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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 19. siječnja 2016. s početkom u 12,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u 

Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 

 

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

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

suradnju 

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

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

- 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. Jurica Pavičić –predsjednik 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. Prof. dr. sc. Jerka Dumić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

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

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

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

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

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

14. Prof. dr. sc. Ramona Franić, Agronomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

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

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

30. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, 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. Marijan Herak, 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. Mario Vražić, 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. Miljenko Lapaine, Geodetski fakultet 

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

45. Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, 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 

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

52. Tatjana Vrhovec Škalamera, Akademija likovnih umjetnosti 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

53. Matej Boras, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

54. Ivan Sesar, Ekonomski fakultet 

55. Marko Lepoglavec, Prirodoslovno-matematički fakultet 

56. Ivan Šolić, Šumarski fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

57. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

58. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

- Mate Damić, Ekonomski fakultet 

59. Danko Relić, Medicinski fakultet 

 

Ostali 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- Dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- mr. sc. Tamara Dagen, dipl. novinar, glasnogovornica 

- Marijana Drempetić, dipl. oec., voditeljica Središnjeg ureda za poslovanje 
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- Petra Kraljević, mag. komunikologije 

- Jelena Đuran, dipl. iur., Ured za akademske poslove 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 6. redovitu sjednicu Senata u 347. 

akademskoj godini (2015./2016.), pozdravio sve prisutne te predložio manje izmjene dnevnog reda na 

način da se točka 17)Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije 

studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu (Upisnik studentskih organizacija), 

skida s dnevnog reda sjednice, budući da ista nije nomotehnički pripremljena te se u točki 14. dodaje 

podtočka d) Prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake po procjeni subvencija participacija 

školarina za ak. godinu 2015./2016. 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

 

Dnevni red: 

 

1) Raspisivanje natječaja za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ za akademsku godinu 

2015./2016. - informacija 

 

2) Raspisivanje natječaja za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ za akademsku godinu 

2015./2016. 

 

3) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 

347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 8. prosinca 2015. godine 

 

4) 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 

 

5) Utvrđivanje kriterija i pokretanje postupka definiranja upisnih kvota za preddiplomske, 

integrirane preddiplomske i diplomske te stručne studije za akademsku godinu 2016./2017. 

 

6) Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu- obavijest 

 

7) Izmjena mjesta izvođenja nastave na preddiplomskom stručnom studiju Drvna tehnologija 

Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

8) Odluka o ustroju i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Opća interna medicina 

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

9) Periodičko izvješće o promjenama studijskih programa poslijediplomskih specijalističkih studija 

do 20% 

 

10) Ispravak Odluke Senata o osnivanju i izvođenju poslijediplomskog doktorskog studija 

Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

 

11) Sveučilišna nastavna literatura 
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12) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 

13) Međunarodna suradnja 

 

14) Financijska pitanja 

a) Izvršenje Državnog proračuna za 2015. za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost 

Sveučilišta u Zagrebu 

i. Izvršenje po kontima 4 razine Državnog proračuna 2015. 

ii. Izvršenje troškova za zaposlene po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u 2015. 

iii. Izvršenje materijalnih i financijskih troškova po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 

 u 2015. godini 

b) Konsolidirani izvještaj o realizaciji aktivnosti za ostvarenje ciljeva po Programskom ugovoru 

u ak. god. 2014./2015. 

c) Financiranje asistenata zajedničkim sredstvima sastavnica i sveučilišnim sredstvima; 

realizacija 2014./2015. i plan 2015./2016. 

d) Prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake po procjeni subvencija participacija školarina 

za ak. godinu 2015./2016. 

15) Izmjena Odluke o  imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

16) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

17) Donošenje Pravilnika o ustroju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

18) Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta i 

sistematizaciji poslova Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

19) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Muzičke akademije Sveučilišta u 

Zagrebu 

20) Ostalo 

 

Prije prelaska na 1. točku usvojenog dnevnog reda, dekan red. prof. art. Borna Baletić uputio je 

čestitku rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu na politički hrabrom potezu, a koji se tiče njegovog 

prijedloga da se u škole ponovno uvede učenje ćirilice. 

