i globalna sigurnost Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi kako je Vijeće društveno-humanističkoga područja dalo pozitivno 

mišljenje za prihvaćanje nastavnoga plana i programa novoga doktorskoga 

programa Ekonomija i globalna sigurnost Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Predmetni program prošao je i svu ostalu propisanu proceduru zbog čega se predlaže njegovo 

prihvaćanje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz jedan suzdržani glas prihvatio nastavni plan i program 

novoga doktorskoga programa Ekonomija i globalna sigurnost Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

h) Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa novoga doktorskoga 

programa Hrvatska filologija u interkulturnome kontekstu Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi kako je Vijeće društveno-humanističkoga područja dalo pozitivno 

mišljenje za prihvaćanje nastavnoga plana i programa novoga doktorskoga 

programa Ekonomija i globalna sigurnost Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Predmetni program prošao je i svu ostalu propisanu proceduru zbog čega se predlaže njegovo 

prihvaćanje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio nastavni plan i program novoga 

doktorskoga programa Hrvatska filologija u interkulturnome kontekstu Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

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

doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi kako je zaprimljen prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna 

(do 20%) studijskoga programa doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske 

znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predmet je prethodno 

prošao na svim nadležnim tijelima. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio manje izmjene i dopune (do 20%) 

studijskoga programa doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske 

znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

6) Upisi u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. 



 13 

a) Izmjena Odluke o upisnim kvotama za diplomski sveučilišni studij Ekonomija 

Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi kako je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

poslao zamolbu za umanjenjem ukupne upisne kvote na diplomskom sveučilišnom studiju 

Ekonomije za 90 upisnih mjesta zbog čega bi ukupna upisna kvota za navedeni studij iznosila 

110 (90 redovitih, 15 izvanrednih i 5 stranih studenata). 90 upisnih mjesta preraspodijelilo bi 

se za specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i okoliša. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke o upisnim 

kvotama za diplomski sveučilišni studij Ekonomija Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu na način da se upisna kvota od 200 upisnih mjesta umanjuje za 90 upisnih 

mjesta. 

 

b) Prijedlog upisne kvote za specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i 

okoliša Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi kako Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu moli da 

se 90 upisnih mjesta od kvote za diplomski sveučilišni studij Ekonomija preraspodjeli na način 

da se ista predvide za specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i okoliša i to 

30 upisnih mjesta za redovite studente, a 60 upisnih mjesta za izvanredne studente. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o upisnim kvotama za 

specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i okoliša Ekonomskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za koju je predviđena kvota od 90 upisnih mjesta. 

 

 

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 78. sjednici Povjerenstva, održanoj 5. srpnja 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: 

 

GOVORNA AKUSTIKA, sveučilišni udžbenik, autor: izv. prof. dr. sc. Momir Vujnović. Predlagatelj 

je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ZAŠTITA OKOLIŠA, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Felicita Briški. Predlagatelj je 

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 

 

3D ATLAS PRIVJESNOG KOSTURA KONJA, sveučilišni priručnik, urednik: doc. dr. sc. Tomislav 

Gomerčić. Predlagatelj je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

8) Raspodjela sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2016. godini 

a) Odluka o raspodjeli potpora za istraživanje u 2016. godini iz Zajedničkih sveučilišnih 

sredstava (u interdisciplinarnom području, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u 

biotehnologiji te ostalim istraživanjima prijavljenim izravno preko Sveučilišta) 
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 Na temelju čl. 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je 

sljedeću 

 

O d l u k u  

o raspodjeli potpora za istraživanje u 2016. godini iz Zajedničkih sveučilišnih 

sredstava 

 

I. 

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 14. lipnja 2016. godine (KLASA: 641-01/16-

03/05, URBROJ:380-020/081-16-2) 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 

predviđeno je ukupno 500.000,00 kn. 

II. 

Za ovu stavku pristiglo je ukupno 12 prijava s traženim iznosom od ukupno 565.050,00 

kn. 

III. 

Nakon provedenog postupka recenzije prijava, potpore se dodjeljuju kako je navedeno u 

tablici 1. 

  

 

Tablica 1. Prijedlog raspodjele sredstava za potpore iz Zajedničkih sveučilišnih 

sredstava 

 

Izvor Prijavitelj Traženi iznos Odobreni iznos 

PMF 

Bočić Neven 30.000,00 kn 28.000,00 kn 

Faivre Sanja 59.950,00 kn 54.050,00 kn 

Opačić Vuk 

Tvrtko 
36.000,00 kn 36.000,00 kn 

Šakaja Laura 49.800,00 kn 46.800,00 kn 

Tokić Aleksandar 70.000,00 kn 60.000,00 kn 

CIPZB 

Bendelja Krešo 51.900,00 kn 40.000,00 kn 

Frkanec Ruža 25.000,00 kn 25.000,00 kn 

Halassy Beata 60.000,00 kn 49.000,00 kn 

Šantak Maja 22.560,00 kn 22.560,00 kn 

TTF Purgar Krešimir 47.040,00 kn 40.290,00 kn 

HS Šišak Marinko 32.800,00 kn 29.800,00 kn 

SuZ Boras Damir 80.000,00 kn 68.500,00 kn 

UKUPNO 565.050,00 kn 500.000,00 kn 

 

 

b) Potvrđivanje odluka/izvješća fakultetskih/akademskih vijeća sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti u 2016. 

