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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 13. rujna 2016. s početkom u 12,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u 

Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 

 

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

- Prof. dr. sc. 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 

- 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. Jerka Dumić – zamjenica predsjednika Vijeća biomedicinskoga područja 

3. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić – predsjednik 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. art. Enes Midžić – predsjednik Vijeća umjetničkoga područja 

7. Prof. dr. sc. Adrijan Barić – predsjednik Vijeća tehničkoga područja 

8. Akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet 

- Prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet 

9. Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 

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

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

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

13. Prof. dr. sc. Zoran Grgić, Agronomski fakultet 

14. prof. dr. sc. Ramona Franić, 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. Prof. dr. sc. Lajoš Žager, 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. 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 
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- prof. dr. sc. Ivan Šestak, Filozofski fakultet Družbe Isusove 

31. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katolički bogoslovni fakultet 

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

33. Prof. dr. sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

41. Prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, Fakultet prometnih znanosti 

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

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

44. Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet 

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

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

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

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

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

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

51. Tajana Vrhovec Škalamera, Akademija likovnih umjetnosti 

52. Josipa Habuš, Veterinarski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

53. Matej Boras, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

54. Marko Lepoglavec, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

- 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

55. Danko Relić, Medicinski fakultet 

56. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

Ostali 

- Prof. dr. sc. Nada Oršolić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica Sveučilišta 

- Jelena Đuran, dipl. iur., Ured za upravljanje kvalitetom 
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- 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 13. redovitu sjednicu Senata u 347. 

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

dnevnoga reda na način da se: 

  

 iza točke 11) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom 

Sveučilišta u Zagrebu dodaju nova točka 12) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju 

Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i nova točka 13) Odluka o 

poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta i studentskih predstavnika u 

Fakultetskom vijeću Filozofskoga fakulteta te provođenje novih izbora čime se preostale točke 

pomiču za dva redna broja 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

Dnevni red: 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

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

 

3) Izbori u zvanja  

3.1.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno mjesto 

redovitoga profesora – trajno 

3.2.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno mjesto 

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

3.3.  Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje 

redovitoga profesora – trajno 

3.4.  Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje 

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

4) Preddiplomski i diplomski sveučilišni studijski programi 

4.1. Prihvaćanje postupka vrjednovanja prijevoda preddiplomskog sveučilišnog studija 

Ekonomija na engleski jezik Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

4.2. Prihvaćanje postupka vrjednovanja prijevoda diplomskog sveučilišnog studija 

Ekonomija na engleski jezik Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

5) Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

5.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Fetalna medicina i opstetricija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(novi program) 

 

6) Manje izmjene i dopune (do 20%) poslijediplomskih specijalističkih studijskih programa  

6.1. Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskog 

specijalističkog programa Urologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
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6.2. Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskog 

specijalističkog programa Neurologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

6.3. Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskog 

specijalističkog programa Nuklearna medicina Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

7) Sveučilišna nastavna literatura 

 

8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

9) Međunarodna suradnja 

 

10) Financijska pitanja 

10.1. Potvrđivanje modela naplate participacija školarina sastavnica Sveučilišta u              

Zagrebu 

 

11) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

12) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

 

13) Odluka o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta i studentskih 

predstavnika u Fakultetskom vijeću Filozofskoga fakulteta te provođenje novih izbora 

 

14) Imenovanje obnašatelja/vršitelja dužnosti dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

15) Potvrđivanje izbora dekana Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Ranka Biondića 

 

16) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

17) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

18) Ostalo 

 

*** 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

Nakon detaljnoga izvještaja o predloženiku, izvjestitelj je predložio Senatu da se istom dodijeli 

počasno zvanje professor emeritus, budući da je predloženik svojom znanstvenom, nastavnom i 

stručnom djelatnošću značajno pridonio razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu, a na temelju 

dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću: 

 

R.

b 

Klasa IME PREZIME Visoko učilište Izvjestitelj/-ica 
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1. 602-

04/16-

16/12 

prof. dr. sc. Ivan HABDIJA Prirodoslovno-

matematički fakultet 

prof. dr. sc. Nada Oršolić, 

članica Povjerenstva 

 

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

titule professor emeritus gore navedenom predloženiku. 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

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

 

Profesor Bakić moli da se predloženi zapisnik 12. redovite sjednice Senata održane 19. srpnja 

2016. godine nadopuni u dijelu točke 11. c) Raspodjela sredstava za investicijsko iz Interventnih 

sredstava. Profesor skreće pozornost na činjenicu da je pod predmetnom točkom tijekom diskusije 

izrijekom bilo postavljeno pitanje je li Odbor za proračun raspravljao o zaprimljenim zahtjevima 

sastavnica za dodjelom sredstava te ako jest, je li Odbor dao kakve prijedloge. Profesor navodi da 

je odgovor rektora tada bio da predmeti nisu bili razmatrani na Odboru za proračun jer predlaganje 

o raspolaganju s takvim sredstvima nije u nadležnosti Odbora za proračun. 