Rektor Boras se zahvalio dekanu na čestitci te se osvrnuo na spomenuti prijedlog, kazavši da je ovdje 

riječ o ideji koja nije nova i koja zapravo želi svesti upotrebu ćirilice na ono što ono jest, a to je i 

hrvatsko pismo i vještina iz koje treba izbaciti politički kontekst. 

 

*** 

 

1) Raspisivanje natječaja za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ za akademsku 

godinu 2015./2016. – informacija 

Rektor  Boras obavještava članove Senata da temeljem članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku 

dodjele Nagrade „Andrija Mohorovičić“,  Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaj za dodjelu 

Nagrade pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje 

znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih 

znanosti. Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta u Zagrebu zaključno do 30. lipnja 2016. 
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godine, pri čemu isti moraju sadržavati životopis predloženika te iscrpno obrazloženje, kojemu se 

prilažu znanstveni radovi i drugi potrebni dokazi. 

 

2) Raspisivanje natječaja za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ za akademsku godinu 

2015./2016. 

Rektor  Boras obavijestio  je  o  pokretanju  postupka  za  dodjelu  Nagrade  “Fran Bošnjaković“ za 

akademsku godinu 2015./2016. Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele nagrade "Fran 

Bošnjaković" nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, 

promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih stručnjaka u području 

tehničkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Prijedlozi, koji se upućuje Senatu zaključno do 30. 

lipnja 2016. godine, moraju sadržavati životopis predloženika te iscrpno obrazloženje, kojemu se 

prilažu znanstveni radovi i drugi potrebni dokazi. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju natječaja za 

dodjelu Nagrade "Fran Bošnjaković" za ak. god. 2015./2016. u području tehničkih 

znanosti.  

 Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta u Zagrebu zaključno do 30. lipnja 2016. godine.  

 

3) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 8. prosinca 2015. godine 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 5. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 8. prosinca 2015. 

godine. 

 

 

4) 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: 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na 

radno mjesto. 

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. 
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5) Utvrđivanje kriterija i pokretanje postupka definiranja upisnih kvota za preddiplomske, 

integrirane preddiplomske i diplomske te stručne studije za akademsku godinu 2016./2017. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić ukratko je izvijestila o upisnim kvotama i upisima na preddiplomskim i 

integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima  za akademsku godinu 2015./2016. 

Za akademsku godinu 2015./2016. Sveučilište u Zagrebu je raspisalo ukupnu upisnu kvotu od 12.455 

upisnih mjesta. Od toga su 10.632 upisna mjesta (85%) bila predviđena za redovite studente,  1 425 

(11%) za izvanredne studente, dok je za strane studente (bez EU državljana) bilo predviđeno 398 

upisnih mjesta (3%). Prema Izvješću o rezultatima upisa studenata u I. godinu preddiplomskih, 

integriranih i stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016. koje je 

prihvatio Senat na sjednici 13. listopada 2015., ove smo godine upisali 136 studenata manje nego u 

akademskoj godini 2014./2015. U dva upisna roka (srpanj, rujan 2015.) upisano je ukupno 11.556* 

studenata, od toga  10.291* redoviti, 89 stranih i  1.176 izvanrednih studenata. Dakle, popunjenost na 

ukupnoj kvoti je na razini od 92,78% što je za 1,5%  manje nego prošle godine. Redoviti studij je 

popunjen 96,79% (prošle godine 97,4 %), izvanredni studij s 82,53%  (prošle godine 91,14 %), a 

najslabija je popunjenost kvote za strane studente - svega 22,36%  što je malo više nego prošle godine 

(20,4%). Područje biomedicine i zdravstva bilježi popunjenost s 99,6% (prošle godine 99,33 % ), 

društvene znanosti 95,96% (prošle godine 97,39%), biotehničke znanosti 96,65% (prošle godine 

99,89% ), humanističke znanosti 87,46% (prošle godine 89,46%), tehničke znanosti 91,02 % (prošle 

godine 93,47%), područje prirodnih znanosti 87,79 % (prošle godine 87,3%), umjetničko područje 

86,11% (prošle godine 79,35%) i ostali 78,64%  (prošle godine 78,31%). Pod Ostali se 

podrazumijevaju studiji Protestantska teologija, Studij inženjerstva na engleskom jeziku te vojni 

studiji - Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo (koji sami imaju stopostotnu popunjenost). 