 

Prorektor Judaš navodi kako su sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu dostavile 

odluke/izvješća o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti u 2016. te bi iste trebalo potvrditi od strane Senata. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno potvrđuje odluke/izvješća 

fakultetskih/akademskih vijeća sastavnica Sveučilišta u Zagrebu o raspodjeli sredstava 

za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2016. 

 

c) Odluka o nabavi znanstvenih časopisa i knjiga 

 

 Na temelju čl. 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je 

sljedeću 

 

O d l u k u 

o raspodjeli preostalih sredstava iz Zajedničkih sveučilišnih sredstava za 

namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na 

Sveučilištu u Zagrebu u 2016. godini (129.547,46 kn) i neutrošenih sredstava iz 

Zajedničkih sveučilišnih sredstava za namjensko  institucijsko financiranje 

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

(212.227,43 kn) 

 

 I. 

Iz preostalih Zajedničkih sveučilišnih sredstava raspodjeljuju se sredstva: 

1) za sufinanciranje polugodišnje pretplate (srpanj do prosinac 2016.) za bazu 

LexisNexis (Pravni fakultet) u ukupnom iznosu (uključen PDV) od 4.795,88 EUR = 

35.964,00 kn 

2) za pretplatu na sedam e-časopisa (Experimental and Toxicologic Pathology, 

Journal of Comparative Pathology, Research in Veterinary Science, Journal of 

Veterinary Diagnostic Investigation, Journal of ZOO and Wildlife Medicine, Laboratory 

Animals, Toxicologic Pathology) u ukupnom iznosu (uključen PDV) od 5.870,70 EUR = 

44.024, 00 kn (javnu nabavu provodi Veterinarski fakultet) 

3) za kupnju 140.000 e-knjiga od izdavača EBSCO za sve sastavnice Sveučilišta u 

ukupnom iznosu (uključen PDV) od 12.250,00 USD = 82.461,00 kn 

4) za pretplatu na časopise skupine British Medical Journal(BMJ) u ukupnom 

iznosu (uključen PDV) od 18.438,40 GBP = 165.848,00 kn 

(cijene  su preračunate u KN po srednjem tečaju HNB-a na dan 18. srpnja 2016.) 

 

 II. 

Pristup navedenim znanstvenim časopisima bit će osiguran za sve sastavnice Sveučilišta 

u Zagrebu. 

 

9) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

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

razmotrila i donijela sljedeći 

 

 PRIJEDLOG 

U okviru doktorskoga studija: 

 

1. Anđela Ćukušić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Određivanje bioraznolikosti faune tulara (Insecta, Trichoptera) u Hrvatskoj metodom 

barkodiranja DNA 

2. Veni Marinković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Geografija: prostor, regija, okoliš, pejzaž 

tema: Socijalnogeografska klasifikacija hrvatskoga otočnoga prostora 

3. Zlatko Pletikapić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Geografija 
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tema: Uloga cjelovitoga upravljanja vodama u razvitku Republike Hrvatske  

4. Daniela Jakšić Despot, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 

Promjena naslova teme: Pojedinačni i kombinirani učinci mikotoksina i ekstrakata nekih Aspergillus 

vrsta plijesni u ljudskim staničnim linijama 

5. mr. sc. Selma Porović, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Procjena utjecaja oksidativnoga statusa sline i plazme na oralno zdravlje djece sa šećernom 

bolesti tipa I 

6. mr. sc. Bojana Križan Smojver, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Usporedba parodontnoga statusa pacijenata na hemodijalizi i na peritonejskoj dijalizi 

7. Sanja Herceg Györ, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Epizootiološka istraživanja dirofilarioze pasa na području Slavonije 

8. Dominik Zorić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Mobilni sustav za virtualni slušni okoliš s praćenjem glave u stvarnom vremenu 

9. Goran Molnar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Metaheuristics for problems with limited budget of evaluations (Metaheuristike za probleme s 

ograničenim brojem evaluacija) 

10. Ivan Slivar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Quality of experience driven video encoding adaptation strategies for cloud gaming under 

network constraints (Strategije prilagodbe videokodiranja usmjerene poboljšavanju iskustvene 

kvalitete za igre zasnovane na računalnom oblaku uslijed ograničenja mreže) 

11. Tomislav Lipić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Ranjivost dinamičkih kompleksnih mreža s lokalnim međuzavisnostima i procesom oporavka 

12. Goran Jurišić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Metode ispitivanja svojstava zaštitnih funkcija u komunikacijski temeljenim transformatorskim 

stanicama 

13. Nikola Tanković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Optimiranje konfiguracije informacijskoga sustava u oblaku sukladno sporazumu o razini 

usluge 

14. mr. sc. Mario Weber, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Regulacija tržišta usluga Interneta stvari u pametnim gradovima 