 

Rektor Boras odgovara da Odbor za proračun provjerava i donosi proračun. Rektor se referira na 

Odluku Senata vezanu uz doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija školarina i 

sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. donesenu 

na sjednici Senata održanoj 8. prosinca 2015. godine. Navedenom odlukom određeno je da će se 

rezervna interventna sredstva trošit prema odlukama Senata. Zahtjev s detaljnim obrazloženjem 

potrebe za doznakom iz rezervnih interventnih sredstava sastavnice upućuju Rektoru, a Rektor uz 

suglasnost Rektorskog kolegija u užem sastavu i Rektorskog kolegija u širem sastavu upućuje 

prijedlog Senatu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uvaživši predloženu dopunu zapisnika 12. redovite 

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

održane 13. rujna 2016. godine u točki 11. c) Raspodjela sredstava za investicijsko iz 

Interventnih sredstava isti jednoglasno prihvatio.  

 

3) Izbori u zvanja  

3.1.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno mjesto 

redovitoga profesora – trajno 

 

Rektor Boras osvrće se na postupke produljenja radnih odnosa profesorima koji su navršili 

65 godina života, a za koje postoji odluka Fakultetskog vijeća o produljenju radnoga odnosa 

te je za njih nadležno vijeće područja donijelo Prethodno mišljenje o ispunjavanju kriterija 

nastavne izvrsnosti, ali čiji ugovori o radu nisu još produljeni s obzirom da Nacionalno vijeće 

za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj koje djeluje s tankim kvorumom iste nije 

još potvrdilo što predstavlja zakonsku pretpostavku za produljenje radnog odnosa. Preporuka 

je dekanima da navedenu kategoriju profesora čiji su predmeti produljenja radnog odnosa 

dostavljeni Nacionalnom vijeću ne odjavljuju iz radnoga odnosa. Rektor navodi da u 

pravilniku Nacionalnog vijeća piše da ako se u roku od 90 dana na Nacionalnom vijeću ne 

donese odluka, smatrat će se da je odluka pozitivna. Drugim riječima, ako se Nacionalno 

vijeće ne sastane, smatrat će se da je donesena pozitivna odluka zbog proteka roka od 90 

dana. 

 

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. 

 

3.2.  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. 

 

3.3.  Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje 

redovitoga profesora – trajno 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlogu Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u naslovno 

znanstveno – nastavno zvanje. 

 

3.4.  Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje 

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: 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u naslovno 

znanstveno – nastavno zvanje. 

 

4) Preddiplomski i diplomski sveučilišni studijski programi 

4.1. Prihvaćanje postupka vrjednovanja prijevoda preddiplomskog sveučilišnog studija 

Ekonomija na engleski jezik Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
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Prorektorica Hruškar navodi da je Radna skupina za studijske programe provela proceduru 

u vezi postupka vrjednovanja prijevoda preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija na 

engleski jezik Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u skladu s Pravilnikom o 

postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih te 

stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. Odbor za upravljanje kvalitetom je također prihvatio 

prijedlog vrjednovanja prijevoda predmetnoga studija, a Vijeće društveno-humanističkoga 

područja je na sjednici održanoj 7. rujna 2016. godine dalo pozitivno mišljenje. Prijedlog je 

da se prihvati vrjednovanje prijevoda predmetnoga studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio postupak vrjednovanja 

prijevoda preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija na engleski jezik 

Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

  

4.2. Prihvaćanje postupka vrjednovanja prijevoda diplomskog sveučilišnog studija 

Ekonomija na engleski jezik Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je Radna skupina za studijske programe provela proceduru 

u vezi postupka vrjednovanja prijevoda diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija na 

engleski jezik Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u skladu s Pravilnikom o 

postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih te 

stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. Odbor za upravljanje kvalitetom je također prihvatio 

prijedlog vrjednovanja prijevoda predmetnoga studija, a Vijeće društveno-humanističkoga 

područja je na sjednici održanoj 7. rujna 2016. godine dalo pozitivno mišljenje. Prijedlog je 

da se prihvati vrjednovanje prijevoda predmetnoga studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio postupak vrjednovanja 

prijevoda diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija na engleski jezik Ekonomskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

5) Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

5.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Fetalna medicina i opstetricija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(novi program) 

 

Prorektor Judaš navodi kako se predlaže prihvaćanje nastavnog plana i programa novog 

poslijediplomskog specijalističkog studija Fetalna medicina i opstetricija Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predmetni program je prošao svu propisanu proceduru na 

sveučilišnim tijelima. 