U prosjeku su sva područja znanosti i umjetnosti podjednako dobro popunjena, ali treba izdvojiti 

maksimalnu popunjenost fakulteta u području biomedicine i zdravstva te vrlo dobru popunjenost 

fakulteta u  društvenim i biotehničkim znanostima  te s druge strane nešto niže rezultate popunjenosti 

studija navedenih pod Ostali. 

Prorektorica je potom iznijela prijedlog postupka prihvaćanja upisnih kvota za akademsku godinu 

2016./2017.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je utvrdio postupak i kriterije prihvaćanja 

upisnih kvota na preddiplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima 

za ak. god. 2016./2017., kako slijedi: 

1. Postupak prihvaćanja upisnih kvota za akademsku godinu 2016./2017. potrebno je provesti 

prema sljedećem planu: 

a) Na sjednici Senata 19. siječnja 2016. utvrđuju se kriteriji za određivanje upisnih kvota 

temeljem kojih bi se provele rasprave na vijećima sastavnica.  

b) Na fakultetskim se vijećima u razdoblju od 20. siječnja do 19. veljače 2016. godine 

na temelju kriterija i preporuka Senata te analiza koje je provela sastavnica, utvrđuju 

okviri kapaciteta fakulteta i prijedlozi upisnih kvota te se upisuju u aplikaciju. 

c) U slučajevima kad nisu ispunjeni minimalni indikativni kriteriji, sastavnice dostavljaju 

(do 19. veljače 2016. godine) obrazloženje fakulteta te kratkoročni i dugoročni 

planovi usklađivanja s kriterijima.  

d) Senat će potvrditi upisne kvote na sjednici u ožujku te će se nastaviti raditi na objavi 

natječaja za upis studenata. 
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2.  Kriteriji za predlaganje upisnih kvota 

Minimalni kriteriji već su utvrđeni u Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 

obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon); Pravilniku o vrednovanju preddiplomskih, diplomskih, 

integriranih studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Pravilnik SuZ) odnosno u 

Pravilniku o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 

obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokog učilišta MZOS-a (u daljnjem 

tekstu: Pravilnik MZOS). 

Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je sljedeće kriterije: 

a) Nužan preduvjet je postojanje pravovaljane dopusnice za studijski program. 

 Potreba – inicijalna potreba utvrđena je prigodom izdavanja dopusnice. Fakultetska vijeća 

trebaju kod rasprave o smanjivanju ili povećavanju upisnih kvota uzeti u obzir podatke o 

zapošljavanju stručnjaka pojedinih kvalifikacija, kao i o potrebama za pojedinim profilima 

gdje takvi podaci postoje (HZZ, HGK, Vlade RH, i sl.). Kod većih problema sa 

zapošljavanjem pojedinih stručnjaka potrebno je procijeniti u kojoj mjeri treba korigirati 

kvotu. Ako se kvote ne smanjuju unatoč jasnim indikatorima o većim, višegodišnjim 

rezervama na tržištu rada, potrebno je obrazložiti stav fakultetskog vijeća. Nadalje, treba 

razmotriti i mogućnost povećavanja upisnih kvota ukoliko na sastavnici postoji kapacitet i 

potreba na tržištu rada. 

Resursi - minimalni zahtjevi utvrđeni su u Zakonu, Pravilniku MZOS-a i Pravilniku SuZ-a te 

se pomoću njih može odrediti okvir za kapacitet.  

 Ljudski resursi – izraženi su omjerom student/nastavnik  

(Čl.5. Pravilnika SuZ – omjer studenata i redovito zaposlenog nastavnog osoblja, uključujući 

asistente i znanstvene novake ako izvode nastavu, ne smije biti veći od 30:1; pri čemu se broj 

redovitih studenata množi s koeficijentom 1, a broj izvanrednih studenata s koeficijentom 0,5).  

