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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 10. studenoga 2015. s početkom u 12,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u 

Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 

 

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

- Prof. dr. sc. 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 

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

Sveučilišta 

- Prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 

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

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

3. Prof. dr. sc. Mladen Brezović – predsjednik Vijeća biotehničkog područja 

4. Prof. dr. sc. Slavko Slišković – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkog 

područja 

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

6. Prof. dr. sc. Lidija Ćurković – zamjenica predsjednika Vijeća tehničkog područja 

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

8. Izv. prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

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

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

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

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

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

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

15. Prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, Agronomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. Prof. dr. sc. Vlasta Eredeljac, Filozofski fakultet 

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

29. akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

30. Prof. dr. sc. Josip Šimunović, Katolički bogoslovni fakultet 

31. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji 
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 - Prof. dr. sc. Ivan Šestak, Filozofski fakultet Družbe Isusove 

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

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

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

35. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, 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. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - Doc. art. Tatjana Aćimović, Akademija dramske umjetnosti 

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

52. Dr. sc. Antonio Vlahov, Ekonomski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

53. Matej Boras, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

54. Branimir Norac, Muzička akademija 

55. Petra Bakač, Prirodoslovno-matematički fakultet 

56. Damir Čamber, Katolički bogoslovni fakultet 

57. Mate Vukšić, Fakultet političkih znanosti 

58. Vedran Išasegi, Agronomski fakultet 

59. Ante Miličević, Stomatološki fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

60. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

61. Ivan Klepo, Građevinski fakultet 

62. Danko Relić, Medicinski fakultet 

63. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

Ostali 

- Prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Pravni fakultet 

- Dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- Lana Vanić, dipl. iur, Etički savjet 
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Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 

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

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 3. redovitu sjednicu Senata u 347. 

akademskoj godini (2015./2016.), pozdravio sve prisutne te je predložio dnevni red.  

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

 

Dnevni red: 

 

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 13. listopada 2015. godine 

 

2)  Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Sveučilišta u Zagrebu 

 

3) Izbori u zvanja  

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

mjesto redovitoga profesora – trajno 

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

mjesto redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

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

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

4) Kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija Sveučilišta u 

Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. 

 

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

Marketing na engleskom jeziku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

6) Sustav osiguravanja kvalitete: 

a) Izvješće Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 

godinu 2014./2015. 

b) Rezultati završnih studentskih anketa za procjenu rada nastavnika: akademske 

godine 2011./2012., 2012./2013. i 2013./2014. 
 

7) Godišnje izvješće o radu Etičkog savjeta za razdoblje od 1. srpnja 2014. godine do 30. 

rujna 2015. godine  

 

8) Sveučilišna nastavna literatura 
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9) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 

10) Međunarodna suradnja 

 

11) Financijska pitanja 

a) Rebalans Državnog proračuna za 2015. za aktivnost A621001 – Redovna 

djelatnost Sveučilišta u Zagrebu i dopuna odluke za materijalne troškove iz 

državnog proračuna za 2015. za Muzičku akademiju i Akademiju dramske 

umjetnosti 

b) Doznaka iz Državnog proračuna za vanjsku suradnju za umjetničko područje - 

informacija 

c) Procjena participacija školarina za ak. god. 2015. / 2016. u skladu s Odlukom 

Vlade – informacija 

d) Potvrđivanje modela naplate participacija školarina sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

12) Izmjena Odluke o Imenovanje Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 

 

13) Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu 

 

14) Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

15) Izmjena Odluke o imenovanju članova Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

 

16) Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u 

programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

17) Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 

Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

18) Davanje suglasnosti Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za Odluku o 

osnivanju trgovačkog društva Centar za promet i logistiku d.o.o.  

 

19) Davanje suglasnosti Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu  za 

Odluku o osnivanju ustanove Inovacijski centar Nikola Tesla 

 

20) Ostalo 

a) Dabar – sustav digitalnih akademskih arhiva i repozitorija i Nacionalni 

repozitorij završnih radova kao prva primjena – informacija 

b) Sustav edu4IT - novi program obrazovanja i certificiranja za IT-specijaliste, 

posebno izrađen i prilagođen za potrebe IT osoblja u ustanovama iz sustava 

visokog obrazovanja i znanosti - informacija 

 

*** 

 



 5 

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 13. listopada 2015. godine 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 1. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 13. listopada 2015. 

godine. 

 

2)  Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Rektor Boras navodi kako je prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Sveučilišta u Zagrebu čije 

se donošenje predlaže Senatu prošao sve potrebne instance odnosno Odbor za statutarna pitanja, 

Rektorski kolegij u užem sastavu, te Rektorski kolegij u širem sastavu. Riječ je o izmjenama i 

dopunama Statuta koje su nužne te ih je potrebno prihvatiti kako bi se Statut uskladilo sa zadnjim 

izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Rektor Boras se 

zahvaljuje prof. dr. sc. Željku Potočnjaku na velikom trudu koji je uložio u izradu izmjena i dopuna 

Statuta. Rektor ističe kako će Statut u budućnosti sigurno trebati mijenjati s obzirom da je donesen 

prije 10 godina. Predlaže da se prihvate nužne promjene Statuta radi usklađivanja sa Zakonom. 

 

Profesor Orlić ulaže tehničku primjedbu u vezi predmetnog prijedloga Odluke. U čl. 22. bi trebalo 

korigirati dio u kojem se navodi: U stavku 3. istog članka na kraju rečenice briše se brojka „10“  i 

dodaje: „13. ovog članka“. Pravilno bi bilo da se dodaje: „14. ovoga članka“. 

 

Rektor Boras predlaže da se pristupi glasovanju u vezi prijedloga Odluke te u obzir uzme navedenu 

tehničku primjedbu profesora Orlića. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni i dopuni Statua 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

3) Izbori u zvanja  

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

mjesto redovitoga profesora – trajno 

 

Rd

br. 

Klasa Ime Prezime Datum 

zadnjeg 

izbora  

Datum odluke 

Fakultet.  