15. Ivan Korade, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo i brodogradnja 

Tema: Modeliranje strujanja krvi u arterijskom stablu s visokoelastičnom stijenkom 

16. Filip Putar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Numerical modeling of damage in heterogeneous materialsusing strain gradient theory 

(Numeričko modeliranje oštećenja u heterogenim materijalima primjenom gradijentne deformacijske 

teorije) 

17. Marijan Car, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Geodezija i geoinformatika 

Tema: Razvoj postupaka za određivanje pomaka željezničkih nasipa pomoću bespilotnih zrakoplovnih 

sustava  

18. Dejan Lovrinčević, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Geodezija i geoinformatika 
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Tema: Nova metoda automatskoga izbora dubina na navigacijskim pomorskim kartama 

19. Sanja Šurdonja, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo 

Tema: Numerički model provozne brzine kružnoga raskrižja  

20. Marina Mićin, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i Poslovna ekonomija 

Tema: Učinci disproporcije između obračunske i novčane osnove na interni rast poduzeća u realnom 

sektoru u Republici Hrvatskoj 

21. mr. sc. Bernard Vukelić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 

Tema: Novi algoritam za izradu percepcijskih sažetaka temeljen na izdvajanju atributa biometrijskih 

karakteristika 

22. Sanja Bach, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski studij 

Politologija 

Tema: Utjecaj fiskalnih pravila i fiskalnih odbora na razinu transparentnosti i odgovornosti u 

upravljanju javnim financijama 

23. mr. sc. Tamara Dagen, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Politologija 

Tema: Utjecaj globalizacije na internacionalizaciju javnih europskih sveučilišta  

24. Aleksandra Grubić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Politologija 

Tema: Evolucija sigurnosne politike Europske unije od 1999. do 2015. godine: utjecaj terorističkih 

napada na oblikovanje protuterorističke politike 

25. Inja Skender Libhard, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Lingvistike 

Tema: Njemačke leksičke inovacije i njihovi hrvatski ekvivalenti s posebnim osvrtom na rječogradne i 

prevoditeljske postupke 

26. mr. sc. Daniel Patafta, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni studij licencijata i doktorata 

Tema: Reformni pokret i Hrvatska starokatolička crkva od 1919. do 1929.  

27. mr. sc. Marina Fischer, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni studij licencijata i doktorata 

Tema: Obraćenje Edith Stein – hod prema istinskom bitku osobe u svjetlu Znanosti križa  

28. Mia Masnjak, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Motorički i socioemocionalni razvoj djece predškolske dobi 

29. Sanja Đapić Štriga, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Povezanost konzumiranja cigareta i alkohola s promjenama tjelesne spremnosti ročnika tijekom 

temeljne obuke 

30. Vedran Naglić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Utjecaj treninga ponavljanih sprintova i treninga sprinta na pokazatelje kondicijske 

pripremljenosti 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća Kordinacijskog povjerenstva sveučilišnog 

interdisciplinarskog poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, donijelo je 

sljedeći 

 

 

 PRIJEDLOG 
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U okviru doktorskoga studija: 

 

1. Ana Veselić, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva, 

tema: Socioekonomska struktura učenika pučke škole u Cavtatu tijekom 19. stoljeća 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata 

znanosti. 

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća stručnog povjerenstva fakultetskog vijeća 

kojim je ustanovljeno da je došlo do administrativne pogreške na sastavnici, donijelo je sljedeći 

 

 

 PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija: 

 

1. Irena Posavec, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

odobrena tema: Uloga računalnih korpusa u području hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 

ispravak teme: Uloga računalnih korpusa u podučavanju hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 

 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija: 

 

1. mr. sc. Slaven Mihaljević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike 

Tema: Managing change in doctoral education – case study research (Upravljanje promjenama u 

doktorskom obrazovanju -–istraživanje slučaja) 

 

Predlaže se Senatu da se ne odobri daljnji postupak i pokretanje procedure stjecanja doktorata 

znanosti. 

 

Akademik Orlić navodi da bi naziv teme pristupnice Irene Posavec za čiju temu se predlaže usvajanje 

ispravka gramatički ispravno trebao glasiti: Uloga računalnih korpusa u poučavanju hrvatskoga kao 

drugoga i stranoga jezika 

 

Rektor Boras skreće pozornost na doktorsku temu mr. sc. Slavena Mihaljevića koja nije bila 

pozitivno izglasana na Vijeću društveno-humanističkoga područja s obzirom da je većina članova 

glasovala suzdržano. Temeljem navedenog Senatu se predlaže da se za predmetnu doktorsku temu ne 

odobri daljnji postupak i pokretanje procedure stjecanja doktorata znanosti. 

 

Prorektor Judaš pojašnjava da je s doktorandom Mihaljevićem, dekanom Fakulteta organizacije i 

informatike, prof. dr. sc. Vrčekom, predsjednicom Povjerenstva za doktorske radove, prof. dr. sc. 