Sastavnice koje ne zadovoljavaju dani kriterij trebaju postupno usklađivati stanje tako da u 

sljedećih nekoliko godina postignu omjer povoljniji od graničnog.  

 Prostorni kapaciteti – nužno je analizirati podatke o iskoristivom prostoru u koji se ubraja 

vlastiti, kao i iznajmljeni prostor za održavanje nastave. (Čl.6. Pravilnika SuZ – (2) 

Adekvatnost prostora za izvođenje nastave određuje se stavljanjem u odnos predviđenoga 

broja upisanih studenata s veličinom iskoristivog prostora, tako da na svakog studenta dolazi u 

pravilu 1,25 m2 iskoristivog prostora) 

 Pozitivna studentska procjena studijskog programa/fakulteta 

Ukupna ocjena studija/fakulteta treba biti pozitivna u protekloj akademskoj godini. Pri tome se 

mogu koristiti studentske ankete koje su provedene za cijelo Sveučilište. Preporuča se 

korištenje izlaznih anketa u kojima su vrjednovani preddiplomski, diplomski i integrirani 

studiji. 

 Odnos broja redovitih i izvanrednih studenata – Ako se kod studijskog programa namjerava 

povećati postotak izvanrednih studenata, u ukupnoj upisnoj kvoti potrebno je dodatno 

objašnjenje razloga za povećanje te kvote i način postizanja ishoda učenja za izvanredne 

studente.  

 Pozitivni rezultati vanjske reakreditacije za sastavnice na kojima su takvi postupci 

provedeni. Ukoliko rezultati nisu pozitivni, sastavnica treba dostaviti reakreditaciju kao i plan 

rada te sukladno tome predložiti upisnu kvotu. Pri tome sastavnice koje su sastavile Akcijski 

plan ili to trebaju učiniti zbog rezultata vanjskih evaluacija trebaju predlagati upisne kvote u 

skladu s takvim planovima.  
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 Na razini Sveučilišta ukupna upisna kvota za redovite studente može porasti najviše 5% u 

odnosu na prošlogodišnju (prema Čl.2 Ugovora o punoj subvenciji redovitih studenata u 

troškovima studija u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.).  

 

6) Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu- obavijest 
 

Prorektorica Hruškar podsjeća da je odlukom rektora prof. dr. sc. Damira Borasa o osnivanju 

Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete od 6. listopada 2015. godine, 

započela provedba unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta. Senat je obaviješten 

o pokretanju unutarnje prosudbe 13. listopada 2015. godine kada je predstavljen terminski plan svih 

aktivnosti koje će prosudba objedinjavati. Do sada je Povjerenstvo održalo niz sastanaka te je izrađen 

cjelovit Upitnik za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete po područjima određenima 

Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu i novim revidiranim 

dokumentom Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog 

obrazovanja (ESG standardima). Upitnik i upute o ispunjavanju bit će dostavljene svim sastavnicama 

Sveučilišta, pri čemu će iste samostalno odlučiti tko i kako će po pojedinom području samoprocijeniti 

sustav osiguravanja kvalitete sastavnice (prodekan za nastavu, predsjednik povjerenstva za upravljanje 

kvalitetom ili povjerenstvo za unutarnju prosudbu sastavnice). 

 

7) Izmjena mjesta izvođenja nastave na preddiplomskom stručnom studiju Drvna 

tehnologija Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 

Prorektorica Hruškar izvijestila je o zahtjevu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

izmjenom mjesta izvođenja nastave na preddiplomskom stručnom studiju Drvna tehnologija koji se 

izvodio kao dislocirani studij u Virovitici temeljem dopusnice izdane od strane Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta dana 14. studenoga 2007. godine. Osnovni razlog za upućivanje predmetnog 

zahtjeva jest nemogućnost izvođenja studija bez financijske podrške Virovitičko-podravske županije. 