 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Fetalna medicina i 

opstetricija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

6) Manje izmjene i dopune (do 20%) poslijediplomskih specijalističkih studijskih programa  

6.1. Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskog 

specijalističkog programa Urologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi kako je riječ o prijedlogu za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna 

(do 20%) poslijediplomskog specijalističkog programa Urologija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koji je prošao svu prethodnu proceduru na sveučilišnim tijelima. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio manje izmjene i dopune (do 

20%) poslijediplomskog specijalističkog programa Urologija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

6.2. Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskog 

specijalističkog programa Neurologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi kako je riječ o prijedlogu za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna 

(do 20%) poslijediplomskog specijalističkog programa Neurologija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koji je prošao svu prethodnu proceduru na sveučilišnim tijelima. 

 

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

20%) poslijediplomskog specijalističkog programa Neurologija Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

6.3. Prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskog 

specijalističkog programa Nuklearna medicina Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi kako je riječ o prijedlogu za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna 

(do 20%) poslijediplomskog specijalističkog programa Nuklearna medicina Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je prošao svu prethodnu proceduru na sveučilišnim 

tijelima. 

 

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

20%) poslijediplomskog specijalističkog programa Nuklearna medicina 

 Medicinskoga 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 79. sjednici Povjerenstva, održanoj 6. rujna 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: 

 

OPHTHALMOLOGY AND OPTOMETRY, sveučilišni udžbenik, urednici: doc. dr. sc. Branimir 

Cerovski, doc. dr. sc. Tomislav Jukić i Smiljka Popović Suić. Predlagatelj je Medicinski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

VRT U INDIVIDUALNOJ REZIDENCIJALNOJ ARHITEKTURI - ELEMENTI 

KOMPOZICIJSKE STRUKTURE POVIJESNOG VRTA S OBZIROM NA ODNOS 

VANJSKOG I UNUTRAŠNJEG BORAVIŠNOG PROSTORA, sveučilišni udžbenik, autorica: 

prof. dr. sc. Branka Aničić. Predlagatelj je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

SOFTVERSKO INŽENJERSTVO, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Robert Manger. 

Predlagatelj je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

PREHRANA U OPĆOJ I KLINIČKOJ PEDIJATRIJI, sveučilišni udžbenik, urednice: prof. dr. sc. 

Sanja Kolaček, dr. sc. Iva Hojsak i Tena Niseteo, dipl. ing. preh. teh. Predlagatelj je Prehrambeno-

biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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RAČUNOVODSTVO I - PRIRUČNIK ZA VJEŽBE, sveučilišni priručnik, urednica: doc. dr. sc. 

Nikolina Dečman. Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

PO-RUSSKI PRAVIL'NO!, sveučilišni priručnik, autor: Igor Živković. Predlagatelj je Filozofski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

8) 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. Ivana Čulav Košćak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Povezanost kliničkih manifestacija i virusnih genotipova u genitalnoj infekciji virusom 

humanog papiloma u muškaraca 

2. Darja Flegar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Karakterizacija reakcije osteoklastnih progenitora i pojačane osteoresorpcije u mišjem modelu 

reumatoidnoga artritisa 

3. Nikola Habek, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Izraženost i učinci urogvanilina u mozgu miša 

4. Tajana Borlinić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Čimbenici rizika za razvoj zloćudnih nemelanomskih tumora kože nakon transplantacije 

bubrega 

5. Hrvoje Premuž, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Analysis of professional value system among intensive care nurses in Croatia (Analiza 

profesionalnoga vrijednosnoga sustava medicinskih sestara u jedinicama intenzivnoga liječenja u 

Hrvatskoj) 

6. Marina Panek, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Sastav crijevne mikrobiote i čimbenici upale u bolesnika s upalnim bolestima crijeva 

7. Ivica Matić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Osjećaj koherentnosti, zdravlje i kvaliteta života adolescenata tijekom srednjoškolskoga 

obrazovanja 

8. Biljana Kurtović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Procjena analgezije opioidima i neopioidima intermitentnom primjenom i samostalna kontrola 

pumpom nakon lumbalne diskektomije 

9. Jelena Kos, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Biljezi oštećenja proksimalnoga tubula u endemskoj nefropatiji 

10. Lidija Dežmalj Grbelja, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 
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tema: Analiza refleksa treptaja u oboljelih od multiple skleroze 

11. mr. sc. Marijana Rinčić Mlinarić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

tema: Nikal-titanske ortodontske žice u interakciji s oralnim antisepticima: kemijski, mehanički i 

biološki učinak 

12. Davorka Židak, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

tema: Učinkovitost analgezije kontinuiranom paravertebralnom blokadom kod korekcije skolioze 

prednjim pristupom u dječjoj dobi 

13. Donald Stojnić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

tema: Samoprocjena patoloških kockara o učinku psihosocijalnoga tretmana u klubu ovisnika o 

kockanju 

14. Dora Stojević, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

tema: Biokemijska i molekularna analiza izolata bakterije Escherichia coli izdvojenih iz hrane 