Vijeća o 

raspisu 

natječaja 

Datum objave 

natječaja 

Suglasnost  Broj 

uvjeta 

Rekt. 

zbora 

Visoko 

učilište 

Znan./umje

t. područje 

Znan./umjet.polje/ 

grana 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na 

radno mjesto. 

 

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

mjesto redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 
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Re

d. 

br. 

Klasa Ime Prezime Datum zadnjeg 

izbora   

Datum odluke 

Fakultet.  

Vijeća o 

raspisu 

natječaja 

Datum objave 

natječaja 

Suglasnost  Broj 

uvjet

a 

Rekt

or. 

zbor

a 

Visoko 

učilište 

Znan./umje

t. područje 

Znan./umjet.polje/ 

grana 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na 

radno mjesto. 

 

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

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

Re

d. 

br. 

Klasa Ime Prezime Datum zadnjeg 

izbora   

Datum odluke 

Fakultet.  

Vijeća o 

raspisu 

natječaja 

Datum objave 

natječaja 

Broj 

uvjet

a 

Rekt

or. 

zbor

a 

Visoko 

učilište 

Znan./umje

t. područje 

Znan./umjet.polje/ 

grana 

 

 Senat je jednoglasno potvrdio gore navedene izbore u naslovno zvanje. 

 

4) Kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija Sveučilišta u 

Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. 
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Prorektorica Čuković-Bagić izvještava kako je većina sastavnica za upis u 1. godinu 

preddiplomskih, integriranih i stručnih studija potvrdila dosadašnje kriterije. Razinu ispita obaveznih 

predmeta na državnoj maturi kao upisni kriterij promijenili su: 

 

1. Veterinarski fakultet za upis na studij više neće tražiti nižu, već VIŠU razinu 

MATEMATIKE 

2. Hrvatski studiji za upis na studij Sociologije (jednopredmetni i dvopredmetni) mijenja 

razinu MATEMATIKE koja se traži, više nije viša nego NIŽA 

3. Za upis na studije Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje od iduće godine 

potrebne su položene više razine ispita državne mature sva tri ispita. Za upis na Vojno 

vođenje i upravljanje tražit će se VIŠA razina MATEMATIKE, a za upis na Vojno 

inženjerstvo VIŠA razina ENGLESKOG JEZIKA. 

 

Vrjednovanje izbornih predmeta na državnoj maturi kao upisni kriterij promijenili su: 

 

1. Fakultet organizacije i informatike za upis na studij Ekonomika poduzetništva više ne 

vrjednuje POLITIKU I GOSPODARSTVO kao izborni predmet 

2. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije za upis na studij više ne vrjednuje 

Biologiju nego samo ispit iz KEMIJE I LI FIZIKE 

3. Stomatološki fakultet umjesto odabira između biologije, fizike i kemije kao izbornih 

predmeta, uvodi obvezu polaganja sva tri navedena predmeta. 

 

Ostale promjene dosadašnjih kriterija najvećim dijelom se odnose na preraspodjelu bodova ili 

neznatno podešavanje praga riješenosti pojedinih ispita na Državnoj maturi. Prorektorica napominje da 

se za sveučilišne preddiplomske studije Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo uvjetno 

predlažu novi upisni kriteriji jer nisu održane sjednice vijeća ovih studija. Predlaže se Senatu 

prihvaćanje kriterija za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija Sveučilišta u 

Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. uz utvrđenje iznesenoga u vezi sveučilišnih preddiplomskih 

studija Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Kriterije za upis u I. godinu 

preddiplomskih, integriranih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 

godini 2016./2017. uz uvjetnu iznimku upisnih kriterija za sveučilišne preddiplomske 

studije Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo. 

 

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

Marketing na engleskom jeziku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je Radna skupina za studijske programe provela proceduru 

sukladno Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 

diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. Odbor 

za upravljanje kvalitetom je na sjednici održanoj 15. listopada 2015. godine potvrdio kako se studijski 

program Poslovna ekonomija; smjer Marketing na engleskom jeziku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu može izvoditi u predloženom obliku. Na sjednici Vijeća društveno-humanističkog područja 

održanoj 4. studenoga 2015. godine, doneseno je pozitivno mišljenje. Predlaže se donošenje odluke o 

ustroju i izvedbi predmetnog studija. 
 

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

sveučilišnog studija Poslovna ekonomija; smjer Marketing na engleskom jeziku 

Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

6) Sustav osiguravanja kvalitete: 

a) Izvješće Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 

godinu 2014./2015. 
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Prorektorica Hruškar navodi kako je Odbor za upravljanje kvalitetom, sukladno Pravilniku 

o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu, dužan podnijeti godišnje izvješće 

Senatu o stanju na području osiguravanja kvalitete na Sveučilištu. Izvješće se odnosi na 

razdoblje od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2015. godine unutar kojeg je održano deset 

redovitih sjednica, jedna izvanredna sjednica te jedna tematska sjednica. Odboru u radu 

podršku pruža Radna skupina za studijske programe koja, između ostalog, ima zadaću 

obavljati poslove predviđene Pravilnikom o postupku vrednovanja studijskih programa 

sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih 

studija Sveučilišta u Zagrebu. U proteklom razdoblju na Odboru je vrednovano 15 zahtjeva za 

nove studijske programe, 1 zahtjev za razdvajanje dopusnice na dva studijska programa, 2 

zahtjeva za združene studijske programe, 1 zahtjev za uvođenje kolegija na više sastavnica, te 

83 zahtjeva za manjim izmjenama i dopunama što je u konačnici iznosilo 102 predmeta. U 

izvješću su opisane i ostale aktivnosti Odbora te su dani zadatci za sljedeće razdoblje. 