Promjenom mjesta izvođenja studija odnosno izvođenjem studija na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, 

postiglo bi se sljedeće: minimizirali bi se troškovi izvođenja studija i ne bi bilo neophodno dodatno 

financiranje; rad u neusporedivo boljim radnim uvjetima (laboratoriji, praktikumi, radionice, 

knjižnica); povećanje broja kandidata za upis (konkurencija, bolja kvaliteta studenata); veći broj 

studenata po završetku prvog stupnja (preddiplomski) kandidirat će se za upise na diplomske studije 

(osiguranje dovoljnog broja upisanih, osiguranje minimalne kvote od 10 studenata); osiguranje 

potrebite satnice svim nastavnicima i suradnicima (uvjet za napredovanje). 

Slijedom navedenoga, Radna skupina za studijske programe provela je 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 prihvatio predmetni zahtjev na sjednici održanoj 26. studenoga 2015. godine. Na sjednici 

Vijeća biotehničkog područja koja je održana 13. siječnja 2016. godine doneseno je pozitivno 

mišljenje o prijedlogu pokretanja postupka o promjeni mjesta izvođenja nastave na predmetnom 

studijskom programu. Sukladno navedenome, molimo Senat da donese odluku o izmjeni dopusnice 

zbog promjene mjesta izvođenja predmetnog studija.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o izmjeni dopusnice za stručni 

studij Drvna tehnologija Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 Predmetnom studiju mijenja se mjesto izvođenja tako da umjesto „Studij se izvodi kao 

dislocirani studij u Virovitici“ treba stajati: „Studij se izvodi u sjedištu visokog učilišta.“ 

 Ova Odluka se odnosi na studente koji će prvu godinu studija upisati u akademskoj 

godini 2016./2017. 
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8) Odluka o ustroju i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Opća interna 

medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 

Prorektor Judaš ukratko je izvijestio da je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe 

na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine raspravljalo o predmetnom studiju. Nakon provedene 

recenzije programa, Povjerenstvo je dalo pozitivno mišljenje o prijedlogu programa studija, kao i 

Vijeće biomedicinskog područja te se predlaže Senatu da donese odluku o ustroju i izvedbi 

predmetnog studija. 

Potom je prijedlog programa obrazložila prof. dr. sc. Nada Čikeš. Ovdje se radi o vrlo velikoj 

specifičnosti Medicinskog fakulteta. Naime, mi smo kao regulirana profesija u okviru izobrazbe 

liječnika u Europskoj uniji, dužni provesti specijalističko usavršavanje liječnika koje traje 4-5 godina, 

ovisno o programu, prema određenom, dogovorenom obrascu. U sklopu toga specijalističkog 

usavršavanja postoji i teorijski dio obrazovanja za koji je, kako je u sklopu pregovora oko ulaska u 

EU, dogovoreno da će to biti poslijediplomski specijalistički studij na medicinskim fakultetima. To je 

za nas vrlo velika obveza, u prvom redu zato jer je riječ o 45 studija. Oni za nas nikako nisu 

komercijalni. Oni za pojedine struke, za što se nadam da neće biti za opću internu medicinu, obvezuju 

da držimo studij za mali broj studenata, s većim brojem nastavnika jer se traži vrlo visoka kvaliteta 

obrazovanja. Trenutno smo u komunikaciji s Agencijom za visoko obrazovanje koja postavlja upite u 

vezi velikog broja nastavnika, a malog broja studenata, te sukladno navedenome, molimo potporu 

Sveučilišta u tom smislu, kazuje profesorica. 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Opća interna medicina Medicinskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

9) Periodičko izvješće o promjenama studijskih programa poslijediplomskih 

specijalističkih studija do 20% 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Periodičko izvješće o promjenama 

studijskih programa poslijediplomskih specijalističkih studija do 20% Fakulteta 

političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, koje je prethodno potvrdilo Povjerenstvo za 

poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta u Zagrebu u periodu od 17. srpnja 

do 18. prosinca 2015. godine za studijski program Odnosi s javnošću. 

 

 Promjene se odnose na smanjivanje broja izbornih predmeta u ponudi (izostavljaju se 

predmeti: Odnosi s javnošću neprofitnih organizacija, Javnost i javno mnijenje te 

Informacijske tehnologije u odnosima s javnošću). 