životinjskoga podrijetla i obrisaka klaoničkih trupova  

15. Mladen Zovko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

tema: Pojava gljivičnih bolesti i štetnika na jagodama istog sortimenta u dvama ekološki različitim 

uzgojnim područjima 

16. Martina Zelić, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta 

Tema: Determinante učinkovitosti procesa deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama  

17. Zrinka Lacković Vincek, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i Poslovna ekonomija 

Tema: Odrednice izvoza uslužnoga sektora visoke dodane vrijednosti Republike Hrvatske na tržište 

Europske unije 

18. mr. sc. Maja Donadić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i Poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj destinacijskih menadžment kompanija na smanjenje sezonalnosti na turističkom tržištu 

Europske unije  

19. mr. sc. Zoran Zeković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Lingvistika 

Tema: Karake u prvoj palijskoj gramatici i njezinu komentaru 

20. Zrinka Fišer, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Glotodidaktike 

Tema: Kompetencije budućih i sadašnjih nastavnika stranih jezika u hrvatskim školama za poučavanje 

učenika s disleksijom 

21. Marijana Kolednjak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Etički aspekti u djelu Marthe Nussbaum 

22. Ana Tomić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika 

Tema: Interpretacija i metodički pristup ženskim likovima u romanima Milana Begovića 

23. Ivana Senjan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pedagogija 

Tema: Usporedba djelovanja modela recipročnoga odgovora i dijakronijskoga modela u nastavi 

glazbene umjetnosti na oblikovanje glazbenoga ukusa učenika 

24. Luka Šeput, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Hrvatska 

kultura 

Tema: Međutekstualnost u pjesništvu Tina Ujevića 

25. Sergej Filipović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Srednje školstvo u Osijeku (1918.-1941.)  
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26. mr. sc. Amir Obhođaš , Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Vojne operacije u istočnoj Bosni tijekom 1941.-1942.  

27. Maja Kolega, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema Prediktori socijalnopoduzetničke namjere studenata poduzetničkih i psihosocijalnih studija 

28. Stjepan Novak, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Uloga Suda Europske unije u borbi protiv terorizma: nadzor nad mjerama ograničavanja 

29. Mirella Rodin, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Nove teorijske postavke prava protiv nepoštenoga tržišnoga natjecanja  

30. Ivica Kokot, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Kaznenopravna zaštita djece od spolnoga zlostavljanja i iskorištavanja računalnim sustavom 

Predlaže se 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. Dominik Zorić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

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

ispravak teme: Dinamički virtualni slušni okoliš za mobilne uređaje s praćenjem glave u stvarnom 

vremenu 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 DODATNI PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija: 
 

 

1. Boško Opalić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arhitektura i urbanizam 

Tema: Suvremenost naslijeđene tipologije i morfologije stambenih zgrada – Modeli prilagodljivosti 

stana suvremenim potrebama na primjeru Zagreba od kraja 19. do početka 21. stoljeća  

2. mr. sc. Ksenija Petrić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Arhitektura i urbanizam 

Tema: Modeli integralne prostorne zaštite i upravljanja ruralnim naslijeđem u zaštićenim područjima – 

Park prirode Lonjsko polje  

3. mr. sc. Mirna Meštrović, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Arhitektura i urbanizam 

Tema: Povijesni modeli i urbanistički kriteriji za izgradnju u kulturnom krajoliku – Zagrebačko 

podbrežje Medvednice  
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4. Marina Pavković, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arhitektura i urbanizam 

Tema: Metoda prostornog brandinga – utjecaj arhitektonsko-urbanističkih zahvata na konkurentni 

identitet mjesta  

5. Goran Vasiljević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Highly accurate markerless localization of mobile robots in indoor  industrial environments 

(Lokalizacija visoke točnosti mobilnih robota u zatvorenim industrijskim okruženjima bez korištenja 

markera) 

6. Igor Žiger, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski doktorski 

studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Metoda proračuna gubitaka naponskih transformatora velike snage s otvorenom jezgrom  

7. Josip Žilak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski doktorski 

studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Characteristics of radio frequency integrated circuits and device reliability in horizontal current 

bipolar transistor technology (Karakteristike radiofrekvencijskih integriranih sklopova i pouzdanost 

elemenata u tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje) 

8. Matija Zidar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Optimalno planiranje i vođenje aktivnih distribucijskih mreža sa spremnicima energije 

9. Mladen Marković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Objedinjena metoda određivanja probojnih napona izolacijskih tekućina podvrgnutih 

izmjeničnom naponu  

10. Stipe Ćurlin, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Utjecaj promjenjivosti proizvodnje vjetroelektrana na oscilatornu stabilnost elektroenergetskog 

sustava  

11. Tihomir Knežević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Physical characteristics and applications of nanometer thin boron-on-silicon layers in silicon 

detector devices (Fizikalne karakteristike i primjena nanometarski tankih slojeva bora na siliciju u 

silicijskim detektorima) 