Tomašić, predsjednikom Vijeća društveno-humanističkoga područja, prof. dr. sc. Pavičićem te 

glavnom tajnicom Rektorata gđom. Hajdić-Nikolić održao sastanak. Zaključak sastanka bio je da 

nakon što doktorska tema nije prošla na Vijeću društveno-humanističkoga područja, ista ne može proći 

u predloženom obliku. Također, zaključak je bio da kandidatu postupak treba što prije završiti kako bi 

bio u mogućnosti prijaviti novu doktorsku temu na svom fakultetu. Povjerenstvo za doktorske radove 

koje ima svu potrebnu dokumentaciju trebalo je poslati prijedlog na Senat. Međutim, Povjerenstvo je 

dopis poslalo rektoru u kojem su citirani navodi Vijeća društveno-humanističkoga područja te 

prebacilo donošenje odluke na rektora, nadležnog prorektora i Senat. Rektor i prorektor stavili su 
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predmetnu točku na dnevni red Senata s prijedlogom o neodobravanju daljnjeg postupka i pokretanja 

procedure stjecanja doktorata znanosti što je i bio zaključak na sastanku. 

 

Dekan Vrček osvrće se na predmet prijave teme doktorskog rada Slavena Mihaljevića koji je 

popraćen dokumentacijom od 50-ak stranica te smatra da članovi Senata nemaju kompletnu 

informaciju o svim aspektima te prijave. Navodi da je dodan samo DrSc01 obrazac i to praktično 

netom pred sjednicu Senata. Dekan ponavlja da je zajedno s prorektorom Judašem, predsjednikom 

Vijeća društveno humanističkog područja, predsjednicom Povjerenstva za doktorske radove, 

doktorandom Mihaljevićem te glavnom tajnicom Rektorata na tu temu održan sastanak u ponedjeljak 

11. srpnja 2016. Na tom je sastanku sastavljena i odgovarajuća bilješka sa zaključcima. Na sastanku je 

dogovoreno da će Povjerenstvu za doktorske radove biti dostavljena cjelokupna dokumentacija te da 

će je Povjerenstvo analizirati i pripremiti prijedlog za Senat. Umjesto toga, Povjerenstvo za doktorske 

radove je odlučilo proslijediti svu dokumentaciju Senatu na konačno odlučivanje što se vidi iz rečenice 

dopisa koju je Povjerenstvo uputilo Rektoru 14. srpnja 2016. : „Stoga, na zamolbu Vijeća društveno-

humanističkog područja, Povjerenstvo za doktorske radove predlaže da Senat kao nadležno tijelo u 

postupku odobravanja prijedloga doktorskih tema na temelju uvida u raspoložive materijale i 

kompletnu dokumentaciju donese konačnu odluku u okviru postupka prihvaćanja prijedloga doktorske 

teme mr. sc. Slavena Mihaljevića“. U nastavku ističe da Senat kompletnu dokumentaciju nije dobio 

kao niti dopis Povjerenstva za doktorske radove. Činjenica je da je Vijeće društveno humanističkog 

područja glasovalo suzdržano o navedenoj temi što je također konstatirano u dopisu Povjerenstva. 

Smatra da samo ta informacija bez cjelokupne dokumentacije ne može biti podloga za odlučivanje 

Senata. U zaključcima Senata bi trebalo navesti razloge i komentare zašto se tema odbija. U ovom 

slučaju na temelju DrSc01 obrasca neće se dobiti objašnjenje primjedbi na temu niti će članovi Senata 

imati sve elemente relevantne za donošenje odluke. 

 

Prorektor Judaš odgovara dekanu Vrčeku kako na sastanku nije zaključeno da će se sva 

dokumentacija proslijediti Senatu s obzirom da se na Senatu ne gleda i ne raspravlja o kompletnoj 

dokumentaciji već je to posao tijela na razini fakulteta, Povjerenstva za doktorske radove te vijeća 

područja. Pojašnjava da na Senatu dolaze gotovi prijedlozi za prihvaćanjem odnosno ne prihvaćanjem 

doktorske teme. Prorektor ponavlja kako je cilj predloženog rješenja omogućiti kandidatu da što prije 

pokrene novi postupak. 

 

Profesor Slišković navodi kako je predmetna točka već nekoliko puta bila na sjednici Vijeća 

društveno-humanističkoga područja, te podsjeća da je na sjednici Vijeća društveno-humanističkoga 

područja održanoj 2. ožujka 2016. zaključeno kako je donesena odluka kojom se ne odobrava 

postupak i pokretanje procedure stjecanja doktorata znanosti. 

 

Dekanica Hrabar ističe kako je u čitavom postupku potrebno obratiti pozornost na proceduru bez 

koje nema ispravne odluke. Dekanica je mišljenja da je postupak okončan kada je vijeće područja 

negativno odlučilo o predmetnoj temi, te da Senat nije ovlašten donijeti niti pozitivnu niti negativnu 

odluku. Kandidatu preostaje pokretanje novoga postupka. 