 

 

10) Ispravak Odluke Senata o osnivanju i izvođenju poslijediplomskog doktorskog studija 

Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

 
Prorektor Judaš upoznao je članove Senata sa zahtjevom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

da se dostavi ispravak Odluke Senata o osnivanju i izvođenju poslijediplomskog doktorskog studija 

Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija koju je Senat donio na 17. sjednici u 345. 

akademskoj godini (2013./2014.) održanoj 16. rujna 2014. godine na način da se navede samo jedno 
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visoko učilište kao nositelja te izvoditelja studijskog programa, a sukladno članku 76. stavku 1. 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Ispravak Odluke o osnivanju i 

izvođenju poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstvo, brodogradnja, 

zrakoplovstvo, metalurgija, kako slijedi:  

I. 

Odluka o osnivanju i izvođenju poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstvo, 

brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija koju je Senat donio na 17. sjednici u 345. akademskoj 

godini (2013./2014.) održanoj 16. rujna 2014. godine, mijenja se u članku III. i glasi: 

 Nositelj studija je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a izvoditelji 

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Metalurški fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

11) Sveučilišna nastavna literatura 

 

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

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

objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali rukopise, 

detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise fakulteta, Povjerenstvo je donijelo sljedeće 

PRIJEDLOGE o odobravanju naslova: 

 

LJUDSKI ČIMBENIK U PROMETU, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Eduard Missoni. 

Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 

 

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZDRAVSTVENA EKONOMIKA, sveučilišni 

udžbenik, urednica: izv. prof. dr. sc. Selma Šogorić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski 

fakultet. 

PRIJEDLOGE o odobravanju naslova: 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

 

12) 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. mr. sc. Sanja Babić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologije 

Tema: Ekotoksikološka karakterizacija otpadnih voda i aktivnoga mulja upotrebom biokemijskih i 

histopatoloških biomarkera 

2. Marija Bošnjak Makovec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Geologije 

Tema: Paleoekologija i biostratigrafija badenskih (srednjomiocenskih) naslaga Medvednice na temelju 

mekušaca i pratećih fosilnih organizama 
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3. Martina Kunštić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologije 

Tema: Mehanizmi djelovanja fenolnih kiselina na oksidacijski stres, polarizaciju makrofaga, 

angiogenezu i rast Ehrlichova ascitesnoga tumora 

4. Nina Marn, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

interdisciplinarni (doktorski) studij Oceanologije  

Tema: Life cycle and ecology of the loggerhead turtle (Caretta caretta, Linnaeus, 1758): development 

and application of the Dynamic Energy Budget model  (Životni ciklus i ekologija glavate želve 

(Caretta caretta, Linnaeus, 1758): razvoj i primjena modela dinamičkoga energijskoga proračuna) 

5. Nenad Periš, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Prostorna i vremenska raspodjela onečišćivala zraka na području Splita i okolice 

6. Hrvoje Rakić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizike 

Tema: Dugodosežno međudjelovanje u Rb2, Cs2 i RbCs dvoatomima 

7. Renata Sokol Jurković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Geofizika 

Tema: Statistička prilagodba klimatskih modela i korekcija pristranosti nad širim jadranskim 

područjem 

8. Jerko Štambuk, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologije 

Tema: Populacijska specifičnost glikozilacije imunoglobulina G 

9. Nina Vojčić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemije 

Tema: Optimizacija sinteze omeprazola potpomognuta termodinamičkim istraživanjima 

10. Daniela Šupe-Domić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Medicinska biokemija 

Tema: Salivarni biljezi stresa u populaciji maturanata 

11. Branko Fila, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Promjer vene nakon intraoperativne dilatacije kao pretkazatelj uspjeha krvožilnoga pristupa za 

hemodijalizu 

12. Iva Pem Novosel, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Analiza čimbenika rizika od infekcije virusom Zapadnoga Nila u Republici Hrvatskoj  