12. Pavle Prentašić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva   

Tema: Computational analysis of fundus photographs for early detection od diabetic retinopathy 

(Računalna analiza slika očne pozadine za rano otkrivanje dijabetičke retinopatije)  

13. Fahrudin Mehmedović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Energetski optimalno upravljanje procesom hlađenja klinkera u cementari  

14. Frano Škopljanac-Mačina, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Sinteza procesa provjere znanja za adaptivne sustave e-učenja  

15. Krešimir Dekanić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Računalni model i analiza signala za određivanje mikrostrukturnih parametara nanomaterijala  

16. Andrija Buljac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Aerodynamic and aeroelastic characteristics of cable-supported bridges with roadway wind 

barriers (Aerodinamička i aeroelastična svojstva visećih i ovješenih mostova s cestovnim 

vjetrobranima) 

17. Dražen Balić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Napredne strategije vođenja fleksibilnih kogeneracijskih postrojenja  
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18. Ante Marušić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Poboljšanje dinamičkih značajka visokotemperaturnih spremnika latentne topline 

19. Ivan Trapić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Damage modeling on nanoscale andcouplingwith discretization of continuum (Modeliranje 

oštećenja na nanorazini i spoj s diskretizacijom kontinuuma)  

20. Karlo Šimek, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Geodezija i geoinformatika 

Tema: Analiza točnosti i primjenjivost službenoga digitalnoga modela reljefa Republike Hrvatske u 

izgradnji sustava za odvodnju oborinskih voda na području grada Pule 

21. Mario Periša, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Grafičko 

inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Determinacija kvalitativnih obilježja fotografske slike 

22. Ksenija Višić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Tekstilna znanost i tehnologija  

Tema: Utjecaj fizikalno-kemijskih svojstava inhibitora posivljenja na zeta potencijal opranih 

pamučnih materijala  

23. Kristina Šimić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Tekstilna znanost i tehnologija  

Tema: Analiza metalnih niti u povijesnom hrvatskom tekstilu od 17. do 20. stoljeća - udio metala, 

sastav i struktura pređe  

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno odobrio gore navedene teme doktorskih 

disertacija (prijedlog i dodatan prijedlog) te odobrio pokretanje postupka stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

 

9) 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. 

 

10) Financijska pitanja 

10.1. Potvrđivanje modela naplate participacija školarina sastavnica Sveučilišta u              

Zagrebu 

 

Prorektor Lazibat pojašnjava kako fakultetska vijeća sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 

moraju donijeti odluku o modelu naplate participacija školarina u skladu s općom odlukom o 

trošenju sredstava iz programskih ugovora. Prorektor ističe kako je samo Akademija dramske 

umjetnosti do sad dostavila zahtjev za potvrđivanje modela naplate participacije školarine te 

apelira da do iduće sjednice Senata isto učine i ostale sastavnice koje su prošle godine 

donijele odluku o naplati participacije školarine samo za jednu akademsku godinu. Predlaže 

se potvrđivanje modela naplate participacije školarine za Akademiju dramske umjetnosti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio model naplate participacije 

školarine za Akademiju dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 
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11) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. i članka 36. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu godine donio je  

 

O d l u k u  

o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Odluka o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu 

(Klasa: 640-02/13-071/27; Urbroj: 380-021/109-13-8) koju je Senat Sveučilišta u 

Zagrebu donio u 345. akademskoj godini (2013./2014.) na 5. sjednici održanoj 10. 

prosinca 2013. godine, mijenja se u I. točki na način da se: 

 

- prof. dr. sc. Renata Pernar sa Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

predstavnica Vijeća biotehničkoga područja, imenuje članicom Odbora za 

upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu umjesto dosadašnje članice i 

predsjednice prof. dr. sc. Mirjane Hruškar s Prehrambeno-biotehnološkoga 

fakulteta. 

 

- izv. prof. mr. art. Tanja Dabo s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu, predstavnica Vijeća umjetničkoga područja, imenuje članicom Odbora za 

upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu umjesto dosadašnjeg člana red. prof. 

art. Aleksandra Battiste Ilića s Akademije likovnih umjetnosti. 

 

- doc. dr. sc. Ivana Marić s Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnica 

Vijeća društveno-humanističkoga područja, imenuje članicom Odbora za upravljanje 

kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu umjesto dosadašnjeg člana izv. prof. dr. sc. Davora 

Adriana Babića s Pravnoga fakulteta. 

 

II. 

Mandat novoimenovanih članova Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u 

Zagrebu traje do isteka mandata dosadašnjeg saziva Odbora za upravljanje kvalitetom 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

III. 

Za predsjednika Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu imenuje se 

prof. dr. sc. Damir Markučić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

IV. 

Za koordinatoricu Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu imenuje se 

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

kvalitete. 