Prorektorica ističe kako tijekom ove akademske godine treba nastaviti s provođenjem 

aktivnosti koje su vezane uz ankete za procjenu nastavnika odnosno studija u cjelini. Potrebno 

je započeti postupak unutarnje prosudbe kako Sveučilišta u Zagrebu, tako i svih studijskih 

programa. Temeljem unutarnje prosudbe napravit će se analiza postignutih učinaka koji su 

vezani uz ishode učenja i provedene izmjene i dopune studijskih programa. Nadalje, pristupilo 

se procesu izmjene Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu u 

Zagrebu kao i pripadajućih obrazaca kako bi procedura bila što jednostavnija i uspješnija. 

Izmijenjeni su obrasci plana provedbe unapređenja kvalitete kao i Izvješće o provedenom 

planu unapređenja kvalitete. Predmetni obrasci uskoro će biti poslani sastavnicama Sveučilišta 

u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Izvješće Odbora za upravljanje 

kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2014./2015. 

 

b) Rezultati završnih studentskih anketa za procjenu rada nastavnika: akademske 

godine 2011./2012., 2012./2013. i 2013./2014. 
 
Prorektorica Hruškar se ukratko osvrće na pisano izvješće rezultata završnih studentskih 

anketa za procjenu rada nastavnika u protekle tri akademske godine. Tijekom akademskih 

godina 2011./2012., 2012./2013. i 2013./2014. na razini Sveučilišta u Zagrebu provedeno je 

415,319 anketa za procjenu rada nastavnika, a obuhvaćeno 36 anketiranih jedinica i 9,222 

identifikacijskih ključeva. Identifikacijski ključ predstavlja zaseban kod za svaku kombinaciju 

predmet/nastavnik. U nastavku prorektorica kroz prezentaciju pojašnjava strukturu uzorka 

prema anketiranim jedinicama, opće podatke o anketiranim studentima, te procjenu kvalitete 

rada nastavnika/nastavnice. Zaključno ističe kako prosječna ocjena kvalitete rada 

nastavnika/nastavnice na Sveučilištu u Zagrebu iznosi 4,22. od 36 anketiranih jedinica, njih 16 

nalazi se iznad prosjeka s najvišom ocjenom 4,88. Jedna anketirana jedinica ima prosjek 

jednak Sveučilištu u Zagrebu, dok se 19 jedinica smjestilo ispod prosjeka s najnižom ocjenom 

4,02. 

 
7) Godišnje izvješće o radu Etičkog savjeta za razdoblje od 1. srpnja 2014. godine do 30. 

rujna 2015. godine  

 

Rektor Boras navodi kako je unutar razdoblja za koje je podneseno izvješće o radu Etički savjet 

funkcionirao u dva sastava. Izvješće o radu doneseno je na temelju materijala obaju sastava Etičkog 

savjeta. Izvješće o radu je potpisano od strane nove predsjednice Etičkog savjeta, gđe. Lane Vanić, 

dipl. iur, tajnice Metalurškog fakulteta. Rektor smatra da je izvješće o radu Etičkog savjeta, koje je 

prethodno prošlo na Rektorskom kolegiju u užem i širem sastavu, kompletno te predlaže davanje 

suglasnosti na isto. 
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Docentica Garašić navodi kako je za izvještajno razdoblje na koje se izvješće o radu odnosi bila 

predsjednica Etičkog savjeta te smatra da je najkompetentnija osoba za dati komentar na podneseno 

izvješće. Docentica Garašić predlaže da članovi Senata predmetno izvješće ne prihvate zbog tri 

razloga. Smatra da izvješće sadrži jednu neistinu, da je nepotpuno te da način na koji je izvješće 

napisano predstavlja presedan u radu etičkog tijela bilo kojega modernoga sveučilišta. Ukratko 

pojašnjava kako je neistinita tvrdnja da je Etički savjet od 5. lipnja do 30. rujna 2015. godine radio u 

sastavu kakav je naveden u izvješću. Ostavku na mjesto predsjednice Etičkog savjeta podnijela je 5. 

lipnja 2015. godine, a rektor Boras je 11. lipnja 2015. godine poslao nalog zaposleniku Rektorata koji 

prati rad Etičkog savjeta, g. Davoru Mavriću da pošalje obavijest svim etičkim povjerenstvima da se 

rad Etičkog savjeta obustavlja do daljnjega. Docentica Garašić navodi da Etički savjet nije radio tri 

mjeseca odnosno do 11. rujna 2015. godine kada je održana prva sjednica. U nastavku ponavlja da je 

podneseno izvješće nepotpuno. U točki 4. izvješća o radu u tekstu pod naslovom Etički kodeks nije 

dana informacija da je Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu prepisan od Etičkog kodeksa Sveučilišta u 

Rijeci što je svakako bitno da članovi Senata znaju. Nadalje, docentica napominje kako je nakon 

podnesene ostavke te nakon što se nije znalo do kada Etički savjet neće održavati sjednice napisala 

znatno potpunije izvješće o radu sa svim razlozima i događajima koji su se zbili u sveučilišnoj 

zajednici u proteklih gotovo godinu dana. Takvo izvješće bilo je proslijeđeno članovima Etičkog 

savjeta i korigirano od strane istih te predano u srpnju 2015. godine. Napominje kako uprava 

Sveučilišta i rektor nisu prihvatili izvješće o radu iz srpnja 2015. zbog čega je Etički savjet bio 

prisiljen napisati novo izvješće o radu koje je dostavljeno Senatu, a u vezi kojega se sad traži njegovo 

prihvaćanje. Docentica smatra da takva praksa na Sveučilištu u Zagrebu ne može biti korektna i 

prihvatljiva zbog čega predlaže da se predmetni dokument ne prihvati nego da se odluka o prihvaćanju 

izvješća prebaci na sljedeću sjednicu Senata, a da se do tada od rektora zatraži predočenje prvo 

napisanog izvješća o radu Etičkog savjeta odnosno izvješće iz mjeseca srpnja ove godine. 

Neprihvatljiva je praksa da bilo tko ima utjecaj na rad Etičkog savjeta koji prema svome poslovanju 

mora biti potpuno neovisno tijelo. 

