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ZAPISNIK  
 
5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) 
održane u utorak, 8. prosinca 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 pr ostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete 
- Red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj    
Sveučilišta 
- 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. Jurica Pavičić –predsjednik Vijeća društveno-humanističkog područja 
5. Prof. dr. sc. Damir Bakić – predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja 
6. Prof. dr. sc. Adrijan Barić –predsjednik Vijeća tehničkog područja 
7. Red. prof. art. Enes Midžić - predsjednik Vijeća umjetničkog područja 
8. Prof. dr. sc. Jerka Dumić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
9. Prof. dr. sc. Marijan Klarica, Medicinski fakult et 
10. Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet 
12. Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet 
13. Prof. dr. sc. Ksenija Vlahović, 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 
19. Prof. dr. sc. Lajoš Žager, Ekonomski fakultet 
20. Prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet 
21. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike 
22. Izv. prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, Fakultet politi čkih znanosti 
23. Prof. dr. sc. Lana Ružić, Kineziološki fakultet 
24. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, Pravni fakultet 
25. Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet 
26. Prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Filozofski fakultet 
27. Izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet 
28. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 
29. Prof. dr. sc. Tonči Matuli ć, Katolički bogoslovni fakultet 
30. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katolički bogoslovni fakultet 
31. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji 
 - Prof. dr. sc. Ivan Šestak, Filozofski fakultet Družbe Isusove 
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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. Mirko Orli ć, 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 Barkovi ć, 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. Doc. dr. sc. Mario Dobrilović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
49. Prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnološki fakultet 
50. Red. prof. art. Borna Baletić, Akademija dramske umjetnosti 
51. Red. prof. art. Dalibor Cikojević, Muzička akademija 
52. Izv. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti 
 
Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  
53. Dr. sc. Antonio Vlahov, Ekonomski fakultet 
 
Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 
54. Josip Papak, Hrvatski studiji 
55. Adrijana Dimi ć, Akademija dramske umjetnosti 
56. Marko Lepoglavec, Prirodoslovno-matematički fakultet 
57. Ivan Šolić, Šumarski fakultet 
58. Mate Vukšić, Fakultet političkih znanosti 
59. Ante Miličević, Stomatološki fakultet 
 
Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  
60. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 
61. Mate Damić, Ekonomski fakultet 
 
Ostali 
- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 
 
Iz stručne službe Rektorata:   
- Melani Vukmirica, dipl. iur., voditeljica Ureda z a pravne poslove 
- Katarina Prpi ć, prof., voditeljica Ureda rektora 
- Luka Jurdana, mag. iur., stručni suradnik, Ured za akademske poslove 
- Jelena Đuran, dipl. iur., Ured za akademske poslove 
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*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 5. redovitu sjednicu Senata u 347. 
akademskoj godini (2015./2016.), pozdravio sve prisutne te predložio sljedeći dnevni red: 

 
� Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 
 

Dnevni red: 
 

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 3. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 10. studenoga 2015. godine i 4. izvanredne 
sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 26. 
studenoga 2015. godine 
 

2) Odluka o uklju čivanju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav 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) Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u 
akademskoj godini 2015./2016. 
 

5) Dopuna Odluke o kriterijima za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stru čnih studija 
Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017.  – upisni kriteriji za  Vojno vođenje i 
upravljanje i Vojno inženjerstvo 
 

6) Studijski programi 
a) Odluka o ustroju i izvedbi integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

studija Veterinarska medicina na engleskom jeziku Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

b) Odluka o ustroju i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Ginekologija i 
opstetricija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

c) Informacija o upisu u Upisnik studijskih programa: preddiplomski sveučilišni studij 
Latinski jezik-dvopredmetni Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

d) Informacija o upisu u Upisnik studijskih programa: preddiplomski sveučilišni studij 
Filozofija-dvopredmetni Filozofskog Fakulteta Družbe Isusove 

 
7) Sveučilišna nastavna literatura 

 
8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 
9) Međunarodna suradnja 

 
10) Financijska pitanja 

a) Doznaka iz Državnog proračuna za vanjsku vanjsku suradnju umjetničkog područja 
prema planu za zimski semestar ak. god. 2015./2016. – Informacija 



 4

b) Prijedlog raspodjele doznake iz Državnog proračuna za vanjsku vanjsku suradnju za ak. 
god. 2014./2015. po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 

c) Ugovor o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

i. Prijedlog Odluke vezane uz doznačavanje i trošenje sredstava subvencija 
participacija školarina i sufinanciranja materijaln ih troškova u ak. god. 
2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

ii. Prijedlog raspodjele akontacijske doznake prema Ugovoru o sufinanciranju 
troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u 
Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. po 
sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 

 
11) Imenovanje o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije 

(CIRTT)  
 

12) a) Imenovanje o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u 
biotehnologiji (CIPZB)  
b) Imenovanje privremenog Stručnog vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u 
biotehnologiji (CIPZB) 
 

13) Prijedlog za izbor redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
 

14) Ostalo 

 

*** 
1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 3. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 10. studenoga 2015. godine i 4. 
izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini 
(2015./2016.) održane 26. studenoga 2015. godine 
 
 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 3. redovite sjednice Senata 
Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 10. studenoga 
2015. godine i 4. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj 
godini (2015./2016.) održane 26. studenoga 2015. godine. 

 
 

2)  Odluka o uklju čivanju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav 
Sveučilišta u Zagrebu 
 
Prorektor Čović upoznao je članove Senata s Prijedlogom odluke o uključivanju Filozofskog 
fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu. Predmetnom Prijedlogu odluke 
prethodila je propisana procedura u kojoj su Statutom predviđena sveučilišna tijela (Vijeće društveno-
humanističkoga područja na sjednici održanoj 2. prosinca 2015., Rektorski kolegij u širem sastavu na 
sjednici održanoj 7. prosinca 2015.) jednoglasnim odlukama poduprla inicijativu za uključivanje 
FFDI-a kao ustanove u sastav Sveučilišta, a temeljem zahtjeva FFDI-a  od 13. svibnja 2015. godine. 

FFDI izvodio je svoje studijske programe u okviru Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na temelju 
Ugovora o dugoročnoj znanstveno-nastavnoj suradnji između Sveučilišta i FFDI-a, koji je potpisan 
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1997. godine. Tim su ugovorom studenti FFDI-a bili izjednačeni u pravima i obvezama s ostalim 
studentima Sveučilišta u Zagrebu, a njihove diplome supotpisivao je rektor Sveučilišta.  

Reakreditacija FFDI-a provedena je 19. ožujka 2014. godine. Nakon završenog postupka, prof. dr. sc. 
Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, uputio je 23. ožujka 2015. rektoru Sveučilišta 
u Zagrebu prof. dr. sc. Damiru Borasu te dekanu FFDI-a prof. dr. sc. Ivanu Šestaku Pismo očekivanja 
u postupku reakreditacije Sveučilišta u Zagrebu za obavljanje dijela djelatnosti preko sveučilišnog 
centra Hrvatskih studija na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. U spomenutom pismu gospodin 
Ministar preporučuje: "Slijedom navedenog, a s obzirom na dosadašnji status Filozofskog fakulteta 
Družbe Isusove, molimo Sveučilište u Zagrebu da u okviru propisane autonomije sveučilišta riješi 
status Fakulteta kao i pitanje izvođenja studijskih programa koje izvodi preko sveučilišnoga centra 
Hrvatskih studija na Sveučilištu u Zagrebu." 
 
Uključenje koje se traži, donijelo bi brojne dobrobiti i za Sveučilište u Zagrebu i za FFDI. Naime, 
ulaskom Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu, koja će 
djelovati pod novim nazivom, Sveučilište bi dobilo kvalitetno ustrojenu visokoobrazovnu instituciju 
koja je već ostvarila zapažene rezultate u području znanstvenoga istraživanja, obrazovanja te izgradnje 
kulture dijaloga. Također, napokon bi se riješio njegov pravni status na čemu inzistira Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a samim time i olakšala realizacija misije i vizije 
FFDI-a, zaključuje prorektor te dodaje da je za donošenje predmetne odluke potrebna 2/3 većina 
ukupnog broja članova Senata. 

Potom je riječ preuzeo prof. dr. sc. Josip Talanga, voditelj Hrvatskih studija, koji je u potpunosti 
podržao uključivanje FFDI-a u sastav Sveučilišta, nadajući se da će Senat jednoglasno donijeti odluku. 
No, ističe kako nije zadovoljan procedurom, s obzirom da je zahtjev HS bio da se istovremeno, uz 
rješavanje pravnog statusa FFDI-a, rješava i pravni status HS. Iako će ovo uključivanje biti neka vrsta 
restrukturiranja HS, budući da je FFDI djelovao kao njegov odjel, ipak je prihvaćena procedura 
predložena od strane rektora. „Nadam se da će rješavanje pravnoga statusa HS uslijediti kao 
kontinuum, jer je to već ovom odlukom započelo“, zaključno je kazao prof. dr. sc. Talanga te dodao da 
bezuuvjetno vjeruje u obećanje rektora da će rješavanje pravnog statusa HS uskoro doći na dnevni red. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o uključenju Filozofskog 
fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu. 