 

 

12) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

donio je  

 

O d l u k u   
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o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Odluka o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu koju je Senat donio na 5. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) 

održanoj 16. prosinca 2014. godine (Klasa: 602-04/14-04/46, Urbroj: 380-021/109-14-

1 od 17. prosinca 2014. godine), mijenja se i dopunjuje na način da se u članku I. iza 

točke 16. dodaje točka 17. koja glasi: 

 

17. red. prof. art. Ljerka Očić, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu 

 

II. 

Mandat imenovane članice red. prof. art. Ljerke Očić traje do kraja mandata 

sadašnjeg saziva Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

 

III. 

Ostale odredbe Odluke Senata iz točke I. ove odluke se ne mijenjaju. 

 

13) Odluka o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta i studentskih 

predstavnika u Fakultetskom vijeću Filozofskoga fakulteta te provođenje novih izbora 

 

Rektor Boras navodi kako je dekan Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uputio 

predstavku kojom je zatražio upravni nadzor na zakonitošću rada Fakultetskoga vijeća od 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Također, dekan je od rektora zatražio ocjenu 

zakonitosti i statutarnosti postupka razrješenja dekana te zahtjev za obavljanje nadzora nad 

zakonitošću i statutarnošću rada Studentskog zbora Filozofskoga fakulteta. Rektor ističe kako je 

zaprimio mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o obavljenom upravnom nadzoru. 

Također, zaprimio je i izvješće o provedenoj izvanrednoj reviziji. Oba navedena dokumenta su 

sukladna u pogledu uočenih formalnih nepravilnosti zbog čega se na temelju zakonske obaveze 

Senatu predlaže donošenje Odluke o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta 

i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću Filozofskoga fakulteta te provođenju novih 

izbora. Rektor naglašava kako je riječ o formalnim razlozima zbog kojih se predlaže donošenje 

predmetne odluke. 

 

Prorektor Čović podsjeća da su članovi Senata na prošloj sjednici upoznati sa stanjem na 

Filozofskom fakultetu. Prorektor navodi da se prijedlogom odluke koja je u potpunosti pravno 

utemeljena želi razriješiti nastalu situaciju zbog koje je otežano normalno funkcioniranje 

Filozofskoga fakulteta. Odluka čije se donošenje predlaže Senatu temelji se na rezultatu upravnog 

nadzora nad zakonitošću rada Fakultetskog vijeća koji je provelo Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i športa i zaključcima izvanredne revizije koju je pokrenuo rektor. Prema navedenom 

upravnom nadzoru utvrđeno je kako je Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta sastavljeno 

protivno odredbi članka 9. stavka 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 

organizacijama, a prema kojem „na izborima za studentski zbor bira se najmanje onoliko članova 

studentskog zbora koliko u senatu sveučilišta, odnosno vijeću visokog učilišta ima studentskih 

predstavnika“. Prorektor pojašnjava kako Studentski zbor Filozofskoga fakulteta ima 11 članova, 

a u Fakultetskom vijeću je izabrano 13 studentskih predstavnika, što predstavlja izravnu povredu 

citirane odredbe Zakona. Također, nakon provedene i detaljno obrazložene izvanredne revizije 

pokrenute od strane rektora došlo se do istog zaključka. Prorektor u nastavku navodi da je utvrđen 

nezakonit i neravnomjeran sastav Studentskoga zbora Filozofskoga fakulteta. Prvom točkom 

predmetne odluke predlaže se poništavanje izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta koji su 

održani 25. i 26. ožujka 2015. zato što postupak izbora nije proveden na način propisan Zakonom 

o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Pravilnikom o izborima za Studentski 

zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i Statutom 

Filozofskog fakulteta. Drugom točkom predlaže se da rektor odlukom raspiše izbore za Studentski 
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zbor Filozofskog fakulteta sukladno čl. 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 

organizacijama i čl. 4. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske 

zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Student Bota navodi da kolega Labrović, predsjednik Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu, 

podržava prijedlog rektora jer je želja Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu da studenti svih 

sastavnica imaju legalno i legitimno izabrane studentske predstavnike. Skreće pozornost na 

činjenicu da je rad Studentskoga zbora Filozofskoga fakulteta izašao iz zakonskih okvira u smislu 

da je odluke koje je trebao donositi Studentski zbor Filozofskoga fakulteta donosio Plenum tzv. 

direktnom demokracijom. Dodatni je problem u činjenici što u radu Plenuma koji nije tijelo 

predviđeno Statutom sudjeluju i osobe koje uopće nisu studenti. 

 

Docentica Garašić se osvrće na mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kojim je 

utvrđeno da Odluka o pokretanju postupka razrješenja dekana Filozofskoga fakulteta nije zakonita, 

a niti je zakonit postupak koji bi se provodio temeljem takve odluke, te postavlja upit povlačili 

takvo mišljenje Ministarstva za sobom i nezakonitost svi drugih odluka Fakultetskoga vijeća koja 

su donesena od trenutka kada su provedeni izbori za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta koji je 

potom izabrao studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće. 