 

Rektor Boras ističe kako je docentica Garašić ostavku na mjesto predsjednice Etičkog savjeta 

podnijela 4. lipnja 2015. godine. Prvo izvješće o radu dotadašnja predsjednica napisala je nakon 

podnošenja ostavke. Također, takvo izvješće nitko nije prihvatio s obzirom da Etički savjet, kao što je 

ranije rečeno, nije u tom razdoblju radio. Formalno gledano, Etički savjet nije prekidao svoj rad jer je 

zaprimao predmete iz svoje nadležnosti. Drugim riječima, predmeti su normalno zaprimani na 

Sveučilištu. Etički savjet nije mogao održati svoje sjednice dok se ne izabere novi predsjednik. Rektor 

ponavlja kako docentica Garašić nije bila ovlaštena podnijeti izvješće s obzirom da je isto napisano 

nakon što je dala ostavku na mjesto predsjednice. Nakon imenovanja nove predsjednice Etičkog 

savjeta dostavljeno je izvješće o radu za prethodno razdoblje. Rektor smatra kako nije točno da je 

izvješće nepotpuno. Rektor predlaže da se prihvati podneseno izvješće o radu. 

 

Gđa. Vanić napominje kako je Etički savjet u rujnu sastavio izvješće o svome radu za razdoblje od 1. 

srpnja 2014. godine do 30. rujna 2015. godine. Svi članovi Etičkog savjeta usuglasili su se sa 

sadržajem izvješća. Gđa. Vanić smatra da izvješće sadrži sve podatke koje treba sadržavati s obzirom 

da daje okosnicu svih održanih rasprava te sadrži one elemente na kojima se treba poraditi u 

budućnosti. 

 

Docentica Garašić apelira na članove Senata da zahtijevaju na uvid prvo izvješće o radu Etičkog 

savjeta iz srpnja ove godine. Prema mišljenju docentice, riječ je o pritisku uprave Sveučilišta i rektora 

na rad nezavisnog tijela što predstavlja Etički savjet, kao i na rad drugog bitnog sveučilišnog tijela, 

Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora zvanja Senata. Način djelovanja u sveučilišnoj 

zajednici ne smije se svoditi na pritiske. 

 

Rektor Boras se osvrće na konstataciju da se na Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora 

zvanja Senata vršilo pritisak te navodi da to nije točno. Smatra da se Povjerenstvo ne može sastajati na 
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način da se odlučivanje o potvrđivanju predmeta koji se tiču izbora u zvanja odgađa za kasnije 

sjednice zbog određenih sitnih pogrešaka u dokumentaciji. Administrativne pogreške je potrebno 

ispraviti prije tako da predmeti mogu doći na vrijeme na potvrđivanje na Senat. Smatra da se 

Povjerenstvo Senata ne može staviti iznad matičnih povjerenstava kada se govori o kvaliteti određenih 

radova. Primjerice, ako matično povjerenstvo u svome izvješću navede da neki znanstveni rad spada u 

određenu kategoriju, Povjerenstvo Senata ne može utvrditi suprotno jer sastav Povjerenstva Senata u 

takvom slučaju nije sastavljen na odgovarajući način. Rektor u ističe navodi kako Etički savjet ne 

rješava predmete samostalno, nego ispituje kako su predmeti riješeni na etičkom povjerenstvu 

sastavnice te donosi načela i kriterije. Navodi da nije vršio nikakve pritiske te ističe da je sukladno 

Statutu zadužen za redovno poslovanje Sveučilišta što podrazumijeva brzo i efikasno rješavanje 

predmeta na sveučilišnim tijelima.  

 

Prorektor Čović smatra da docentica Garašić zloupotrebljava svoju poziciju. Prorektor se ne slaže sa 

stajalištem da je uprava Sveučilišta vršila pritisak na određena sveučilišna tijela. Predlaže da se 

pristupi glasovanju u vezi prihvaćanja predmetnog izvješća o radu Etičkog savjeta. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu sa osam suzdržanih glasova prihvatio je godišnje izvješće o 

radu Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. srpnja 2014. godine do 30. 

rujna 2015. godine. 

 

8) Sveučilišna nastavna literatura 
 

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

Sveučilišta u Zagrebu zaprimilo prijedloge sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za objavljivanje 

sveučilišne nastavne literature. Na 71. sjednici Povjerenstva, održanoj 4. studenoga 2015., razmatrani 

su prijedlozi za objavljivanje rukopisa koji su primljeni s cjelokupnom dokumentacijom. Nakon što su 

članovi Povjerenstva pregledali rukopise, detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise fakulteta, 

Povjerenstvo je donijelo sljedeće 

PRIJEDLOGE 

 

o odobravanju naslova: 

 

EKONOMIJA I EKOLOGIJA RADIOKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA, sveučilišni udžbenik, 

autori: prof. dr. sc. Krešimir Malarić, prof. dr. sc. Dina Šimunić i izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner. 

Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva. 

 

ODREDNICE RAZVOJA GLOBALIZIRANIH ZDRAVSTVENIH SUSTAVA, sveučilišni udžbenik, 

autori: prof. dr. sc. Rajko Ostojić, prof. dr. sc. Vlatka Bilas i dr. sc. Sanja Franc. Predlagatelj je 

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet.  

ENDOKRINOLOŠKA ONKOLOGIJA, sveučilišni priručnik, urednici: doc. dr. sc. Milan Vrkljan i 

akademik Zvonko Kusić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. 

 

ZIDANE KONSTRUKCIJE, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Zorislav Sorić. Predlagatelj je 

prof. dr. sc. Zorislav Sorić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zavod za konstrukcije. 

 

TERENSKE I LABORATORIJSKE VJEŽBE I STATISTIČKE METODE U EKOLOGIJI, 

sveučilišni udžbenik, urednici: prof. dr. sc. Mladen Kerovec i izv. prof. dr. sc. Ivančica Ternjej. 

Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet. 