� Filozofski fakultet Družbe Isusove uključuje se kao ustanova u sastav Sveučilišta u 
Zagrebu pod nazivom Fakultet filozofije i religijskih znanosti, skraćeni naziv FFRZ. 

� Položaj i djelovanje Filozofskog fakulteta Družbe Isusove pod novim nazivom utvrdit će 
se ugovorom koji će, sukladno čl. 52. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, rektor Sveučilišta u Zagrebu sklopiti s predstavnicima osnivatelja te 
nadležnih crkvenih i državnih vlasti. 

� Ustroj i djelovanje Filozofskog fakulteta Družbe Isusove pod novim nazivom uredit će se 
Statutom i općim aktima Fakulteta koji će se donijeti u roku od šest mjeseca od stupanja 
na snagu ove odluke. 
 

Nakon što je Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno donio gore navedenu odluku te istu podržao 
pljeskom, članovima Senata obratio se prof. dr. sc. Ivan Šestak, koji se u svoje osobno ime i ime 
Fakulteta zahvalio na jednoglasno donesenoj odluci, kazujući da je njome napokon riješen status 
Fakulteta, u čemu velike zasluge ima i prof. dr. sc. Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i 
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sporta. Uvjeren je da će Fakultet kao i do sada, ali sada s još većim elanom, u skladu sa svojim 
programima, pridonositi dobrobiti Sveučilišta u Zagrebu i čitave akademske zajednice. Ističe, kako 
programi Fakulteta pokušavaju uvijek iznova utemeljiti filozofiju samu kao i druga područja znanja, a 
također i osvijetliti religijski fenomen u njegovoj mnogostrukosti, budući da religija sve više postaje 
global player. Iskazao je zahvalu HS s kojima je Fakultet godinama uspješno surađivao, posebice 
sadašnjem voditelju prof. dr. sc. Josipu Talangi koji je glasovao za ovu odluku, nadajući se da će se 
uskoro, na njihovo zadovoljstvo, riješiti i pravni status HS, a što Fakultet podržava. 

 
3) Izbori u zvanja  

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u 
zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi:  

a) Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto  
redovitoga (-e) profesora (-ice) - trajno: 

 

R. 

br. 

Klas. 

ozna

ka 

Ime Prezime Datum 

zadnjeg 

izbora   

Datum 

odluke 

Fakultet.  

Vijeća o 

raspisu 

natječaja 

Datum 

objave 

natječaja 

Suglasnost 

Sveučilišta 

izdana pod 

brojem 

Broj 

uvjeta 

Rektor. 

zbora 

Visoko 

učilište 

Znan./umjet. 

područje 

Znan./umjet.polje/ 

grana 

1. 640-

03/15

-07/ 

110 

dr. sc. 

Božo 

 

KRUŠLIN 

08.9.2009. 14.7.2015. 04.9.2015. 100-01/13-

03/410 

 od 14.7.2015. 

7/12 Medicinski 

fakultet 

biomedicina i 

zdravstvo 

kliničke medcinske 

znanosti/ patologija 

2. 640-

03/15

-07/ 

122  

dr. sc. 

Branka  

 

MATKOVIĆ 

20.10.2009. 30.10.2014

. 

21.11.2014. 100-01/15-

03/324 od 

21.9.2015. 

7/12 Kineziološki 

fakultet 

biomedicina i 

zdravstvo 

temeljne medicinske 

znanosti/fiziologija 

čovjeka 

3. 640-

03/15

-07/ 

112 

dr. sc. 

Ketij 

 

MEHULIĆ 

20.4.2010. 09.7.2015. 12.7.2015. 100-01/15-

03/172 od 

28.7.2015. 

7/12 Stomatološk

i fakultet 

biomedicina i 

zdravstvo 

dentalna medicina 

/protetika dentalne 

medicine 

4. 640-

03/15

-07/ 

106 

dr. sc. 

Suzana 

 

MILINKOVIĆ 
TUR  

16.11.2010. 27.5.2015. 29.5.2015. 100-01/15-

03/176 od 

13.5.2015. 

6/12 Veterinarski 

fakultet 

biomedicina i 

zdravstvo 

veterinarska 

medicina/temeljne i 

pretkliničke 

veterinarske znanosti 

5. 640-

03/15

-07/ 

116 

dr. sc. 

Tomislav 

 

GRLADINOVIĆ 

12.5.2009. 22.5.2014. 18.7.2014. 100-01/15-

03/319 od 

09.10.2015. 

7/12 Šumarski 

fakultet 

biotehničke 

znanosti 

drvna tehnologija/ 

organizacija 

proizvodnje 

6. 640-

03/15

-07/ 

124 

dr. sc. 

Igor  

 

JUKIĆ 

20.4.2010. 23.4.2015.   06.5.2015. 100-01/15-

03/410 od 

24.11.2015. 

8/12 Kineziološki 

fakultet 

društvene 

znanosti 

kineziologija/ 

kineziologija sporta 

7. 640-

03/15

-07/ 

117 

dr. sc. 

Iskra 

 

IVELJIĆ 

19.01.2010. 27.3.2015. 15.4.2015. 100-01/15-

03/81 od 

05.3. 2015. 

7/12 Filozofski 

fakultet 

humanističke 

znanosti 

povijest/hrvatska i 

svjetska moderna i 

suvremena povijest 

 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na 
radno mjesto. 
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b) Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i na radno 
mjesto  redovitoga (-e) profesora (-ice) – na vrijeme od (5) godina 

 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na 
radno mjesto. 

 

c) Potvrđivanje izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje  
redovitoga (-e) profesora (-ice) - na vrijeme  od (5) pet godina 

 

R. 

br. 

Klas. 

oznaka 

Ime Prezime Datum zadnjeg 

izbora   

Datum odluke 

Fakultet.  

Vijeća o raspisu 

natječaja 

Datum 

objave 

natječaja 

Broj 

uvjeta 

Rektor. 

zbora 

Visoko učilište Znan./umjet

. područje 

Znan./umjet.polje/grana 

1. 640-

03/15-

07/86 

dr. sc. 

Josip 

 

BURUŠIĆ 
20.10.2010. 17.3.2015. 17.4.2015. 5/8 Hrvatski 

studiji 

društvene 

znanosti 

psihologija/opća psihologija 

 
� Senat je jednoglasno potvrdio gore navedene izbore u naslovno zvanje. 

 

R. 

br. 

Klas. 
oznaka 

Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora   

Datum 
odluke 
Fakultet.  
Vijeća o 
raspisu 
natječaja 

Datum 
objave 
natječaja 

Suglasnost 
Sveučilišta 
izdana pod 
brojem 

Broj 
uvjeta 
Rektor. 
zbora 

Visoko učilište Znan./umjet
. područje 

Znan./umjet.polje/ 
grana 

1. 640-
03/15-
07/104 

dr. sc. 
Zoran 

 

NAKIĆ 

22.11.2010. 09.7.2015. 22.7.2015. 100-01/15-
03/109 od 
16.3.2015. 

6/8 Rudarsko-
geološko-
naftni fakultet 

tehičke 
znanosti  

rudarstvo, nafta i 
geološko 
inženjerstvo/ 
geološko 
inženjerstvo 

2. 640-
03/15-
07/113 

dr. sc. 
Sanja 

 

ŠEGOVIĆ 

12.7.2010. 18.6.2015. 20.6.2015. 100-01/14-
03/508 od 
19.01.2015. 

4/8 Stomatološki 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

dentalna medicina/ 
endodoncija i 
restaurativna 
dentalna medicina 

3. 640-
03/15-
07/114 

dr. sc. Irina  

FILIPOVIĆ 
ZORE 

24.4.2006. 

reizbor 
20.02.2012
. 

09.7.2015. 12.7.2015. 100-01/15-
03/131 od 
30.7.2015. 

6/8 Stomatološki 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

dentalna 
medicina/oralna 
kirurgija 

4. 640-
03/15-
07/115 

dr. sc. 
Dubravka 

 

KNEZOVIĆ 
ZLATARIĆ 

22.11.2010. 18.6.2015. 28.6.2015. 100-01/14-
03/508 od 
14.4.2015. 

6/8 Stomatološki 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

dentalna 
medicina/protetika 
dentalne medicine 

5. 640-
03/15-
07/120 

dr. sc. 
Martina 

 
MAJSTOROVIĆ 

16.6.2008. 
reizbor 
25.11.2013. 

09.7.2015. 12.7.2015. 100-01/15-
03/131 od 
30.7.2015. 

7/8 Stomatološki 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

dentalna 
medicina/dječja i 
preventivna 
dentalna medicina 

6. 640-
03/15-
07/78 

dr. sc. 
Ivančica 

 

DELAŠ 

19.01.2009
. 

29.10.2013. 12.11.2013. 100-01/13-
03/402 od 
01.6.2015. 

4/8 Medicinski 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

temeljne 
medicinske 
znanosti/ 
medicinska 
biokemija 

7. 640-
03/15-
07/109 

dr. sc. 
Renata 

 

MILJEVIĆ-
RIĐIČKI 

12.11.2009. 24.02.2015. 16.3.2015. 100-01/14-
03/453 od 
23.2.2015. 