 

Rektor Boras odgovara kako se sve donesene odluke prihvaćaju osim ako ih zainteresirana strana 

ne ospori. 

 

Profesor Bakić se slaže da je slijedom iznesenih nalaza potrebno donijeti odluku kojom će 

uskladiti rad fakultetskih tijela sa relevantnim propisima. U nastavku, s obzirom na rektorov 

odgovor, postavlja upit tko, kada i u kojem roku može osporiti ostale odluke Fakultetskoga vijeća 

Filozofskoga fakulteta koje su donesene u zadnjih godinu i pol dana. 

 

Prorektor Čović odgovara kako eventualna nezakonitost drugih odluka ne ulazi u meritum odluke 

čije se donošenje predlaže Senatu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o poništavanju izbora 

za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta i studentskih predstavnika u 

Fakultetskom vijeću Filozofskoga fakulteta te provođenju novih izbora. 

 

14) Imenovanje obnašatelja/vršitelja dužnosti dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju čl. 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Velikog kancelara 

Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uz prethodno mišljenje 

rektora, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

o imenovanju vršitelja dužnosti dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

I. 

Prof. dr. sc. Tonči Matulić imenuje se vršiteljem dužnosti dekana Katoličkog 

bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

15) Potvrđivanje izbora dekana Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Ranka Biondića 

 

 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, 
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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. Ranka Biondića za dekana Geotehničkoga 

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

(2016./2017. i 2017./2018.) izabranoga 07. rujna 2016. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

16) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Statuta Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu koje je Fakultetsko vijeće usvojilo na sjednicama održanim 26. travnja 2016. 

godine i 19. srpnja 2016. godine. 

 

17) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Statuta Prehrambeno-biotehnološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje je Fakultetsko vijeće usvojilo na sjednici 

održanoj 31. ožujka 2016. godine. 

 

18) Ostalo 

 

18.1. Dekan Curić poziva rektora i članove Senata povodom isteka svog dekanskog mandata na 

druženje u Botanički vrt  u petak, 30. rujna 2016. godine u 17h.  

 

18.2. Rektor Boras navodi da se 29. kolovoza 2016. godine sastao Rektorski zbor te je donio 

preporuku upućenu svim javnim sveučilištima u RH da u skladu sa svojim mogućnostima donesu 

odluke o mjerama koje bi studentima iz sustava alternativne skrbi olakšale pristup studiju odnosno 

visokom obrazovanju. Rektorski zbor RH daje preporuku da uz već postojeće odluke uzmu u obzir 

i postojeće dobre prakse ostalih sveučilišta, kao što su npr.: 

 

- olakšavanje upisa na studijske programe 

- pomoć u osiguravanju smještaja u studentskom domu 

- smanjenje praga za preuzimanje participacije u troškovima studiranja na 30 ECTS bodova 

za redovite studente 

- plaćanje najviše 50% punog iznosa participacije u troškovima studiranja za izvanredne 

studente, 
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- sve ostale mogućnosti koje bi studentima iz ovakvog sustava omogućile olakšani pristup i 

napredovanje kroz studij 

 

18.3. Rektor Boras ističe da se Sveučilište u Zagrebu opet nalazi na Šangajskoj listi 500 najboljih 

sveučilišta u svijetu. Analizirajući stvarnu situaciju, ustanovljeno je kako je u odnosu na prethodne 

dvije godine kada se Sveučilište nije nalazilo na navedenoj listi, objavljeno nekoliko članaka više 

u časopisima Nature i Science. Rektor skreće pozornost na kroničan problem slabog financiranja 

R&D-a u Hrvatskoj koje također utječe na konačnu produktivnost, a samim time i na poziciju na 

Šangajskoj listi koja nije ništa lošija u odnosu na prethodnih nekoliko godina. Rektor preporučuje 

dekanima da bi trebalo poduzeti određene korake s njihove strane kako bi Sveučilište postalo 

vidljivije. Primjerice, Šangajska lista u obzir uzima znanstvenike upisane u Google Scholar. 

Sveučilište u Zagrebu sa svojih oko 6400 znanstvenika ima u navedenom programu upisano oko 

1600 znanstvenika. U skladu s navedenim, rektor moli dekane da urgiraju na svoje zaposlenike da 

se prijave u Google Scholar. Također, navodi da međunarodne rang liste prilikom razmatranja 

sveučilišta priznaju dokumente koji su isključivo u pdf formatu. U nastavku spominje problem sa 

službenim fontom koji koristi Sveučilište u Zagrebu, a zbog kojega dokumenti prilikom 

konvertiranja u pdf format postaju neprepoznatljivi. Zaključno navodi da će Sveučilište izdati 

preporuku sastavnicama da se ubuduće koristi standardni font (prm. Times New Roman ili Arial). 