 

Prorektor Judaš navodi da je Senat konačna instanca u postupku te je potrebno da Senat donese 

odluku o neodobravanju postupka i pokretanju stjecanja doktorata znanosti kako bi postupak bio 

okončan. Prorektor predlaže da se ne odgađa s donošenjem odluke nego postupi u najboljem interesu 

kandidate. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio teme doktorskih disertacija 

navedene pod rednim brojevima 1.-30. te odobrio pokretanje postupka stjecanja 

doktorata znanosti. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio temu doktorske disertacije Ane 

Veselić te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio ispravak teme doktorske disertacije 

Irene Posavec uz uvažavanje gore iznesene primjedbe te odobrio pokretanje postupka 

stjecanja doktorata znanosti. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu uz dva glasa protiv i osam suzdržanih glasova donio je 

odluku o neodobravanju daljnjeg postupka i pokretanja procedure stjecanja doktorata 

znanosti mr. sc. Slavenu Mihaljeviću za temu: Managing change in doctoral education – 

case study research (Upravljanje promjenama u doktorskom obrazovanju -–istraživanje 

slučaja). 

 

10) Međunarodna suradnja 

 

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) Raspodjela troškova IPISVU-a za razdoblje I-VI 2016. po sastavnicama Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Rektor Boras navodi kako je riječ o tehničkoj odluci koja je prethodno prošla sve potrebne 

instance. Riječ je o Integriranom poslovno-informacijskom sustavu koji se financira iz 

proračuna. Potrebno je donijeti odluku kako bi se sredstva mogla dobiti iz proračuna, a nakon 

toga raspodijeliti po sastavnicama. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog raspodjele troškova 

IPISVU za razdoblje I-VI 2016. po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. 

 

b) Prijedlog izmjene Odluke Senata za troškove zaposlenih 2016. g. iz Državnog proračuna 

A621001 

 

Rektor Boras ističe da je nakon zadnje objave državnog proračuna prema zadnjem izvršenju 

proračuna 2015. te nakon evidentiranja svih troškova u prvih šest mjeseci 2016., uočeno bitno 

odstupanje te pripremljena nova raspodjela prema izvršenju od siječnja do lipnja 2016. Na 

poziciji plaća u državnom proračunu nedostaje oko 16 milijuna kuna. U skladu s planiranim 

rebalansom Sveučilište će ponovno uskladiti odluke o plaći. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke Senata za 

troškove zaposlenih 2016. g. iz Državnog proračuna A621001. 

 

c) Raspodjela sredstava za investicijsko iz Interventnih sredstava 

 

Rektor Boras navodi da se u skladu sa zaprimljenim Zahtjevima sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu za dodjelu interventnih sredstava sa stavke A 321001 Redovna djelatnost Sveučilišta 

u Zagrebu, „Interventna sredstva“, Državnog proračuna Republike Hrvatske, pristiglih 

zaključno sa 1. srpnja 2016. godine, predlaže podmirenje troškova za sastavnice, prema iznosu 

i namjeni kako slijedi: 

1. Akademija dramske umjetnosti – 500.000,00 kn – troškovi najma i investicijskog 

održavanja  prostora u Leksikografskom zavodu 

2. Arhitektonski fakultet, Studij dizajna – 200.000,00 kn – najam prostora 

3. Sveučilišni računski centar – 400.000,00 kn – mrežni operativni centar (NOC) 

kampusa Borongaj i Integrirani poslovno – informacijski sustav (IPISVU) 

4. Veterinarski fakultet – 1.000.000,00 kn –  materijalni rashodi (režije i ostalo) 

Dekanica Dumić postavlja upit prema kojim kriterijima se predlaže dodjela sredstava, 

odnosno jesu li svi pristigli zahtjevi odobreni te skreće pozornost da je Farmaceutsko-

biokemijski fakultet tražio 125.000,00kn za sanaciju krovišta. 
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Rektor Boras odgovara da je u skladu s procedurom za svaki od zahtjeva traženo detaljno 

obrazloženje te da je riječ o zahtjevima od početka godine dok će ostali eventualni zahtjevi 

također biti obrađeni. 

 

Akademik Orlić smatra da bi svi zaprimljeni zahtjevi sastavnica za dodjelom predmetnih 

sredstava trebali biti tablično prikazani iz čega bi bili vidljivi iznosi koji su traženi, te koji 

zahtjevi i u kojem iznosu su odobreni. U nastavku skreće pozornost na činjenicu da se za 

Veterinarski fakultet predlaže podmirenje troška od 1,000.000,00 kn što je gotovo koliko 

ukupan trošak svih ostalih stavki kad se zajedno zbroje. 

 

Dekan Dobranić pojašnjava članovima Senata da Veterinarski fakultet ima 25 000 m2 

grijanog prostora unutar kojeg se održava nastavni proces za šest godina studija. Također 

postoje veliki troškovi za održavanje praktične nastave koja se održava na terenu. Primjera 

radi, dekan navodi da se farme nalaze 100 km od Zagreba. Ponavlja da Veterinarski fakultet 

ima velike izdatke koje je potrebno pokriti kako bi institucija normalno funkcionirala. 