6/8 Učiteljski 
fakultet 

društvene 
znanosti 

psihologija/ 
razvojna psihologija 

8. 640-
03/15-
07/121 

Krešimir  

LAZAR 

18.3.2008. 
reizbor 
09.4.2013. 

07.7.2015. 22.7.2015. 100-01/15-
03/196 od 
11.5.2015. 

3/8 Muzička 
akademija 

umjetničko glazbena umjetnost 
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4) Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor 
emeritus u akademskoj godini 2015./2016. 

Prorektor Čović izvijestio je o pokretanju postupka izbora u počasno zvanje professor emeritus u 
akademskoj godini 2015./2016. Predloženici moraju imati posebne zasluge za razvitak i napredak 
Sveučilišta te priznati međunarodni i domaći znanstveni/umjetnički, stručni, pedagoški doprinos. 
Također, treba postojati mogućnost i potreba njihova sudjelovanja u znanstveno-nastavnom/ 
umjetničkom i znanstvenoistraživačkom radu na visokom učilištu koje ih predlaže. Prijedlozi 
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu trebaju se najkasnije do 29. veljače 2016. godine dostaviti 
Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

Zaključno, kazuje kako je na Rektorskom kolegiju u užem i širem sastavu pokrenuta rasprava o tome 
je li postojeći sustav izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus dobar odnosno je li isti 
u nekim elementima potrebno korigirati, o čemu treba razmisliti. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o pokretanju postupka izbora 
predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2015./2016., kako 
slijedi:  

I. 
Pokreće se postupak izbora u počasno zvanje professor emeritus  - u pravilu godišnje - za 
petnaest umirovljenih redovitih profesora u trajnom zvanju. Predloženici moraju imati posebne 
zasluge za razvitak i napredak Sveučilišta te priznati međunarodni i domaći 
znanstveni/umjetnički, stručni, pedagoški doprinos. Također treba postojati mogućnost i 
potreba njihova sudjelovanja u znanstveno-nastavnom/ umjetničkom i znanstvenoistraživačkom 
radu na visokom učilištu koje ih predlaže. 
 
  II. 
Prijedlozi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu trebaju se najkasnije do 29. veljače 2016. godine 
dostaviti Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u 
Zagrebu. Prijedlozi sastavnica uz odluku Fakultetskog vijeća moraju sadržavati dokumentaciju 
predviđenu člankom 7. Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus. Uz to sastavnice 
trebaju predložiti tri člana povjerenstva u najvišem znanstveno-nastavnom/umjetničkom 
(trajnom) ili znanstvenom zvanju (trajnom), od kojih najmanje dva člana moraju biti iz 
predloženikove uže struke. Jedan član Povjerenstva obavezno mora biti izvan sastavnice 
Sveučilišta. 
  III. 
Povjerenstva za izbor predloženika u zvanje professor emeritus, koja imenuje Senat, dužna su 
podnijeti Senatu za svakog predloženika pisano izvješće s ocjenom i svojim mišljenjem do dana 
navedenog u odluci o imenovanju. 

 
  IV. 
Odluku o izboru predloženika u počasno zvanje donosi Senat većinom glasova. Izabranik u 
počasno zvanje professor emeritus   ima  od dana izbora sva prava predviđena člancima 3. i 10. 
Pravilnika. 
 

V. 
Povelje o izboru u zvanje professor emeritus uručuju se izabranicima u pravilu prigodom 
proslave Dana Sveučilišta. 
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5) Dopuna Odluke o kriterijima za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stru čnih 
studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017.  – upisni kriteriji za  
Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo 
 
Prorektorica Čuković-Bagić podsjeća da je Senat na sjednici održanoj 10. studenoga 2015. godine 
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, pri čemu se za upis na Vojno 
vođenje i upravljanje predlagala viša razina matematike, a za upis na Vojno inženjerstvo viša razina 
engleskog jezika. Navedeni prijedlog se promijenio samo u dijelu upisa na Vojno vođenje i 
upravljanje, gdje će ostati niža razina matematike kao i prethodne akademske godine. 
 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Dopunu Odluke o kriterijima za upis u 
I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Vojno vođenje i upravljanje  te 
preddiplomskog sveučilišnog studija Vojno inženjerstvo u akademskoj godini 2016./2017., 
na način da je za upis na studij Vojno inženjerstvo potrebna VIŠA razina ENGLESKOG 
JEZIKA, a za upis na studij Vojno vođenje i upravljanje ostaje NIŽA razina 
MATEMATIKE kao i prethodne akademske godine. 
 

� Prihvaćeni upisni kriteriji bit će objavljeni u Natječaju za upis u I. godinu 
preddiplomskih, integriranih i stru čnih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 
godini 2016./2017. 

 
6) Studijski programi 

a) Odluka o ustroju i izvedbi integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 
studija Veterinarska medicina na engleskom jeziku Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 
 
Prorektorica Čuković-Bagić izvještava da je Radna skupina za studijske programe provela proceduru 
sukladno Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 
diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu, a 
Odbor za upravljanje kvalitetom je, na sjednici održanoj 26. studenoga 2015. godine, potvrdio kako se 
predmetni studijski program može izvoditi u predloženom obliku. Na sjednici Vijeća biomedicinskog 
područja koja je održana 30. studenoga 2015. godine doneseno je pozitivno mišljenje o potrebi i 
svrhovitosti navedenoga prijedloga programa. 
 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o ustroju i izvedbi integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Veterinarska medicina na engleskom 
jeziku Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
b) Odluka o ustroju i izvedbi poslijediplomskog specijalisti čkog studija Ginekologija i 
opstetricija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
Prorektor Šimpraga ukratko izvještava da je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke 
programe na sjednici održanoj 17. studenoga 2015. godine raspravljalo o predmetnom studijskom 
programu. Nakon provedene recenzije programa, Povjerenstvo je dalo pozitivno mišljenje o prijedlogu 
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programa studija te je sukladno navedenome, predložilo Senatu da donese odluku o prihvaćanju ovog 
poslijediplomskog specijalističkog studija. 
 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o ustroju i izvedbi 
poslijediplomskog specijalističkog studija Ginekologija i opstetricija Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
c) Informacija o upisu u Upisnik studijskih programa: preddiplomski sveučilišni studij 
Latinski jezik-dvopredmetni Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 
 
Prorektorica Čuković-Bagić informirala je da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta po 
primitku Odluke Senata o ustroju i izvedbi preddiplomskoga sveučilišnoga studija Latinski jezik-
dvopredmetni Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 13. listopada 2015. godine s propisanom 
dokumentacijom, izvršilo dana 5. studenoga 2015. godine upis predloženoga sveučilišnog studijskog 
programa u Upisnik studijskih programa. Izdavanjem navedene potvrde, Hrvatski studiji Sveučilišta u 
Zagrebu stekli su pravo izvođenja predmetnog studijskog programa sukladno odredbi članka 12. 
stavka 3. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja, izvođenje studijskoga programa i reakreditaciju visokih učilišta. 
 
d) Informacija o upisu u Upisnik studijskih programa: preddiplomski sveučilišni studij 
Filozofija-dvopredmetni Filozofskog Fakulteta Družbe Isusove 
 
Prorektorica Čuković-Bagić informirala je da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta po 
primitku Odluke Senata o ustroju i izvedbi preddiplomskoga sveučilišnoga studija Filozofija-
dvopredmetni Filozofskog Fakulteta Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu od 13. listopada 2015. 
godine s propisanom dokumentacijom, izvršilo dana 5. studenoga 2015. godine upis predloženoga 
sveučilišnog studijskog programa u Upisnik studijskih programa. Izdavanjem navedene potvrde, 
Filozofski fakultet Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu stekao je pravo izvođenja predmetnog 
studijskog programa sukladno odredbi članka 12. stavka 3. Pravilnika o sadržaju dopusnice te 
uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskoga 
programa i reakreditaciju visokih učilišta. 

 
7) 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 72. sjednici Povjerenstva, održanoj 1. prosinca 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: 
 
STATISTI ČKE  METODE ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE U PROGRAMSKOM JE ZIKU  
R, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija i dr. sc. Petar Sorić. Predlagatelj je 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 
INFORMACIJSKI  SUSTAVI  U  POSLOVANJU , sveučilišni udžbenik, urednici: prof. dr. sc. 
Mladen Varga i prof. dr. sc. Ivan Strugar. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
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SKLADIŠTENJE PODATAKA: PUT DO ZNANJA I POSLOVNE INT ELIGENCIJE , 
sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Katarina Ćurko i Maja Španić Kezan, univ. spec. oec. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 
PATOLOGIJA, 4. IZDANJE , sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Ivan Damjanov, prof. dr. sc. 
Stanko Jukić i izv. prof. dr. sc. Sven Seiwerth. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski 
fakultet.  
UVOD  U  NANOTEHNOLOGIJU , sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Stanislav Kurajica i 
prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije. 
 
ANTROPOGENA EROZIJA TLA , sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Ivica Kisić. Predlagatelj 
je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
INTELIGENTNI SUSTAVI UPRAVLJANJA: NEURONSKE MREŽE I  GENETIČKI 
ALGORITMI U UPRAVLJANJU SUSTAVIMA , sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. Ivan 
Petrović, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i prof. dr. sc. Nedjeljko Perić. Predlagatelj je Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva. 
 