 

RAČUNOVODSTVO POREZA, sveučilišni udžbenik, urednici: izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić 

Lutilsky i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
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MEĐUNARODNO POSLOVANJE - INSTITUCIJE, PRAVILA, STRATEGIJE, sveučilišni 

udžbenik, autor: prof. dr. sc. Božo Matić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

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. Amra Salčinović Fetić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij fizike 

Tema: Ispitivanje termodinamičkih svojstava binarnih NiZr i ternarnih CuHfTi metalnih stakala 

2.   Marta Bakšić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij biologije 

Tema: Uloga gena/proteina p27 i mikroRNA 221/222 u tumorogenezi sporadičnoga karcinoma debelog crijeva  

3. Željka Jambrošić Vladić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij biologije 

Tema: Ekologija i biogeografija odabranih endemskih epigejskih vrsta trčaka (Coleoptera: Carabidae) 

dinarskoga krša 

4. mr. sc. Ana Klobučar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij biologije 

Tema: Širenje areala i vektorska uloga invazivnih vrsta komaraca Aedes albopictus i Aedes japonicus u 

sjeverozapadnoj Hrvatskoj   

5. Ana Merkler, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij biologije 

Tema: Genske mutacije u nasljednim demijelinizirajućim polineuropatijama Charcot-Marie-Tooth tipa 1 u 

stanovništva Republike Hrvatske 

6. Natalija Knežević Teofilović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij kemije 

Tema: Imunostimulatorni i imunomodulatorni učinak derivata fenantridina 

7.  Goran Erceg, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij matematike 

Tema: Generalized inverse limits and topological entropy (Generalizirani inverzni limesi i topološka entropija) 

8. Gorana Aras-Gazić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij matematike 

Tema: Interpolacijski polinomi i izvedene nejednakosti za konveksne funkcije višega reda 

9.  Nevena Jurčević Peček, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij matematike 

Tema: Teorija reprezentacija hermitskih kvaternionskih grupa nad p-adskim poljima 

10.  Vanja Wagner, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij matematike 

Tema: Censored Lévy and related processes (Cenzurirani Lévyjevi i njima srodni procesi) 

11. mr. sc. Nikola Borojević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij biologije 

Tema: Djelovanja ionizirajućega zračenja i inhalacijskih anestetika na cjelovitost genoma Swiss albino miševa  

12.  Sandra Alavuk, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Usporedba učinka balansirane anestezije i anestezije vođene ciljanom koncentracijom lijeka u djece s 

hidronefrozom s obzirom na oksidacijski stres 
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13.  Ante Anić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Comparison of steerable versus non-steerable transseptal sheaths during catheter ablation for atrial 

fibrillation-contact force assessment (Usporedba upravljivih i neupravljivih uvodnica prilikom kateterske 

ablacije fibrilacije atrija – studija kontakta s tkivom) 

14.  Maša Davidović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj genetičkih i okolišnih čimbenika na razvoj urođenih srčanih bolesti 

15.  Natko Gereš, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Significance of traditional masculinity for the prediction of injuries and accidents in male adolescents 

(Uloga tradicionalne maskulinosti u predviđanju ozljeda i nesreća muških adolescenata) 

16.  Dario Gulin, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Primjena balona s otpuštanjem lijeka u postraničnu granu bifurkacije koronarnih arterija 

17.  Sonja Hodžić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Niska serumska koncentracija željeza i učestalost sindroma nemirnih nogu u bolesnika na hemodijalizi 

18.  Ivana Kekin, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost neurokognitivnoga statusa s psihopatologijom i terapijskim odgovorom te varijantama gena 

MTHFR i ZNF804A u bolesnika s prvom psihotičnom epizodom 

19.  Zoran Miovski, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost polimorfizama gena estrogenskoga receptora alfa i interleukina 6 s endotelnom funkcijom u 

asimptomatskih potomaka bolesnika s ranom koronarnom bolesti i akutnim koronarnim sindromom  

20.  Fatos Muhaxhiri, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Comparison between GnRH agonist versus hCG as ovulation trigger in the mildy stimulated IVF cycles 

(Usporedba GnRH agonista i hCG-a kao okidača ovulacije u blago stimuliranim IVF ciklusima) 

21.   Marijan Pašalić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Patogenetski mehanizmi i pretkazatelji reverzibilnosti povišene plućne vaskularne rezistencije i plućne 

hipertenzije u bolesnika s kroničnim sistoličkim zatajivanjem srca 

22.  Nina Petričević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Promjena koncentracije hormona grelina i PYY i uhranjenosti djece nakon godinu dana 

23.   Ema Prenc, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: N-glikozilacija imunoglobulina G u kroničnoj bolesti presatka protiv primatelja nakon presadbe 

alogeničnih matičnih krvotvornih stanica 

24.  Irena Rojnić Palavra, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i 

zdravstvo 

Tema: Suicidalnost i agresivnost ovisnika o alkoholu i ovisnika o opijatima s obzirom na komorbidnu ovisnost o 

internetu 

25.  Ozren Vinter, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Cirkulirajući neuregulin-1ß kao pretkazatelj patološke ventrikulske remodelacije u bolesnika s akutnim 

infarktom miokarda sa ST elevacijom 

26.  Nataša Višković Filipčić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i 

zdravstvo 

Tema: Rizični čimbenici razvoja neželjenih kardiovaskularnih događaja tijekom ortotopne transplantacije jetre i 

u ranom posttransplantacijskom razdoblju 

27.  Marijo Vodanović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i 

zdravstvo 

Tema: Pojavnost i rizični čimbenici za urolitijazu u bolesnika s hemofilijom 

28. Šime Zekan, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Čimbenici povezani s promjenama antiretrovirusne terapije u bolesnika koji su započeli s liječenjem u 

Hrvatskoj u razdoblju 1998. – 2013. 