 

Akademik Orlić smatra kako bi bilo dobro da su svi zaprimljeni zahtjevi obrađeni na Odboru 

za proračun te da je Odbor mjesto gdje bi se svi argumenti sastavnica kao i ostale pojedinosti 

trebali raspravljati. 

 

Rektor Boras odgovara da Odbor za proračun nije tijelo koje se bavi predmetnim zahtjevima. 

Odbor se bavi zakonitošću izrade cjelovitog proračuna Sveučilišta, a u konkretnom slučaju 

riječ je o poslovnim stvarima za koje su zaduženi prorektori i stručne službe. 

 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz 

pet suzdržanih glasova donio sljedeću  

 

O d l u k u  

o raspodijeli sredstava za investicijsko održavanje – „Interventna sredstva“ 

 

I. 

U skladu sa zaprimljenim Zahtjevima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu 

interventnih sredstava sa stavke A 321001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu, 

„Interventna sredstva“, Državnog proračuna Republike Hrvatske, pristiglih zaključno 

sa 1. srpnja 2016. godine, podmiruju se troškovi za sastavnice, prema iznosu i namjeni 

kako slijedi: 

 

1. Akademija dramske umjetnosti – 500.000,00 kn – troškovi najma i investicijskog 

održavanja  prostora u Leksikografskom zavodu 

2. Arhitektonski fakultet, Studij dizajna – 200.000,00 kn – najam prostora 

3. Sveučilišni računski centar – 400.000,00 kn – mrežni operativni centar (NOC) 

kampusa Borongaj i Integrirani poslovno – informacijski sustav (IPISVU) 

4. Veterinarski fakultet – 1.000.000,00 kn –  materijalni rashodi (režije i ostalo) 

 

d) Raspodjela sredstava za investicijsko iz Rezerve 

 

Rektor Boras navodi da se u skladu sa zaprimljenim Zahtjevima sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu za dodjelu sredstava, sa stavke A 321001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu, 

Državnog proračuna Republike Hrvatske, „Rezerva“ pristiglih zaključno sa 1. srpnja 2016. 

godine, predlaže podmirenje troškova  investicijskog održavanja i hitnih intervencija za 

sastavnice, prema iznosu i namjeni kako slijedi: 

1. Ekonomski fakultet – 1.300.000,00 kn – izrada nove fasade sa toplinskom izolacijom 

na staroj zgradi (poboljšavanje termičkih karakteristika i energetske učinkovitosti) 
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2. Geodetski fakultet – 77.821,13 kn – sanacija štete na objektima Opservatorija Hvar 

3. Kineziološki fakultet – 300.000,00 kn – sanacija krovišta 

4. Prehrambeno – biotehnološki fakultet – 400.000,00 kn – obnova telefonske centrale 

(LAN mreža) i elektroinstalacija 

5. Tekstilno – tehnološki fakultet – 107.171,12 kn – sanacija tavana i krovišta zgrade na 

lokaciji Savska 16/9 

6. Znanstveno-učilišni kampus Borongaj – 150.000,00 - podmirenje troškova tehničkog 

koordinatora i hitne intervencije (obveza Sveučilišta u Zagrebu prema potpisanom 

Sporazumu) 

 

Akademik Orlić skreće pozornost na prijedlog podmirenja troška Ekonomskog fakulteta koji 

iznosi 1.300.000,00 kn što je iznos veći od iskazanih troškova svih ostalih sastavnica zajedno. 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz 

dva suzdržana glasa donio sljedeću: 

 

O d l u k u 

  o raspodijeli sredstava za investicijsko održavanje – „Rezerva“ 

 

I. 

U skladu sa zaprimljenim Zahtjevima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu 

sredstava, sa stavke A 321001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu, Državnog 

proračuna Republike Hrvatske, „Rezerva“ pristiglih zaključno sa 1. srpnja 2016. godine, 

podmiruju se troškovi  investicijskog održavanja i hitnih intervencija za sastavnice, 

prema iznosu i namjeni kako slijedi: 

1. Ekonomski fakultet – 1.300.000,00 kn – izrada nove fasade sa toplinskom 

izolacijom na staroj zgradi (poboljšavanje termičkih karakteristika i energetske 

učinkovitosti) 

2. Geodetski fakultet – 77.821,13 kn – sanacija štete na objektima Opservatorija 

Hvar 

3. Kineziološki fakultet – 300.000,00 kn – sanacija krovišta 

4. Prehrambeno – biotehnološki fakultet – 400.000,oo kn – obnova telefonske 

centrale (LAN mreža) i elektroinstalacija 

5. Tekstilno – tehnološki fakultet – 107.171,12 kn – sanacija tavana i krovišta 

zgrade na lokaciji Savska 16/9 

6. Znanstveno-učilišni kampus Borongaj – 150.000,00 - podmirenje troškova 

tehničkog koordinatora i hitne intervencije (obveza Sveučilišta u Zagrebu prema 

potpisanom Sporazumu) 