PRAVO NA ŽIVOT , sveučilišni priručnik, urednici: doc. dr. sc. Ana Borovečki, prof. dr. sc. Stjepan 
Orešković i prof. dr. sc. Sanja Babić Bosanac. Predlagatelj je Medicinski fakultet. 
 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 
 

 
8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 
Prorektor Šimpraga izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za doktorske teme, vijeća 
područja razmotrila i donijela sljedeći 
 
PRIJEDLOG 
U okviru doktorskoga studija 
1. mr. sc. Nikola Baran, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 
sveučilišni doktorski studij Fizike 
Tema: Galaxy populations in deep radio surveys: Implications for radio-mode feedback (Populacije 
galaksija u dubokim radio-pregledima neba: Implikacije za povratnu spregu u radio-modu)  
2. Sandra Čičić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 
sveučilišni doktorski studij Kemije 
Tema: Utjecaj strukturnih defekata na elektrokatalitička svojstva berlinskoga modrila i njegovih 
analoga 
3. Marin Mišur,  Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Zajednički sveučilišni 
poslijediplomski doktorski studij Matematike  
Tema: H-distribucije i kompaktnost kompenzacijom  
4. Nato Popara, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 
sveučilišni doktorski studij Fizike 
Tema: Relativistički opis nuklearnih matričnih elemenata za dvostruki beta-raspad 
5. Diana Rupčić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Zajednički sveučilišni 
poslijediplomski doktorski studij Matematike 
Tema: Laplaceova transformacija na konusima Banachovih prostora sa strukturom rešetke 
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6. Iva Šnidarić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski doktorski 
studij Fizike 
Tema: Very high energy gamma-ray emission from pulsars and pulsars wind nebulae observed by 
MAGIC telescopes (Visokoenergijsko gama-zračenje pulsara i maglica pulsarovog vjetra opažanih 
teleskopima MAGIC ) 
7. Marko Špoljarec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Zajednički 
sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Matematike 
Tema: Efikasni algoritmi za rješavanje robusnih varijanta problema toka u mreži 
8. Frano Vučković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 
sveučilišni doktorski studij Biologije 
Tema: Normalization and batch correction methods in high-throughput glycomics (Metode 
normalizacije i korekcije u visoko-protočnoj glikomici) 
9. Sandra Jagnjić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 
doktorski studij Biologije 
Tema: Povezanost polimorfizma gena sustava HLA razreda I i II s obolijevanjem od multiple skleroze 
u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
10. Ivona Capjak, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 
doktorski studij iz Farmaceutsko-biokemijskih znanosti 
Tema: Utjecaj veličine, oblika i površinske strukture nanočestica srebra na njihovu interakciju s 
modelnim proteinima 
11. Marina Vasilj, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 
doktorski studij iz Farmaceutsko-biokemijskih znanosti 
Tema: Slobodni laki lanci imunoglobulina u likvoru i serumu bolesnika s klinički izoliranim 
sindromom 
12. Mirna Natalija Ani čić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 
studij Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Jetrene komplikacije šećerne bolesti tipa 1 
13. Marina Barić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Interleukin 17 u ranom invazivnom raku dojke 
14. Hilarije Bari čević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Učinci europskih mjera za regulaciju farmaceutskoga sektora na izvanbolničku potrošnju 
lijekova u Republici Hrvatskoj 
15. Alma Biščević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Postgraduate PhD programme in 
Biomedicine and Health Sciences 
Tema: Prospective comparison of two excimer laser platforms in treatment of high astigmatism with 
laser in situ keratomileusis  
16. Mario Dragičević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Uloga markera endotelne disfunkcije: asimetričnoga dimetil arginina i dušičnoga oksida u 
procjeni kardiovaskularnoga rizika nakon transplantacije jetre 
17. Nataša Đuran, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Učinkovitost grupne suportivne psihoterapije u liječenju shizofrenije 
18. mr. sc. Slobodan Galić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 
studij Biomedicina i zdravstvo 
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Tema: Rani biokemijski biljezi i napredni hemodinamski nadzor u procjeni uzroka akutne ozljede 
bubrega u djece nakon kardiokirurškoga liječenja 
19. Enis Gllareva, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Postgraduate PhD programme in 
Biomedicine and Health Sciences 
Tema: Prognostic significance of preoperative anemia on occurrence of regional metastases and other 
primary tumors in patients with early stage oral squamous cell carcinoma  
20. Arita Haxhiu, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Postgraduate PhD programme in 
Biomedicine and Health Sciences 
Tema: Evaluation of metabolic features and Hypothalamic-Pituitary-Adrenal function in patients with 
subclinical Cushing's syndrome  
21. Boris Karanović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Povezanost polimorfizma ACE gena s težinom kliničke slike bolesnika sa sistemskom 
sklerozom 
22. Ivan Kruljac,  Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Hiperglikemijske krize u bolesnika sa šećernom bolesti u Republici Hrvatskoj 
23. Nikola Pavlović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Comparison of Irrigated Multi-Electrode Radiofrequency Ablation and point-by-point ablation 
for Pulmonary Vein Isolation in Patients with Persistent Atrial Fibrillation (Usporedba irigacijske 
multi-elektrodne i point-by-point radiofrekventne ablacije za izolaciju plućnih vena u bolesnika s 
perzistentnom fibrilacijom atrija) 
24. Mirsala Solak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Pretkazatelji kliničkoga ponašanja adenoma hipofize 
25. Maja Sremac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Izraženost komponenti signalnoga puta Wnt u difuznom karcinomu želuca 
26. Ivana Todorić Laidlaw, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 
studij Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Koncentracija elemenata u tragovima u kosi bolesnika sa shizofrenijom 
27. Ana Tripalo Batoš, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Uloga magnetske rezonancije u otkrivanju promjena vratne kralježnice u bolesnika s juvenilnim 
idiopatskim artritisom 
28.  dr. sc. Tatjana Trošt Bobić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 
doktorski studij Neuroznanosti 
Tema: Ipsilateralni i kontralateralni učinci kineziterapije na motoričku funkciju šake nakon 
moždanoga udara 
29. Antonija Vukšić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Učinci antilipidnih lijekova na kolinesterazu i parametre oksidacijskoga stresa u  
normolipemičnih i hiperlipemičnih štakora 
30. mr. sc. Anka Jurišić Kvesić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 
doktorski studij Dentalna medicina 
Tema: Značaj neuroloških i psiholoških testiranja u oboljelih od sindroma pekućih usta 
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31. Andreja Jungić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski Doktorski studij iz 
Veterinarskih znanosti 
Tema: Seroprevalencija te određivanje antigenskih i genskih obilježja virusa influence svinja u 
Republici Hrvatskoj 
32. Mario Bazina, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 
doktorski studij Elektrotehnike i računarstva 
Tema: Određivanje smjera širenja viših harmonika u elektroenergetskom sustavu mjerenja u jednoj 
točki 
33. Bruno Jurišić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 
doktorski studij Elektrotehnike i računarstva 
Tema: Methods for calculations of high frequency transmitted overvoltage through a power 
transformer (Metode proračuna prenesenih prenapona visokih frekvencija energetskoga 
transformatora) 
34. Darko Štriga, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 
doktorski studij Elektrotehnike i računarstva 
Tema: Otkrivanje zajednica u društvenim mrežama zasnovano na izračunu povjerenja među 
korisnicima 
35. Frano Tomašević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 
doktorski studij Elektrotehnike i računarstva 
Tema: Upravljanje tokovima jalovih snaga na prekograničnim prijenosnim vodovima 
elektroenergetskih sustava  
36. Renata Pavlina, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo  
Tema: Formulacija agrikulturne tvari primjenom granuliranja u fluidiziranom sloju s raspršivanjem 
37. Branimir Škugor, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 
doktorski studij Strojarstvo i brodogradnja 
Tema: Modeliranje i optimalno punjenje flote električnih dostavnih vozila 
38. Ivan Rajković, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Grafičko 
inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 
Tema: Digitalna video-reprodukcija u grafičkoj tehnologiji za vizualni i infracrveni spektar 
39. Slaven Marasović, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Geodezije i geoinformatike 
Tema: Local Spatial Data Infrastructure assessment in the Republic of Croatia (Procjena lokalne 
infrastrukture prostornih podataka u Republici Hrvatskoj) 
40. mr. sc. Blaženka Mičević, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski 
studij Geodezije i geoinformatike 
Tema: Razvoj sustava za upravljanje poljoprivrednim zemljištem u okviru poljoprivredne politike 
Republike Hrvatske 
41. Martina Bobovčan Marcelić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 
Poslijediplomski doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija  
Tema: Procesni parametri visokotehnoloških metoda spajanja i svojstva spojeva na zaštitnoj 
inteligentnoj odjeći 
42. Katarina Šarčević Ivi ć-Hofman, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 
Poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta 
Tema: Sustavi rane podrške djeci s teškoćama u razvoju iz perspektive roditelja i stručnjaka 
43. Mladen Turuk, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni doktorski 
studij Ekonomije i poslovne ekonomije 
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Tema: Odrednice poslovne dinamike malih i srednjih poduzeća i barijere poduzetništvu u 
prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj 
44. Mia Batinić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Lingvistike 
Tema: Supostavna analiza rečenične anafore u hrvatskom i talijanskom jeziku 
45. Katarina Botić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Arheologije 
Tema: Neolitička naselja na prostoru sjeverne Hrvatske 
46. Ivica Cikač, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Lingvistike 
Tema: Sintaktičko-semantička analiza glagola kretanja u hrvatskom jeziku iz dijakronijske perspektive  
47. Damir Doračić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Arheologije 
Tema: Konzervatorsko-restauratorski proces u interpretaciji tehnologija ranoga željeznoga doba 
48. Ratko Đokić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Psihologije 
Tema: Uloga radnoga pamćenja u pretrazi dugoročnoga pamćenja 
49. mr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 
doktorski studij Sociologije 
Tema: Nereligioznost u Hrvatskoj: sociološki aspekti organiziranja nereligioznih i ateista  
50. Nataša Rogulja, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Informacijskih i komunikacijskih znanosti  
Tema: Razvoj multimedijske instruktivne poruke za programski jezik Logo 
51. Meliha Teparić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Povijesti umjetnosti 
Tema: Analiza islamskih kaligrafskih panela (levhi) bošnjačkih kaligrafa (hattata) od 18. do sredine 
20. stoljeća 
52. Matijas Baković, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 
Kroatologije 
Tema: Jezik Sbornika zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu od 1881. do 1884. i kulturno-
političke prilike nakon austro-ugarske okupacije (1878.) 
53. Sonja Kirchhoffer, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 
Povijesti 
Tema: Privatni prostor antičkoga grada na tlu Liburnije 
54. Dario Bašić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Kineziologije 
Tema: Validacija notacijskoga sustava za analizu izvedbe u nogometu 
55. mr. sc. Miroslav Hrženjak, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 
doktorski studij Kineziologije 
Tema: Relacije čimbenika motivacije sportaša s procjenama trenerovih karakteristika 
56. Boris Metikoš, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Kineziologije 
Tema: Konstrukcija i validacija novoga mjernoga instrumenta za procjenu mišićne snage čovjeka 
57. Lucija Štetić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Kineziologije 
Tema: Utjecaj tjelesne aktivnosti na regulaciju bolesti osoba starije životne dobi s metaboličkim 
sindromom 
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58. dr. sc. Irena Bezić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij iz 
Socijalnog rada i socijalne politike  
Tema: Društvene promjene i organizacija skrbi za osobe s većim stupnjem invaliditeta u razdoblju 
1988. - 2013. 
59. Antun Bilić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravnih 
znanosti - smjer Pravo društava i trgovačko pravo 
Tema: Ugovorna dužnička solidarnost 
60. mr. sc. Jelena Lovrek, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij - 
smjer Kaznenopravne znanosti 
Tema: Pravna zaštita žrtava spolnoga nasilja u oružanom sukobu 
61. Pero Mihaljević, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij - smjer 
Kaznenopravne znanosti 
Tema: Kriminološka i kaznenopravna analiza prostitucije u Hrvatskoj 
62. Ivana Oršulić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij 
- smjer Pravo društava i trgovačko pravo 
Tema: Pravni problemi i perspektive uporabe električnih prijevoznih isprava  u prijevozu robe morem 
63. Sanja Otočan, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij 
- smjer Javno pravo i javna uprava 
Tema: Djelotvornost zaštite prava na suđenje u razumnom roku u upravnosudskim postupcima u 
Republici Hrvatskoj i u poredbenom pravu 
64. Nina Prosinečki,  Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij iz 
Socijalnog rada i socijalne politike 
Tema: Socijalni kontekst i kvaliteta života ovisnika o alkoholu nakon ortotopične transplantacije jetre 
65. Jelena Roškar, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski sveučilišni doktorski 
studij-smjer Građanskopravne i obiteljsko pravna znanost 
Tema: Ugovor o posudbi u europskoj pravnoj tradiciji 
66. Maja Drvodelić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Rani 
odgoj i obvezno obrazovanje 
Tema: Stilovi vodstva ravnatelja, školsko ozračje i samovrjednovanje osnovnih škola 
67. Anna Kekez, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Rani 
odgoj i obvezno obrazovanje 
Tema: Uloge moralnoga odstupanja i odabranih obiteljskih i školskih čimbenika u različitom 
angažmanu djece u vršnjačkom nasilju 
68. mr. sc. Sandra Golubić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 
studij Poljoprivredne znanosti 
Tema: Prikupljanje i energetsko iskorištenje biorazgradljivoga ostatka iz poljoprivrede u Međimurskoj 
županiji 
69. mr. sc. Renata Josipović, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
Poslijediplomski doktorski studij Nutricionizam 
Tema: Povećanje biološke vrijednosti i trajnosti svježega sira začinima i bioprotektivnim kulturama 
70. Ankica Džono Boban, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku, sveučilišni 
poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva 
Tema: Uzroci smrti u Dubrovniku (1825. – 1918.) 
71. Vedran Stojanović, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku, sveučilišni 
poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva 
Tema: Slika gradskoga prostora u narativnim vrelima: Dubrovnik od 15. stoljeća do potresa 1667. 
godine 
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• Prof. dr. sc. Mirko Orli ć upućuje primjedbe vezane uz prijedloge pod rednim brojem 23 i 39, 
predlažući da se engleski nazivi tema pišu na način da se samo početna riječ piše velikim 
slovom, uključujući one riječi za koje je uobičajeno da se pišu velikim slovima, kao primjerice 
u temi pod rednim brojem 39, gdje osim početne riječi, velikim slovima treba stajati Republic 
of Croatia.  