13. Snježana Kadić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski studij Dentalna 

medicina 

Tema: Utjecaj tehnika izrade retrogradnih kaviteta na čvrstoću svezivanja materijala za retrogradno 

punjenje 

14. mr. sc. Renata Kevilj Gospić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Pojavnost čimbenika razvoja temporomandibularnih disfunkcija kod adolescenata s dubokim 

zagrizom malokluzije Kl.II/1 i Kl.II/2  

15. Diana Terlević Dabić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Usporedba učinkovitosti niskoenergetskoga lasera i akupunkture u liječenju hiposalivacije 

16. Danijela Bićanić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomika poljoprivrede 

Tema: Poslovno komuniciranje u funkciji unaprjeđenja financijskoga uspjeha agroturističkih 

gospodarstava 

17. Lucijano Jakšić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomika poljoprivrede 

Tema: Strateško planiranje u razvojnim programima vinogradarstva i vinarstva Hrvatske  

Prijedlog Povjerenstva: Strateško planiranje u razvojnim programima hrvatskoga vinogradarstva i 

vinarstva 
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18. Siniša Matutinović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti  

Tema: Utjecaj udjela i sastava ovčjega mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkoga sira 

19. Edita Juraga, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Prehrambena tehnologija 

Tema: Utjecaj ultrazvuka visokih snaga na mikrobiološku kakvoću, fizikalno-kemijska i senzorska 

svojstva mlijeka 

20. Marko Družić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni doktorski 

studij Ekonomije i poslovne ekonomije 

Tema: Mikroekonomske determinante produktivnosti hrvatske prerađivačke industrije 

21. Andrija Sabol, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni doktorski 

studij Ekonomije i poslovne ekonomije 

Tema: Upravljačke kompetencije u oblikovanju konkurentskih prednosti i vrijednosti hrvatskih 

poduzeća 

22. mr. sc. Andreja Švigir, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije 

Tema: Uloga integriranog financijskog i nefinancijskog izvještavanja u donošenju poslovnih odluka 

23. Goran Oreški, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Poslijediplomski 

doktorski studij Informacijske znanosti  

Tema: Sustavi višestrukih klasifikatora temeljeni na upravljanom odabiru atributa u procjeni 

kreditnoga rizika 

24. Boris Tomaš, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Poslijediplomski 

doktorski studij Informacijske znanosti  

Tema: Medium Access Control Protocol for Visible Light Communication in Vehicular 

Communication Networks (Protokol kontrole pristupa mediju za komunikaciju vidljivim svjetlom u 

prometnim komunikacijskim mrežama) 

25. mr. sc. Mislav Balković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti 

Tema: Upravljanje znanjem pri priznavanju i vrjednovanju neformalnoga i informalnoga učenja 

26. Mateja Hulina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologije 

Tema: Prehrambene navike neolitičkoga stanovništva na području Hrvatske 

27. Martina Kado, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Sea Narratives as Minor Literature: Reading Herman Melville and Joseph Conrad with Deleuze 

and Guattari  (Pomorski narativi kako manjinska književnost: analiza tekstova Hermana Melvillea i 

Josepha Conrada prema Deleuzeu i Guattariju)  

28. Tea Pavičić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti 

Tema: Učinkovitost korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi matematike nižih 

razreda osnovne škole  

29. Jozo Perić Peručić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologije 

Tema: Pojava i učestalost sifilisa u arheološkom kontekstu srednjovjekovnih populacija na prostoru 

današnje Hrvatske 

30. Miroslav Fridl, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Družbe Isusove Hrvatskih studija, 

Poslijediplomski doktorski studij Filozofije 

Tema: Problem teologije i slobode unutar Spinozina determinizma  

31. mr. sc. Kata Lamešić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Družbe Isusove Hrvatskih studija, 

Poslijediplomski doktorski studij Filozofije 

Tema: Uloga finalnosti u shvaćanju bitka kod hrvatskih neoskolastika 

32. Boris Balent, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologije 

Tema: Uloga motrenja u odnosu implicitnih teorija uspjeha u sportskim aktivnostima i sportskom 

postignuću 
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33. Dinko Vuleta, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologije 