 

e) Dopuna Odluke o raspodjeli sredstava sa proračunske stavke K 621143 za potrebe 

opremanja nove zgrade Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras skreće pozornost na zamolbu Muzičke akademije za prenamjenom dijela 

preostalih sredstava za dovršetak nove zgrade. Naime, tijekom izgradnje došlo je do oštećenja 

susjedne stambene zgrade u ulici Prilaz Gjure Deželića 5. Kako do danas nije osigurana 

dopuna za sanaciju nastalih oštećenja moli donošenje dopune Odluke kojom bi se iz 

nepotrošenih sredstava za dovršetak izgradnje nove zgrade u iznosu od 8.406.986,04 kn 

osiguralo 4.311.986,04 kuna za dovršetak izgradnje, a preostali iznos od 4.095.000,00 kuna 

privremeno prenamijenio za početak neophodnih, žurnih i nužnih radova na sanacije oštećene 

zgrade. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o dopuni Odluke o raspodjeli 

sredstava sa proračunske stavke K 621143 za potrebe opremanja nove zgrade Muzičke 
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akademije Sveučilišta u Zagrebu kojom se od ukupno odobrenog iznosa za opremanje 

nove zgrade odobrava prenamjena sredstava u iznosu od 4.095.000,00 kuna koja će se 

iskoristiti za sanaciju oštećenja susjedne stambene zgrade u Zagrebu i ostale troškove 

vezane uz sanaciju, ulica Prilaz Gjure Deželića 5. 

 

12) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u 

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

 

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

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

dekana Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. RANKA 

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

2017./2018.). 

 

13) Potvrđivanje izbora dekana Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. 

Aleksandra Battiste Ilića 

 

 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 red. prof. art. Aleksandra Battiste Ilića za dekana Akademije likovnih 

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

(2016./2017. i 2017./2018.) izabranoga 01. srpnja 2016. godine Odlukom Akademijskoga 

vijeća Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

14) Potvrđivanje izbora dekana Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Željana Maleša 

 

 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. Željana Maleša za dekana Farmaceutsko-biokemijskoga 

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

(2016./2017. i 2017./2018.) izabranoga 13. srpnja 2016. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

15) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad tri milijuna 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 

 

O d l u k u  

 

I. 
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Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Mislavu Grgiću za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna za provedbu projekta „uGRIP – microGRId Positioning“. 

 

16) Davanje suglasnosti Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu za Odluku o 

osnivanju trgovačkog društva FOI usluge d.o.o. 

 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 Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu za 

osnivanje trgovačkog društva pod nazivom „FOI usluge d.o.o.“, skraćeni naziv „FOI 

usluge“. 

 

17) Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti privremenoga voditelja Centra za istraživanje i 

prijenos znanja u biotehnologiji 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 imenovanju obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i 

prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu  

 

  I. 

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

komunikacije Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se obnašateljem dužnosti privremenog 

voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 

(dalje u tekstu: Centra). 

 

  II. 

Mandat obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra je šest (6) mjeseci. 

 

18) Prijedlog (novoga) Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-

nastavna radna mjesta redovitih profesora i redovitih profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu 

u Zagrebu 

 

Rektor Boras navodi kako je riječ o prijedlogu novog Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja 

doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna 

zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta redovitih profesora i redovitih profesora u trajnom zvanju 

koji se razlikuje od trenutno važećega po tome što se ograničava samo na najviša zvanja, odnosno 

umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta redovitih profesora i redovitih 

profesora u trajnom zvanju. Ograničenjem koje prijedlog Pravilnika propisuje spriječila bi se pojava 

potencijalne inflacije dodjele doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća. 

 

Akademik Orlić skreće pozornost na činjenicu da su i u novoj verziji Pravilnika međunarodna mjerila 

izvrsnosti skromno zastupljena i to samo u čl. 3. Također, diskutabilan je i st. 5. čl. 12. u kojem izričito 

piše da se samostalne izložbe priznaju ako su priređene u institucijama ili izložbenim prostorima na 

području Republike Hrvatske, prema popisu uvaženih institucija i izložbenih prostora u Republici 

Hrvatskoj, koji se primjenjuju u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika. Navedenim stavkom 

umjetnik koji bi imao isključivo međunarodni uspjeh bio bi isključen od mogućnosti stjecanja  
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doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća s obzirom da ista ne bi bila postignuta u 

Republici Hrvatskoj. 

 

Prorektor Janjanin smatra da nije upitno da će međunarodni uspjeh umjetnika koji pretendira na 

stjecanje doktorata umjetnosti prema umjetničkim dostignućima biti prepoznat od strane Povjerenstva. 

 

Profesor Midžić ističe da je temelj predloženog Pravilnika djelovanje unutar nacionalnih okvira, a 

međunarodno djelovanje je nadogradnja koja je apsolutno prihvatljiva. Profesor smatra da se o dodjeli 

počasnog doktorata na temelju umjetničkih dostignuća na Sveučilištu o Zagrebu ne može govoriti 

ukoliko ne postoji uspjeh postignut u nacionalnim okvirima. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio (novi) Pravilnik o uvjetima i postupku 

stjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane 

u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta redovitih profesora i 

redovitih profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu 

 

19) Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Muzičke akademije Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s Odlukom o postupku 

davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu od 16. lipnja 2011. (Klasa: 602-04/11-04/17, Urbroj: 380-020/084-11-1), Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

  O d l u k u 

 

  I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Muzičke akademije Sveučilišta u 

Zagrebu, prijedlog kojega je usvojilo Akademijsko vijeće Muzičke akademije Sveučilišta 

u Zagrebu na sjednici održanoj 11. svibnja 2016. godine. 