 
• Druga primjedba odnosi se na teme pod rednim brojevima 15, 19 i 20, u kojima nije navedena 

hrvatska varijanta naslova. S obzirom na navedeno, profesora Orlića zanima da li je moguće 
da se na hrvatskom sveučilištu tolerira isključivo engleska varijanta naslova. 

Rektor Boras pojašnjava da postoji mogućnost da se doktorski radovi pišu na drugim jezicima uz 
posebno odobrenje Senata. Budući da do sada nismo imali prijevode za naslove tema koji su isključivo 
doktorati na engleskom jeziku, rektor predlaže da se ubuduće traže sažeci takvih doktorata na 
hrvatskom jeziku. 

Dekan Klarica napominje da se u obrascu dr. sc. 01, bez obzira  što je riječ o doktorskim studijima na 
engleskom jeziku, gdje je uobičajeno da se naslovi tema doktorskih radova isključivo pišu na 
engleskom jeziku, uvijek navodi naslov teme na hrvatskom jeziku, kao i sažetak teme, što je u 
dokumentaciji za današnju sjednicu Senata to kao takvo priloženo. No, s obzirom na iznesenu 
primjedbu, predlaže da ubuduće u ovakvim slučajevima, u prijedlogu doktorskih tema koja  temeljem 
izvješća Povjerenstva za doktorske teme razmatraju vijeća područja, a odobrava Senat, uz naslove 
tema na engleskom jeziku, stoji i naslov teme na hrvatskom jeziku.  

Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja ponovno skreće pozornost na predmet pristupnika Slavena 
Mihaljevića čija prijava teme već više od 6 mjeseci stoji na Povjerenstvu za doktorske teme izvan bilo 
kakve Pravilnikom propisane procedure, smatrajući da se na neki način miješaju akademske 
nadležnosti i nadležnosti poslodavca. Mišljenja je da bi se doktorska tema spomenutog pristupnika 
trebala poslati u redovitu proceduru na vijeće područja, a potom na Senat. Napominje da je Fakultet 
organizacije i informatike uputio dopis vezan uz navedenu problematiku Vijeću društveno-
humanističkog područja i rektoru Borasu, čiji sadržaj može, u slučaju potrebe, detaljnije obrazložiti. 
„Ovo je na neki način ignoriranje procedure, a bojim se da su određena prava kandidata ozbiljno 
ugrožena jer 6 mjeseci ova tema čeka na Povjerenstvu za doktorske teme“, zaključuje profesor. 

Rektor Boras kazuje kako su postojali određeni problemi u formuliranju doktorske teme pristupnika 
Slavena Mihaljevića, a na što je prorektor Judaš kao koordinator Povjerenstva za doktorske teme 
upozorio. Budući da prorektor Judaš zbog duljeg službenog puta (Kina) nije mogao sudjelovati u radu 
današnje sjednice Senata i izvijestiti o spomenutoj problematici, rektor iznosi da ga je prorektor 
obavijestio o tome da je razgovarao s pristupnikom te da je uspio dogovoriti određena rješenja za 
njegovu temu. Međutim, rektor ističe kako je u međuvremenu do njega došla informacija da zbog 
nekog razloga tema opet nije prihvaćena, što ne može službeno potvrditi. Također, kazuje da postoje 
određeni upiti u vezi korištenja pristupa određenim podacima ovome radu za što se nada da će biti 
razriješeno, tim više što se radi o zaposleniku Rektorata. Razlog zašto je doktorska tema mjesecima 
izvan procedure, jest dulja ljetna stanka te viša sila. U svakom slučaju, prorektor Judaš o ovom 
predmetu vodi brigu, kazuje rektor, obećavavši da će se navedena problematika do sljedeće sjednice 
Senata riješiti.  