 

18.4. Rektor Boras upoznaje članove Senata s odlukom Ministarstva gospodarstva upućenu 

Sveučilištu u Zagrebu prema kojoj je projekt Fakulteta elektrotehnike i računarstva - Inovacijski 

centar Nikola Tesla (ICENT) uvršten na listu strateških projekata. 

 

18.5. Prorektor Šimpraga skreće pozornost na održavanje 14. međunarodne izložbe inovacija 

ARCA u Zagrebu 20.-22. listopada 2016. godine. Podsjeća da je prošle godine na ARCA-i 

sudjelovalo osam sastavnica iz tehničkoga područja koje su osvojile pet zlatnih, sedam srebrnih i 

tri brončane medalje. Unutar sajma održava se 21. listopada 2016. godine i forum: Inovacije – 

pokretač razvoja. 

 

18.6. Prorektorica Čuković-Bagić podsjeća da će se 17.-19. studenoga 2016. godine održati 21. 

Smotra Sveučilišta. Prorektorica navodi da će znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne 

sastavnice po izložbenom prostoru trebat platiti 2400,00kn troška te naknadno 1500,00kn 

namijenjenim za zajedničke troškove organizacije Smotre. 

 

18.7. Prorektor Čović ističe da se na sjednici Rektorskog zbora kojoj je prisustvovao i 

predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa postigao dogovor u vezi najnovije Odluke 

Vlade RH o zabrani zapošljavanja na način da se može smatrati kako su sveučilište i znanost 

izuzeti od zabrane zapošljavanja. Naime, u Odluci Vlade stoji formulacija da se od zabrane 

zapošljavanja izuzimaju oni slučajevi u kojima su financijska sredstva osigurana. Prorektor 

preporučuje dekanima neka i dalje nastave dostavljati zahtjeve za izdavanjem suglasnosti za radna 

mjesta. Skreće pozornost na činjenicu da u akademskoj godini 2015./2016. izdalo oko 1400 

suglasnosti za radna mjesta što je 400 suglasnosti više nego u prethodnoj akademskoj godini. 

 

18.8. Dekanica Dumić se u svoje ime i u ime dekana kojima ističe mandat zahvaljuje članovima 

Senata na kvalitetnoj i konstruktivnoj suradnji. 

 

18.9. Dekan Dobranić osvrće se na tribinu o mladima na kojoj je sudjelovao profesor Neven 

Budak, a gdje se obrušio na Veterinarski fakultet iznoseći nesuvisle izjave u vezi broja upisanih 

studenata koji po završetku studija ne mogu naći posao. Na Veterinarskom fakultetu na nivou 

jedne akademske godine diplomira oko 50-ak studenata. Trenutna situacija na tržištu rada je takva 

da veterinarske stanice i organizacije traže veterinare no postoji problem jer gotovo nitko ne želi 

raditi izvan grada Zagreba. U nastavku navodi kako veterinarska struka spada u zakonom 

reguliranu profesiju te ističe da je Veterinarski fakultet iz područja biomedicine od strane europske 

veterinarske asocijacije prošao dvije međunarodne evaluacije. Dekan spominje kako je rektoru te 
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profesoru Budaku uputio dopis u kojem je skrenuo pozornost na izrečene neistine u pogledu 

Veterinarskoga fakulteta. 

 

18.10. Dekan Knjaz podsjeća da je u Zagrebu i Rijeci 13.-25. srpnja 2016. godine održana 

najveća europska studentska sportska manifestacija – Europske sveučilišne igre. Na Igrama je 

sudjelovalo preko 6000 sudionika s 400 sveučilišta te iz 41 države. Također u organizaciji je 

sudjelovalo preko 2000 volontera. Rezultatski gledano, Hrvatska je osvojila najveći broj medalja 

od svih zemalja koje su sudjelovale. Sveučilište u Zagrebu je u podjeli medalja sudjelovalo s 

preko 62% čime je pokazano kako je sport na Sveučilištu u Zagrebu dobro organiziran. Dekan 

Knjaz se zahvaljuje rektoru Sveučilišta u Zagrebu te dekanima svih fakulteta koji su sudjelovali u 

organizaciji tako velike i složene sportske manifestacije. Dekan na kraju najavljuje kako će se 

Sveučilište u Zagrebu kandidirati za svjetsku univerzijadu koja će se održat za četiri godine. 

 

18.11. Dekan Brkić navodi kako je Stomatološki fakultet prošle godine izvodio jedan društveno 

odgovoran projekt financiran od Europske unije. Riječ je o gubitku redovitoga staža za doktore 

dentalne medicine koje je trebalo zbrinuti radi praktičnih vještina. Studente se slalo u dijelove 

Hrvatske od posebne državne skrbi uz financijsku potporu Europske unije o čemu se više može 

čuti na završnoj konferenciji koja će se održati 16. rujna 2016. godine u hotelu Westinu. 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 14:00 sati 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/16-04/1 

Urbroj: 380-020/173-16-8 

 

28. rujna 2016. godine 