29.  Iva Žagar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Predikcija radiografske progresije i niske mineralne gustoće kosti u bolesnika s ankilozirajućim 

spondilitisom 

30.  mr. sc. Jasna Leko, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Utjecaj djetetova iskustva i majčine dentalne anksioznosti na djetetovu dentalnu anksioznost  

31.  Marijan Grgić, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij geodezije i 

geoinformatike 
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Tema: The Estimation of the Adriatic Sea Level Variability and Changes Based on Multi-Satellite Altimetry 

Data (Procjena varijabilnosti i promjena morske razine Jadranskoga mora na temelju podataka satelitskih 

altimetrijskih misija) 

32.  Krunoslav Hajdek, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Grafičko 

inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Akromatske reprodukcije uvjetovane pojavnošću pozadinskih efekata 

33.   Uroš Todorović Mikšaj, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Pozicioniranje u zatvorenim prostorima uporabom sustava za radiofrekvencijsku identifikaciju bez 

prethodnoga mapiranja razine signala 

 

Profesor Orlić ima primjedbu tehničke naravi u vezi predložene doktorske teme pristupnika Marijana 

Grgića (redni broj 31.). Ispravan naziv na engleskom jeziku trebao bi biti - The estimation of the 

Adriatic sea level variability and changes based on multi-satellite altimetry data. 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti uz uvažavanje gore 

navedene primjedbe. 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je uvaživši iznesenu primjedbu odobrio gore 

navedene teme doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

10) Međunarodna suradnja 

 
Prorektor Judaš informira prisutne o dostavljenom sveučilišnom Akademskom glasniku gdje se 

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

 

11) Financijska pitanja 

a) Rebalans Državnog proračuna za 2015. za aktivnost A621001 – Redovna 

djelatnost Sveučilišta u Zagrebu i dopuna odluke za materijalne troškove iz 

državnog proračuna za 2015. za Muzičku akademiju i Akademiju dramske 

umjetnosti 

 
Prorektor Lazibat navodi kako su rebalansom Državnog proračuna za 2015. godinu 

odobrena dodatna sredstava Muzičkoj akademiji i Akademiji dramske umjetnosti. Muzičkoj 

akademiji namijenjeno je 3.240.000,00 kn za podmirenje troškova energije, a Akademiji 

dramske umjetnosti 190.000,00 kn za podmirenje troškova najma za Studij plesa i baletne 

pedagogije. Kako bi se povukla navedena novčana sredstva, Senat treba donijeti dopunu 

odluke o raspodjeli materijalnih troškova. O podmirenju troškova informirani su Odbor za 

proračun te Rektorski kolegiju u užem i širem sastavu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio dopunu odluke za materijalne 

troškove iz državnog proračuna za 2015. za Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu i 

Akademiju dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

b) Doznaka iz Državnog proračuna za vanjsku suradnju za umjetničko područje – 

informacija 

 
Prorektor Lazibat informira članove Senata kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

sporta doznačilo sredstava za vanjsku suradnju za umjetničko područje koje je potom 

doznačeno umjetničkim sastavnicama. 
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c) Procjena participacija školarina za ak. god. 2015. / 2016. u skladu s Odlukom 

Vlade – informacija 

 
Prorektor Lazibat informira kako su se na temelju Odluke Vlade RH, broja upisanih 

studenata u prvu godinu studija i procjene za fond 55+ dostavili podatci Ministarstvu znanosti, 

obrazovanja i sporta. Temeljem dostavljenih podataka Ministarstvo će izvršiti uplatu. 

Predviđeno je da 10% bude plaćeno krajem ove godine. 10% bilo bi uplaćeno u siječnju iduće 

godine, a sve ostalo do proljeća iduće godine. 

 

d) Potvrđivanje modela naplate participacija školarina sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu 

 
Prorektor Lazibat ističe kako su sastavnice, sukladno odluci Vlade i Senata, u obvezi 

Sveučilištu dostavljati modele naplate participacije školarina koje su odabrale, a koje je Senat 

dužan potvrditi. Prorektor predlaže da se u paketu potvrdi preostale modele koje je Sveučilište  

zaprimilo nakon prošle sjednice Senata.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio preostale modele naplate 

participacije školarina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 

 

12) Izmjena Odluke o Imenovanje Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21., a u skladu s člankom 34. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

  O d l u k u 

  o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja    

  Sveučilišta u Zagrebu 

 

   I. 

 Odluka o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu koju je donio 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu na 5. sjednici održanoj u 345. akademskoj godini 

 (2013./2014.) 10. prosinca 2013. (Klasa: 012-03/13-01/7; Urbroj: 380-021/109-13-2), 

 mijenja se u točki I. podtočki a) na način da se imenuje novi predsjednik Odbora zbog 

 ostavke dosadašnje predsjednice tako da podtočka a) glasi: 

 

a)  Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet, predsjednik. 

 

   II. 

 Mandat novoimenovanog predsjednika Odbora traje do isteka mandata dosadašnjeg 

 saziva Odbora. 

 

13) Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 28. Statuta Studentskog 

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

  o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta   

  u Zagrebu 

   I. 

 U Upravno vijeće Studentskog centra Sisak imenuju se: 

  Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, dekan Metalurškog fakulteta u Sisku-na prijedlog rektora, 

 Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, dekan Učiteljskog fakulteta-na prijedlog rektora, 

 Kristina Gerber Sertić-na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i sporta, 

 Zdravko Škuflić, predstavnik zaposlenika Studentskog centra Sisak-na prijedlog 

ravnatelja SC Sisak i 

 Irbas Škrinjarić, student Metalurškog fakulteta-na prijedlog Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu. 

   II. 

 Predsjednika Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak izabrat će članovi između sebe 

 većinom glasova. 

   III. 

 Mandat članova Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak traje četiri (4) godine. 

 

14) Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 24. i 25. Statuta 

Studentskog centra Varaždin, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

  O d l u k u  

  o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra u Varaždinu   

  Sveučilišta u Zagrebu 

   I. 