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti uz uvažavanje gore 
navedenih primjedbi. 
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� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je, uvaživši gore iznesene primjedbe, odobrio 
predmetne teme doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti. 
 

9) Međunarodna suradnja 
 
Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, ugostio je 20. studenoga 2015. veleposlanika 
Republike Mađarske Nj. E. Magyara Jozsefa. Sastanku je nazočila i Dora Gelo, stručna savjetnica za 
međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Nakon uvodnoga upoznavanja, veleposlanik i rektor 
nastavili su razgovarati o mogućnostima suradnje te su, s obzirom na postojeću suradnju između 
Sveučilišta u Zagrebu i mađarskih sveučilišta, izrazili svoj optimizam u  vezi  s  daljnjim  razvojem.  
Zaključili  su  kako  je  tradicionalna  suradnja  Filozofskoga  fakulteta  potencijalna platforma za 
afirmaciju kvalitetnoga odnosa između sveučilišta i drugih institucija u objema zemljama. Nadalje, 
sugovornici su izrazili zadovoljstvo kvalitetom akademske mobilnosti, ali i istaknuli da još ima 
prostora za povećanje broja studenata i nastavnoga osoblja na razmjeni. U nadi da će povijesna 
povezanost dviju zemalja iznjedriti kvalitetne plodove u akademskom području, veleposlanik i rektor 
sa zadovoljstvom su najavili mogućnost novoga zajedničkoga susreta. 
 
Natječaj  za  mobilnost  studenata  u  svrhu  stručne  prakse  u  okviru  Programa  Erasmus  + bit će 
objavljen najkasnije do 11. prosinca 2015. 
 
Regionalni  ured  za  Srednju  i  Istočnu  Europu  Sveučilišne  agencije  za  frankofoniju  (Agence  
universitaire  de  la Francophonie) raspisao je poziv za sudjelovanje na petom Festivalu frankofonih 
studenata Srednje i Istočne Europe (Festival des étudiants francophones d'Europe centrale et orientale) 
koji se od 11. do 15. travnja 2016. organizira u Bukureštu,  Rumunjska.  Prijave se primaju do 12. 
veljače 2016. godine. 

 
10) Financijska pitanja 

a) Doznaka iz Državnog proračuna za vanjsku vanjsku suradnju umjetničkog područja 
prema planu za zimski semestar ak. god. 2015./2016. – Informacija 

Prorektor Lazibat  informirao je članove Senata da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
doznačilo sredstva za vanjsku suradnju za umjetnička područja za Akademiju dramske umjetnosti, 
Akademiju likovnih umjetnosti, Muzičku akademiju, Studij dizajna na Arhitektonskom fakultetu, za 
studij Modnog dizajna na Tekstilno-tehnološkom fakultetu te za studij Krajobrazne arhitekture na 
Agronomskom fakultetu. Riječ je o strogonamjenskim sredstvima, koja su u navedenim iznosima 
doznačena sastavnicama. 

Na upit profesora Orlića što je s isplatom vanjske suradnje za preostale sastavnice, prorektor 
Lazibat ističe da je ovdje riječ o strogonamjenskim sredstvima za umjetničke studije. 

b) Prijedlog raspodjele doznake iz Državnog proračuna za vanjsku vanjsku suradnju za 
ak. god. 2014./2015. po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 
 
Prorektor Lazibat  izvještava da je dospjela doznaka za vanjsku suradnju za sve fakultete u iznosu od 
4 milijuna kuna. Prijedlog raspodjele navedene doznake  išao bi u relativnom iznosu, tako da bi svaka 
sastavnica dobila 34% svog potraživanja. U materijalima za današnju sjednicu Senata priložena je 
tablica u kojoj su navedeni nominalni iznosi. Nakon što Senat danas usvoji ovakav prijedlog 
raspodjele, sutradan bi se sastavnicima doznačila navedena sredstva. 
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Na upit profesora Orlića kako je moguće da vanjska suradnja za umjetnička područja bude pokrivena 
100%, a svim ostalima sastavnicama samo 34%, prorektor Lazibat  pojašnjava da ista nije niti u svim 
umjetničkim područjima pokrivena 100%, primjerice, za Studij krajobraza i Studij dizajna.  

Rektor Boras napominje da je ovdje riječ o kontinuitetu, za što postoji posebna stavka u proračunu 
koju je MZOS kao takvu doznačavalo. 

Profesor Midžić pojašnjava da je to tradicionalno rješenje. Naime, ulaskom umjetničkih akademija u 
sastav Sveučilišta u Zagrebu, iste nisu adekvatno tretirane po broju zaposlenika u umjetničko-
nastavnim zvanjima. S obzirom da je na pojedinim kolegijima odnos dva studenta – 1 nastavnik, bilo 
bi financijski neodrživo imati profesora u stalnom radnom odnosu. Zbog navedenoga, sve su 
prethodne garniture u MZOS-u i njihove stručne službe podržale da se za kolegije takve vrste 
angažiraju vanjski suradnici koji su eminentni umjetnici na umjetničkom području. U suprotnom, kada 
bi se strogo držali zakona, satnice, morali bi bitno povećati broj nastavnika, čime bi došlo do većeg 
broja nastavnika od studenata, a samim time i daleko većih troškova. 

Profesor Orlić naglašava da se ne zalaže za to da umjetničko područje dobije manje sredstava za 
pokriće vanjske suradnje, nego se zalaže za to da sve sastavnice dobiju stopostotno pokriće 
spomenutih troškova. 

Dekan Koružnjak upućuje zamolbu upravi Sveučilišta da se u budućim pregovorima s Ministarstvom 
osiguraju sredstva za financiranje troškova vanjske suradnje u 100% iznosu za Studij dizajna, koji u 
postojećem planu vanjske suradnje nije u potpunosti osiguran, podsjetivši da je upravo zahtjev 
Ministarstva bio da se za predmetni studij angažiraju vanjski suradnici.  

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o doznaci sredstava za vanjsku 
suradnju u ak. god. 2014./2015., u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kn. 

 
c) Ugovor o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih 
troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. 
i. Prijedlog Odluke vezane uz doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija 
školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. 
 
Nakon što su se uprava Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta usuglasili 
oko izmijenjenog i nadopunjenog teksta Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih 
studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 
2016./2017. i 2017./2018., koji je za Sveučilište u Zagrebu povoljniji u odnosu na prvotno predloženi 
Ugovor predočen na sjednici Senata od 13. listopada 2015. godine, isti je konačno potpisan od strane 
Ministarstva, izvijestio je prorektor Lazibat,  podsjetivši kako je Sveučilište u Zagrebu napravilo 
nadopunu u dijelu čl. 3. Ugovora. Naime, s obzirom da u prvobitnoj verziji nije bilo navedeno koji se 
točno troškovi pokrivaju iz programskog ugovora, a koji se nastavljaju financirati iz cjelovitog iznosa, 
isti su sada u potpunosti definirani. Nadalje, u prvotnom prijedlogu Ugovora bilo je navedeno kako se 
Ministarstvo obvezuje dodatno osigurati sredstva za pokriće osnovnih materijalnih troškova (troškovi 
hladnog pogona) u visini 50 milijuna kuna za svaku akademsku godinu. Međutim, nakon pregovora s 
Ministarstvom i njihovog sugeriranja da u Ugovoru ne treba navoditi nominalni iznos, postignuto je 
kompromisno rješenje u kojem stoji da su ugovorne strane suglasne da  sredstva osigurana za 
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studiranje redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu nisu nužno dostatna 
sredstva te da bi se po provedenoj analizi i temelju rezultata analize započeli pregovori oko potrebe 
izmjena ili nadopuna Ugovora u svrhu ugovaranja povoljnijih uvjeta. Također,  nadopuna je izvršena u 
dijelu članka 10. Ugovora, u kojem stoji da su ugovorne strane suglasne da će prije početka 
akademske godine 2016./2017. i 2017./2018. provesti analizu provedbe ovog Ugovora te otvoriti 
mogućnost izmjena ili dopuna odnosno raskida Ugovora. S obzirom da ovim novim ugovorom, 
prijevoz ostaje u cjelovitom iznosu, uključujući i vanjsku suradnju za umjetničko područje, kao i 
financiranje Studentskog zbora, čije je financiranje prema ranije važećoj, privremenoj senatskoj 
odluci, bilo planirano financirati iz programskog ugovora s 1,5%, smanjili bi trošak prijevoza 
Rektorata, jer isti ostaje u cjelovitom iznosu, povećali bi zajedničko izdvajanje za profesore emerituse 
za 11%. Dakle, za potrebe poslovanja Rektorata i ostalih sveučilišnih potreba, svaka sastavnica je u 
obvezi izdvojiti izdvojiti 16%, od toga, 4% za troškove poslovanja Rektorata, 3% za rezervna 
interventna sredstva, 2% za stipendiranje studenata, 1,50% za posebnu međunarodnu suradnju, 3,50% 
za profesore emerituse i 2% za rezervu investicijskog održavanja. Ukoliko Senat usvoji ovakav 
Prijedlog odluke o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja 
materijalnih troškova u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018., kojega su prethodno podržali 
Odbor za proračun, Rektorski kolegij u užem sastavu te Rektorski kolegij u širem sastavu, sutradan bi 
se svim sastavnicama doznačila sredstva u iznosu od 28 milijuna kuna, kazao je prorektor, 
napominjući da je Ministarstvo doznačilo više sredstava od onoga što je u Ugovoru navedeno (u 
Ugovoru je stajalo da će se do kraja prosinca doznačiti 10%, a doznačeno je 15,9%).  
Sukladno navedenim izmjenama i dopunama, potrebno je izmijeniti Odluku Senata o doznačavanju i 
trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 
2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018., prema kojoj je prvotno planirano da se za zajedničke potrebe 
izdvaja 17,5%.  
 