 

20) Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 7. Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija 

Mohorovičić“, na prijedlog rektora, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću  

 

O d l u k u  

 

I. 

U Povjerenstvo za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ 

Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

 

1. Prof. emer. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

2. Akademik Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

3. Akademik Andrej Dujella, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

4. Prof. dr. sc. Ivica Picek, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

5. Akademik Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

 

II. 

Povjerenstvo je dužno najkasnije do kraja mjeseca rujna tekuće godine Senatu podnijeti 

izviješće u kojem će, na temelju pristiglih prijedloga, istaknuti u pravilu jednog ili dva 

kandidata za Nagradu. 
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21) Informacija o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Fran 

Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras informira članove Senata da je sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku dodjeljivanja 

Nagrade “Fran Bošnjaković“ donio odluku o imenovanju peteročlanog Povjerenstva za dodjelu 

Nagrade “Fran Bošnjaković“ u sljedećem sastavu: 

 

1. Akademik Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

2. Prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

3. Prof. dr. sc. Srečko Pegan, Arhitektonski fakultet, 

4. Prof. emer. Ana-Marija Grancarić, Tekstilno-tehnološki fakultet, 

5. Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

22) Informacija o stanju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras ukratko informira članove Senata da je Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu pokrenulo postupka smjenjivanja dekana Previšića. Prema Satutu Filozofskoga 

fakulteta, Vijeće ima rok od dva mjeseca provesti postupak i odlučiti o razrješenju. S obzirom da se 

smjena dekana tražila po 12 točaka, potrebno je utvrditi je su li prigovori opravdani odnosno imaju li 

uporišta u statutarnim razlozima za smjenjivanjem dekana. Rektor navodi da je, u skladu sa svojim 

ovlastima, poslao reviziju na Filozofski fakultet da u roku od dva mjeseca utvrdi postoje li statutarni 

razlozi za smjenom dekana. 

 

Dekan Previšić navodi da od početka svog mandata zastupa statutarno pravo, ali i obvezu o suradnji 

Filozofskoga fakulteta sa svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu zbog čega je i došlo do politizacije 

fakulteta, a rezultat je pokretanje postupka za njegovom smjenom. Dekan ističe da je zbog čitave 

situacije zatražio statutarnu zaštitu ne samo od rektora već i od Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

športa, te Studentskoga zbora. Dekan naglašava kako je u čitavom postupku potrebno utvrditi 

statutarne i zakonske činjenice. 

 

Akademik Ježić ukratko obrazlaže na koji je način došlo do pokretanja postupka smjenjivanja dekana 

zbog čega je dekan i zatražio od Sveučilišta provođenje nadzora s obzirom na optužbe na račun rada 

dekana, ali i da se provjeri zakonitost procedure u pokretanju postupka razrješenja dekana. 

 

Dekanica Hrabar ističe da podržava rektorovu inicijativu za provođenjem revizije u navedenom 

postupku.  

 

Student Bota navodi da Studentski zbor Sveučilišta također podržava rektorovu inicijativu te apelira 

da se stanje na Filozofskom fakultetu dovede u zakonske okvire. 

 

23) Ostalo 

a) Smotra 

 

Prorektorica Čuković Bagić podsjeća da je studentima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu bio 

upućen poziv za sudjelovanje u osmišljavanju vizualnog identiteta 21. Smotre Sveučilišta koja 

će se održati od 17. do 19. studenoga 2016. Datum objave poziva bio je 20. svibnja 2016., a 

rok za objavu radova 4. srpnja 2016. Od pet pristiglih prijedloga izabran je prijedlog studenta 

Tomislava Fabijanića s Grafičkoga fakulteta.  

 

b) Novi Sporazum o suradnji s Gradom Zagrebom 

 

Prorektor Šimpraga navodi da je 12. srpnja 2016. Sveučilište u Zagrebu s Gradom 

Zagrebom potpisalo Sporazum o suradnji. Riječ je o nastavku suradnje koja se do sada 

temeljila na međusobnom Sporazumu iz 2002. Sporazumom je iskazana spremnost na 
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suradnju u području međunarodne suradnje i razvoju umjetničkih, kulturnih i sportskih 

potencijala i javnozdravstvenih rekreativnih programa, uključivanja Sveučilišta u postojeće 

tehnološke i znanstvene parkove i centre Grada Zagreba, uspostavljanja i izgradnje novih 

znanstvenih i inovacijskih institucija te realizacije zajedničkih gospodarskih programa i 

projekata. 

 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 13:20 sati 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/16-04/1 

Urbroj: 380-020/173-16-7 

 

29. kolovoza 2016. godine 