 U Upravno vijeće Studentskog centra u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

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

komunikacije Sveučilišta u Zagrebu-na prijedlog rektora, 

 Izv. prof. dr. sc. Josip Mesec, dekan Geotehničkog fakulteta u Varaždinu-na prijedlog 

rektora, 

 Mr. sc. Goran Kolarić-na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i sporta, 

 Ivo Grđan, predstavnik zaposlenika-na prijedlog Radničkog vijeća Studentskog centra 

Varaždin i 

 Monika Bezjak, studentica Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu-na 

prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. 

   II. 

 Predsjednika Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin izabrat će članovi između 

 sebe većinom glasova. 



 16 

   III. 

 Mandat članova Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin traje četiri (4) godine. 

 

15) Izmjena Odluke o imenovanju članova Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

je sljedeću 

 

  O d l u k u  

  o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog savjeta Sveučilišta u   

  Zagrebu 

 

   I. 

 U Odluci o imenovanju Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/12-17/4; 

 URBROJ: 380-021/105-12-2) koju je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio na 8. sjednici 

 u 343. akademskoj godini (2011./2012.) održanoj 13. ožujka  2012. mijenja se članak I. na 

 način da se imenuje: 

 

1. Prof. dr. sc. Zoran Curić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

član (kao zamjena za prof. dr. sc. Zlatka Bajraktarevića) 

2. Red. prof. art. Peruško Bogdanić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, 

zamjenik članice (kao zamjena za red. prof. art. Borisa Popovića)

II. 

 Mandat novoimenovanog člana i zamjenika članice Etičkog savjeta Sveučilišta u 

 Zagrebu traje  do isteka mandata dosadašnjeg saziva Etičkog savjeta. 

 

16) Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u 

programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

je sljedeću 

 

  O d l u k u  

  o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i   

  zaposlenika u programima mobilnosti  

 

  I. 

 U Odluci o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima 

 mobilnosti (Klasa: 605-01/15-22/1, Urbroj: 380-007/095-15-1) koju je Senat Sveučilišta u 

 Zagrebu donio na 6. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održanoj 20. 

 siječnja 2015., mijenja se članak II. stavak 2. na način da se za koordinatora 

 Povjerenstva imenuje prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i 
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 međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, umjesto dosadašnje koordinatorice prof. 

 dr. sc. Ivane Čuković-Bagić.  

                               II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

17) Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 

Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Rektor Boras ističe kako je Odbor za statutarna pitanja napomenuo da Sveučilište u Zagrebu nije 

donijelo svoj kadrovski plan te da se zbog toga nije bavilo Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Načelni je stav Odbora za statutarna 

pitanja da se pravilnike o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ne propituje jer nema 

temelja za to. Rektor napominje kako će se kadrovski plan Sveučilišta u Zagrebu napraviti tek kada će 

se moći s Ministarstvom kompetentno pregovarati u vezi cjelovitog iznosa. Navodi kako je Pravilnik 

Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u razvojnom smislu korektan jer pokriva sve potrebe fakulteta 

kako bi se moglo izvoditi programe. Rektor predlaže prihvaćanje predmetnog Pravilnika. 

 

Profesor Midžić kao zamjenik predsjednice Odbora za statutarna pitanja navodi da nije postojala 

mogućnost ući u materiju pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Riječ je o 

pitanju koje rješava svaka sastavnica. Profesor napominje da pojedini pravilnici čekaju već nekoliko 

godina na donošenje jer se u protekloj upravi tvrdilo da pravilnici moraju proći na Odboru za financije 

koji jedini može dati relevantno mišljenje o tome koliko je potrebno osoba na pojedinim radnim 

mjestima te o kolikom je trošku riječ. Smatra da nije na Odboru za statutarna pitanja raditi zapreku 

pravilnicima o unutarnje ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sastavnica. 

 

Dekan Žager napominje kako je Ekonomski fakultet također na zadnjoj sjednici Fakultetskog vijeća 

jednoglasno usvojio Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te da će od 

Senata na idućoj sjednici tražiti suglasnost za njegovo donošenje. Dekan predlaže da se dade 

suglasnost predmetnom Pravilniku s Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta s obzirom da se životne 

okolnosti mijenjaju. Sastavnicama treba ostaviti određenu autonomiju u pogledu predmetnog 

pravilnika pogotovo u situaciji kada se ne traži više novčanih sredstava. 

 

Dekan Zelić osvrće se na čl. 34. Statuta Sveučilišta u Zagrebu prema kojem Odbor za statutarna 

pitanja daje mišljenje u pripremi općih akata Sveučilišta i njegovih sastavnica. Iz navedenog proizlazi 

da se Odbor ne može isključiti od davanja mišljenja o općim aktima sastavnica. 

 

Profesor Midžić ističe da je Statutom Sveučilišta u Zagrebu navedeni članak u dijelu koji se odnosi na 

davanje mišljenja u pripremi općih akata sastavnica loše definiran jer se pod općim aktima originalno 

mislilo na statute sastavnica, a ne i na pravilnike sastavnica. Primjerice, na Odboru za statutarna 

pitanja nije potvrđen niti jedan pravilnik o izborima u zvanja. Profesor napominje da se izmjenom i 

dopunom Statuta Sveučilišta u Zagrebu koji je upravo prihvaćen definiralo kako Senat na osnovi 

mišljenja Odbora za statutarna pitanja daje suglasnost na statute sastavnica te pravilnike kojima se 

uređuje ustroj sveučilišnih centara i odjela. Do izmjene Statuta, pravilnici sastavnica koji ne bi mogli 

bez suglasnosti Senata stupiti na snagu bili su definirani općenito. 

 

Rektor Boras navodi kako Statut Sveučilišta u Zagrebu, donesen prije deset godina, zahtjeva 

temeljitu promjenu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je dao suglasnost na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu. 
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18) Davanje suglasnosti Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za Odluku o 

osnivanju trgovačkog društva Centar za promet i logistiku 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 prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na Odluku o 

osnivanju trgovačkog društva pod nazivom „Centar za promet i logistiku d.o.o.“, 

skraćeni naziv CPL d.o.o. 