Profesor Orlić moli dodatno pojašnjenje točke II. predložene odluke. Naime, analizom izdvajanja 
sredstava za potrebe poslovanja Rektorata i ostalih sveučilišnih tijela, ove godine u odnosu na 
prethodnu godinu, troškovi za poslovanje Rektorata porasli su za 11%, rezervna interventna sredstva 
za 42%, sredstva za stipendiranje studenata za 183%, dok su sredstva za posebnu međunarodnu 
suradnju  ostala na otprilike istoj razini. Također, sredstva za profesore emerituse porasla su za 26%, a 
rezerva investicijskog održavanja je smanjena za 30%. S obzirom na navedeno, a prije izglasavanja 
odluke, profesora zanima kakvo je bilo razmišljanje za ovakve promjene u odnosu na prethodnu 
godinu. 
 
Prorektor Lazibat  pojašnjava da su iznosi sredstava zapravo ostali isti kao i prije, osim što su 
pretvoreni u relativan iznos. Problem je bio trošak poslovanja Rektorata. Naime, ranije nismo znali 
odgovoriti na pitanje da li prijevoz ostaje u programskim ugovorima ili ostaje u cjelovitom iznosu. 
Zato smo predložili novi prijedlog Ugovora gdje smo točno po pozicijama, po kontima definirali što 
ide u programske ugovore, a što ide u cjeloviti iznos. S obzirom da je trošak prijevoza za Rektorat 
ostao u cjelovitom iznosu, trošak poslovanja Rektorata je smanjen s 5% na 4%. Također, stipendije se 
sada financiraju iz programskih ugovora, a ne više iz cjelovitog iznosa. Što se tiče profesora emeritusa, 
mi ove, u odnosu na prethodno razdoblje, imamo nešto više profesora, i zato smo smatrali da je 
potrebno izdvojiti 1% više za emerituse nego što je to bilo u odnosu na prošlu godinu. Vezano uz 
trošak Studentskog zbora, po prvoj odluci, taj trošak je bio ukalkuliran u programske ugovore, 
međutim, isti sada ostaje u cjelovitom iznosu. Dakle, ništa značajno nismo izmijenili. Za zajedničke 
potrebe ostaje 16%, a to je minimum izdvajanja, zaključuje prorektor. 
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Na upit dekana Battiste Ilića, jesu li rezervna interventna sredstva u iznosu od 3% dovoljna za 
pokriće iznenadnih troškova, prorektor Lazibat  odgovara da to nisu dovoljna sredstva. Naime, u 
pregovorima s Ministarstvom postignuto je kompromisno rješenje na način da se nakon prve godine, 
Ugovor o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u 
Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. može raskinuti, ako se 
pokaže da su ta sredstva nedostatna, što je za Sveučilište puno bolja pozicija, nego što je bila ranije, 
budući da u Ugovoru eksplicitno stoji da sredstva nisu dostatna za pokriće materijalnih troškova.  
 
Na upit dekana Meseca da li se članak 3. b) Ugovora u dijelu plaćanja rada izvan norme i vanjske 
suradnje misli na vanjsku-vanjsku ili vanjsku-unutarnju suradnju, prorektor Lazibat  pojašnjava da se 
sva vanjska suradnja financira iz programskih ugovora, osim za umjetničko područje, koje ostaje u 
cjelovitom iznosu. 

 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o doznačavanju i trošenju 
              sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova 
              u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018., kako slijedi: 

I. 

Prihodi iz državnog proračuna za subvencije participacija školarina u ak. god. 2015./2016., 
2016./2017. i 2017./2018. naplaćivat će se u skladu s Odlukom Vlade Republike o punoj subvenciji 
participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim 
visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. (NN 83/2015) (dalje u tekstu Odluka Vlade) i Ugovorom o sufinanciranju troškova 
studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim 
godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. Klasa 602-04/15-10/44, Urbroj 380-010/076-15-1 
od 26. studenoga 2015. (dalje u tekstu Ugovor). 

II. 

Sveučilište u Zagrebu rasporedit će uprihođena sredstva sastavnicama prema istom kriteriju po 
kojem se sredstva povlače iz državnog proračuna pri čemu je svaka sastavnica obvezna izdvojiti 
16,0 % iznosa za potrebe poslovanja Rektorata i ostalih sveučilišnih potreba i to kako slijedi: 

- 4,00% za troškove poslovanja Rektorata, 
- 3,00% za rezervna interventna sredstva, 
- 2,00% za stipendiranje studenata, 
- 1,50% za posebnu međunarodnu suradnju, 
- 3,50% za profesore emerituse i 
- 2,00% za rezervu investicijskog održavanja. 

 
Sredstva za troškove poslovanja Rektorata zamjenjuju dosadašnja sredstva doznačavana iz 
državnog proračuna za materijalne i financijske rashode. Preostala sredstva jesu zajednička 
sveučilišna sredstva i trošit će se prema postojećim pravilnicima, preuzetim obvezama, 
iskazanim potrebama i Odlukama Senata. 

Rezervna interventna sredstva trošit će se 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. 

 

 



 22

III. 

Sastavnice su dužne sredstva participacija školarina uprihođena iz državnog proračuna utrošiti 
za pokriće svih troškova koji se odnose na izvođenje studijskih programa, na ostvarenje općih 
ciljeva iz članka 1. stavka 4. Ugovora uključujući i ciljeve definirane strategijom sastavnica i na 
ostvarenje ciljeva iz članka 8. stavka 1. Ugovora. 

IV. 

Sastavnice su obvezne, nakon završetka akademske godine, dostaviti Sveučilištu u Zagrebu 
izvješće o utrošenim sredstvima u svrhu ostvarenja svih ciljeva iz članka 1. stavka 4. Ugovora i 
članka 8. stavka 1. Ugovora, izvješće o ostvarenim indikatorima iz članka 8. stavka 2. Ugovora i 
izvješće o potrošnji ukupnog iznosa participacija školarina. 

V. 

Od redovitih studenata preddiplomskih, diplomskih, integriranih i stru čnih studija koji nemaju 
pravo na subvenciju participacije školarina iz državnog proračuna, sastavnica naplaćuje 
participaciju školarina prema modelu koji je donijelo fakultetsko vijeće. Ukoliko neka od 
sastavnica tijekom primjene Ugovora donese odluku o promjeni modela naplate participacije 
školarina od studenata potrebno je pridržavati se sljedećih zajedničkih kriterija: 

-  maksimalna visina participacije školarina definirana je na slijedeći način: 

područje    visina maksimalne participacije u KN 

Biomedicinsko      9.600,00 

Biotehničko      8.400,00 
Društveno      7.200,00 
Humanističko      7.200,00 
Prirodoslovno      8.400,00 
Tehničko      8.400,00 
Umjetničko      9.600,00 
Interdisciplinarno     7.200,00 

- prag za naplatu punog iznosa školarina može biti maksimalno 30 ECTS bodova; 

- cijena ECTS boda računa se tako da se cijena maksimalne participacije iz alineje 1. ovog 
članka podijeli s 60. 

Preporuka je sastavnicama da modeli naplate obuhvaćaju kriterije koji će prepoznati i poticati 
izvrsnost, odnosno da se prilikom izračuna visine participacije školarina u obzir uzme i 
prosječni uspjeh studenta.  

Sastavnica je dužna svaku novu odluku o modelu dostaviti Senatu na potvrdu. 

 

VI. 

Odluka Vlade Republike o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima 
studija i sufinanciranju materijalnih troškova javn im visokim učilištima u Republici Hrvatskoj 
u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. i Ugovor o sufinanciranju 
troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u 
akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. nalaze se u privitku ove Odluke i 
njezin su sastavni dio. 
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VII. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja čime prestaje važiti Privremena odluka vezana uz 
doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija školarina te sufinanciranje 
materijalnih troškova u ak. god. 2015./2016. Klasa 602-04/15-04/20, Urbroj 380-020/173-15-1 od 
21. rujna 2015. 

 
ii. Prijedlog raspodjele akontacijske doznake prema Ugovoru o sufinanciranju troškova 
studiranja redovitih studenata i materijalnih trošk ova Sveučilišta u Zagrebu u 
akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. po sastavnicama 
Sveučilišta u Zagrebu 
 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno prihvaća prijedlog raspodjele akontacijske 
doznake prema Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i 
materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 
2016./2017. i 2017./2018. po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. 