 

19) Davanje suglasnosti Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu  za 

Odluku o osnivanju ustanove Inovacijski centar Nikola Tesla 

 

 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 elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu na 

 Odluku o osnivanju ustanove Inovacijski centar Nikola Tesla. 

 

20) Ostalo 

a) Dabar – sustav digitalnih akademskih arhiva i repozitorija i Nacionalni 

repozitorij završnih radova kao prva primjena – informacija 

 
Ravnatelj Bekić ukratko predstavlja Dabar – sustav digitalnih akademskih arhiva i 

repozitorija. Riječ je o infrastrukturi koja omogućava sustavnu brigu o digitalnoj imovini. 

Dabar pruža svakoj sastavnici Sveučilišta mogućnost otvaranja digitalnog repozitorija koji će 

biti na infrastrukturi Srca, ali u domenskom prostoru sastavnice. U navedenom repozitoriju 

moći će se prikupljati i objavljivati različiti digitalni sadržaji, prm. članci, prezentacije, 

monografije, video zapisi itd. Nacionalna i sveučilišna knjižnica odlučila je koristiti sustav 

Dabar za uspostavu repozitorija završnih radova i doktorskih disertacija. Smisao sustava 

Dabar jest da se u njemu mogu pouzdano čuvati različiti digitalni objekti. Ravnatelj Bekić 

poziva sastavnice da počnu koristiti Dabar te da se uključe u raspravu oko toga kakvi sve 

sadržaji trebaju biti u tome sustavu. Dabar, između ostalog, omogućava i objavu svih sadržaja 

u otvorenom pristupu što je u posljednje vrijeme aktualno s obzirom na činjenicu da Europska 

komisija inzistira da se rezultati istraživanja objavljuju u otvorenom pristupu. 

 

Profesor Orlić s obzirom na problem plagiranja postavlja upit omogućava li sustav Dabar, 

kao što je slučaj na različitim zapadnim sveučilištima, da se završne radove, doktorske 

disertacije i sl. uspoređuje s bazom podataka. Također, planira li Sveučilište u dogledno 

vrijeme kao uvjet za pristup obrani završnog rada ili doktorske disertacije, postaviti prolaz 

kroz takav jedan test.  
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Ravnatelj Bakić navodi da je sustav Dabar spreman za nadogradnju u smislu mogućnosti 

provjere plagijata. Da bi se to dogodilo, trebaju se donijeti odgovarajuće odluke te donekle 

promijeniti poslovne procese. Trenutno završni radovi u sustav Dabar mogu ulaziti nakon 

obrane, a u slučaju provjeravanja plagiranja, logičnije bi bilo da završni radovi budu 

provjereni kroz sustav Dabar prije same obrane. Ponavlja da je tehnički to izvedljivo, ali bi 

prethodno trebale biti donesene odgovarajuće odluke. 

 

Prorektor Judaš smatra kako smisao etičkog djelovanja nije kažnjavanje, nego prevencija i 

prosvjetljavanje na prvome mjestu. Prorektor navodi kako s programima prepoznavanja 

plagijata postoji problem jer su često “slijepi“. Primjerice, u medicinskim i tehničkim 

znanostima učestalo se koriste određeni pojmovi pa bi, korištenjem takvih programa, neki 

radovi mogli biti proglašen plagijatom makar oni u svojoj suštini to nisu. Ukoliko se utvrdi 

plagijat, postoje načini i sankcije da se to razriješi. 

 

Profesor Orlić smatra da bi upravo predmetni sustav koji bi omogućio testiranje završnih 

radova i doktorskih disertacija osigurao prevenciju plagiranja. 

 

b) Sustav edu4IT - novi program obrazovanja i certificiranja za IT-specijaliste, 

posebno izrađen i prilagođen za potrebe IT osoblja u ustanovama iz sustava 

visokog obrazovanja i znanosti – informacija 

 
Ravnatelj Bekić informira članove Senata o sustavu edu4IT, novom programu obrazovanja i 

certificiranja za IT-specijaliste, posebno izrađenom i prilagođenom za potrebe IT osoblja u 

ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti. Program obrazovanja omogućava 

relativno brzi ulazak u radnu okolinu i pružanje IT usluge sastavnicama. Predlaže dekanima da 

omoguće IT službama na svojim sastavnicama pohađanje programa u Srcu.   

 

 Prorektor Šimpraga informira članove Senata o tome da je 15.-18. listopada 2015. godine u 

Zagrebu održan Međunarodni sajam inovacija - ARCA 2015. gdje je na štandu Sveučilišta 

nastupilo devet fakulteta iz područja tehničkih znanosti. Od 17 izloženih projekata, 15 njih 

dobilo je priznanja, od toga su bile 3 brončane, 7 srebrnih i 5 zlatnih medalja. S obzirom na 

važnost inovacija i transfera tehnologije, prorektor navodi kako je dekanima sugerirao da na 

svojim sastavnicama imenuju ili pomoćnike ili da izaberu prodekane za inovacije i transfer 

tehnologije. Prorektor naglašava kako je uprava Medicinskog fakulteta prva prepoznala tu 

važnost te je na svojoj sastavnici imenovala pomoćnika za inovacije i transfer tehnologije. 

 

 Rektor Boras obavještava članove Senata kako će se u četvrtak, 26. studenoga 2015. godine 

od 11h do 13h u prostorijama Muzičke akademije održati Izvještajna sjednica Senata, vijeća 

područja, Sveučilišnog savjeta i Rektorskog kolegija u širem sastavu. 

 

 Rektor Boras skreće pozornost na 20. po redu Smotru Sveučilišta u Zagrebu koja će se 

održati od 12. do 14. studenoga 2015. godine u Studentskom centru u Zagrebu Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 13:30 sati 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 
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Luka Jurdana, mag. iur 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/14-04/37 

Urbroj: 380-021/173-15-15 

20. studenoga 2015. godine 