11)  Imenovanje o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje, razvoj i transfer 
tehnologije (CIRTT)  

Prorektor Šimpraga ukratko iznosi Prijedlog odluke o imenovanju o. d. privremenog voditelja 
Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT). 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku  o produljenju mandata 
obnašateljice dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje, razvoj i transfer 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 I. 

Dr. sc. Vlatki Petrović, voditeljici Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
produljuje se mandat obnašateljice dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje, razvoj 
i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Centra). 

 II. 

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

 

12) a) Imenovanje o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u 
biotehnologiji (CIPZB)  

Prorektor Šimpraga ukratko iznosi Prijedlog odluke o imenovanju o. d. privremenog voditelja 
Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPZB). 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku  o produljenju mandata 
obnašateljice dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u 
biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

I. 

Dr. sc. Ruži Frkanec, višoj znanstvenoj suradnici, produljuje se mandat obnašateljice dužnosti  
privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u 
Zagrebu. (dalje u tekstu: Centra) 
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 II. 

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

 

b) Imenovanje privremenog Stručnog vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u 
biotehnologiji (CIPZB) 

Prorektor Šimpraga ukratko iznosi Prijedlog odluke o imenovanju privremenog Stručnog 
vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPZB). 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku  o imenovanju privremenog 
Stručnog vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u 
Zagrebu, kako slijedi: 

 I. 
Imenuje se privremeno Stručno vijeće Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji 
Sveučilišta u Zagrebu, koje čine zaposlenici Centra izabrani u znanstvena zvanja i na radna 
mjesta u znanstvenim zvanjima te sljedeći prorektori:  

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

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

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

 
Obnašateljica dužnosti privremenog voditelja Centra je ujedno i predsjednik privremenog 
Stručnog vijeća Centra. 

 II. 

Mandat privremenog Stručnog vijeća Centra je 6 (šest) mjeseci. 
 

 
13) Prijedlog za izbor redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Rektor Boras izvještava članove Senata da je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) 
objavila natječaj za izbor redovitih članova HAZU. Kvalificirani predlagači su, osim samoga razreda, 
senat, sveučilišni znanstveni instituti te fakultetska vijeća. Do sada je bio slučaj da su predloženike 
češće predlagala fakultetska vijeća, a rjeđe Senat Sveučilišta u Zagrebu. Senat Sveučilišta u Zagrebu 
predlaže prof. dr. sc. Miljenka Šimpragu, prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije 
za izbor redovitog člana HAZU. Detaljnije izvješće i životopis priloženi su u materijalima za današnju 
sjednicu Senata. 

Dekan Lazić osobno je podržao ovaj prijedlog, kazavši da su zahvaljujući zaslugama prof. dr. sc. 
Miljenka Šimprage, na Veterinarskom pokrenuta pokrenuta dva vrlo značajna projekta. 

Dekan Battista Ilić također je dao  podršku, kazavši da prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga donosi jednu 
novu dimenziju služenja zajednici i jednu novu dimenziju inovativnosti koja je istraživačka i nastavna. 
Ističe da prorektor može dati velik doprinos i impuls HAZU te vrlo dobro predstavljati Sveučilište u 
tom kontekstu. 
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� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno upućuje prijedlog Hrvatskoj akademiji 
znanosti i umjetnosti da prof. dr. sc. Miljenka Šimpragu, prorektora za inovacije, 
transfer tehnologije i komunikacije, izabere za redovitoga člana HAZU u Razredu za 
medicinske znanosti.  

 

14) Ostalo 

14.1. Prorektor Lazibat obavijestio je članove Senata da je prema Zakonu o proračunu Sveučilište u 
obvezi dostaviti financijski plan za trogodišnje razdoblje. Kako bi se napravio konsolidirani izvještaj 
za prva 3 mjeseca, prorektor poziva sastavnice da Sveučilištu dostave svoje financijske planove, pri 
čemu se upute mogu naći na mrežnim stranicama Ministarstva financija, a iste će se dostaviti putem e-
maila na dekanate sastavnica. 

14.2. Profesor Midžić kao zamjenik Odbora za statutarna pitanja, skreće pozornost na jedan statutarni 
problem, koji je potrebno vrlo brzo i hitno riješiti. Naime, Statut Sveučilišta u Zagrebu definira ovaj 
Senat (koji je po njemu nažalost delegatski Senat, a ne Senat dekana), sa 70 ljudi, od kojih je 53 u 
znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim zvanjima. Također, isti definira da svaka sastavnica 
mora imati svoga predstavnika. Budući da je Senat na današnjoj sjednici jednoglasno donio odluku o 
uključenju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu, a kako 
isti nema svoga predstavnika s pravom glasovanja u Senatu, profesor osobno predlaže (nije prijedlog 
Odbora za statutarna pitanja) dva moguća rješenja:  

1) postupak pokretanja hitne izmjene Statuta Sveučilišta u Zagrebu samo u dijelu sastava Senata 
na način da se poveća broj članova (na 71 člana odnosno 54 zaposlenika u znanstveno-
nastavnim/umjetničko-nastavnim zvanjima); 

2) preraspodjelu predstavnika humanističkog područja, budući da je humanističko područje 
definirano s 2 fakulteta i jednim odjelom – Hrvatskim studijima, pri čemu Filozofski fakultet 
ima 4 predstavnika, Hrvatski studiji 1 predstavnika te Katolički bogoslovni fakultet 1 
predstavnika. Sukladno navedenom, predlaže preraspodjelu od 4 predstavnika Filozofskog 
fakulteta, kako bi FFDI dobio zasluženo mjesto u Senatu.  

Uprava Sveučilišta mora donijeti odluku na koji će način riješiti navedenu problematiku, kazuje 
profesor, predlažući da Senat na ovoj sjednici pokrene postupak izmjena i dopuna Statuta.  

Jasno je da ova odluka o uključenju FFDI-a povlači za sobom promjene u Statutu, ističe rektor Boras. 
Sama provedba raspodjele mjesta u Senatu, ali i u vijećima područja, provedena je bez promišljanja o 
mogućim promjenama. Možemo donijeti odluku da se broj članova Senata poveća za jednoga člana, s 
obzirom da je FFDI po broju zaposlenika i studenata mali fakultet, pa shodno tome ne bi mogli imati 
više od 1 predstavnika, što je tehnički najjednostavnije rješenje.  

U raspravi u kojoj su sudjelovali profesor Orli ć, akademik Ježić i student Labrović ukazano je i na 
ostale promjene koje je potrebno izvršiti u Statutu, a kako bi se omogućila ravnomjerna zastupljenost 
FFDI-a u svim sveučilišnim tijelima. 

� Sukladno gore navedenom, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je pokrenuo 
Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta Sveučilišta u Zagrebu. 
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� Inicijativa za izmjenu i dopunu Statuta Sveučilišta u Zagrebu pokrenuta je nakon što je 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na ovoj sjednici prethodno donio Odluku o uklju čenju 
Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sustav Sveučilišta u Zagrebu pod 
nazivom Fakultet filozofije i religijskih znanosti (u daljnjem tekstu: Fakultet). 

 
� Senat Sveučilišta u Zagrebu ovlašćuje rektora i upravu Sveučilišta u Zagrebu da 

pripreme izmjene i dopune Statuta Sveučilišta u Zagrebu u dijelu koji se odnosi na popis 
sastavnica Sveučilišta sa statusom ustanove, kako bi se Fakultet uvrstio u navedeni 
popis, u dijelu sastava Senata Sveučilišta u Zagrebu, vijeća područja i ostalih 
sveučilišnih tijela, u cilju osiguranja ravnomjerne zastupljenosti Fakulteta u svim 
sveučilišnim tijelima odnosno kako bi se omogućilo sudjelovanje predstavnika Fakulteta 
u radu navedenih tijela s pravom glasovanja, pri čemu će se posebno razmotriti je li 
potrebno mijenjati broj predstavnika studenata. 

 

14.3. Rektor Boras obavještava da će se u četvrtak, 10. prosinca 2015. godine s početkom u 16 sati na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu održati druženje tajnica sastavnica i Rektorata Sveučilišta u 
Zagrebu. 

Sljedeća sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu održat će se 19. siječnja 2016. godine s početkom u 12 
sati, umjesto 12. siječnja, kako je prvotno bilo predviđeno. 

Rektorov dan određen je u četvrtak, 24. prosinca 2015. godine. 

14.4. Dekan Cikojević obavještava i ujedno poziva članove Senata dana 12. siječnja 2016. godine na 
otvorenje Koncertne dvorane na Muzičkoj akademiji. 

 

 
*** 

 
Rektor je zahvalio svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice, kao i na konstruktivnim 
raspravama te uputio čestitku povodom predstojećih blagdana.  
Također, zahvalio je Fakultetu elektrotehnike i računarstva na prigodnim poklonima svim članovima 
Senata. 
Sjednica je završena u 13:40 sati 

 
Rektor                                                                  

                                                                                            Prof. dr. sc. Damir Boras, v.r. 
Zapisnik sastavila: 
Jelena Đuran, dipl.. iur 
 
Uz poziv:   
Klasa: 602-04/14-04/37 
Urbroj: 380-021/173-15-17 
5. siječnja 2016. godine 