Tema: Razlike pobjedničkih i poraženih ekipa u prostorno i vremenski određenim situacijskim 

aktivnostima u vrhunskom rukometu 

34. Petra Badurina, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Rani odgoj i obvezno obrazovanje 

Tema: Oblikovanje prostorno-materijalnoga okruženja ustanove za rani odgoj i obrazovanje u funkciji 

razvoja simboličke igre djece rane dobi 

35. Mirjana Marinčević, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Rani odgoj i obvezno obrazovanje 

Tema: Struktura slobodnoga vremena, mjesto stanovanja i stupanj obrazovanja roditelja djece u dobi 

od 9 do 12 godina kao prediktori pretilosti 

36. Marko Rašica, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku, sveučilišni poslijediplomski 

doktorski studij Povijest stanovništva 

Tema: Dubrovačke bratovštine od 1808. do 2015. 

 

 Prof. dr. sc. Mirko Orlić upućuje primjedbe vezane uz prijedloge pod rednim brojem 24 i 27, 

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. 

 Nastavno na gore iznesenu primjedbu, rektor Boras predlaže da se u tom smislu proslijedi 

naputak Povjerenstvu za doktorske teme te da se navedeno ugradi i u sam Pravilniku o 

doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je, uvaživši gore iznesene primjedbe, odobrio 

predmetne teme doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća stručnoga povjerenstva fakultetskoga 

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

sljedeći  

 

PRIJEDLOG  

U okviru doktorskoga studija  

1. Slaven Marasović, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Geodezije i geoinformatike 

odobrena tema: Local spatial data infrastructure assessment in the Republic of Croatia (Procjena 

lokalne infrastrukture prostornih podataka u Republici Hrvatskoj) 

ispravak teme: Local Spatial Data Infrastructure assessment and development model in the Republic 

of Croatia (Procjena i model razvoja lokalne infrastrukture prostornih podataka u Republici Hrvatskoj) 

2. mr. sc. Miroslav Hrženjak, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologije 

odobrena tema: Relacije čimbenika motivacije sportaša s procjenama trenerovih karakteristika 

ispravak teme: Povezanost faktora motivacije sportaša s procjenama trenerovih karakteristika 

3. Antun Bilić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravnih 

znanosti - smjer Pravo društava i trgovačko pravo 

odobrena tema: Ugovorna dužnička solidarnost 

ispravak teme: Ugovorna solidarnost dužnika 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio ispravke predmetnih tema 

doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
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Na jučer održanoj sjednici Vijeće tehničkog područja je razmotrilo i donijelo sljedeći 

PRIJEDLOG 

1. mr. sc. Igor Gojnik, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski studij 

Arhitektura i urbanizam 

Tema: Dnevno svjetlo kao čimbenik arhitektonike i identiteta prostora 

2. Aleksandar Antonić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Performance evaluation of cloud-based publish/subscribe systems for the Internet of Things 

(Vrjednovanje performanci sustava objavi-pretplati u računalnom oblaku za Internet stvari) 

3. mr. sc. Vedad Bečirović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Model za procjenu naponskih prilika u frekvencijskom području u dijelu elektroenergetske 

prijenosne mreže bez nadzora kvalitete napona 

4. Raul Blečić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski doktorski 

studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Design methodology for improved electromagnetic compatibility of switched-mode power 

converters (Metodologija projektiranja prekidačkih pretvornika snage za poboljšanu elektromagnetsku 

kompatibilnost) 

5. Petar Djerasimović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Upravljanje digitalnim identitetima proširenima prostorno-vremenskim svojstvima 

6. Danko Marčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Model optimizacije portfelja hidroelektrana na tržištima električne energije i pomoćnih usluga 

7. Ana Tomasović Teklić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Metoda proračuna širenja flikera uzrokovanih priključkom elektrolučne peći na 

elektroenergetsku mrežu 

8. Ivana Gledić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Propagacija oštećenja brodske konstrukcije izazvanoga sudarom ili nasukavanjem 

9. Ivan Kumić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Materijali 

Tema: Novi postupak difuzijskoga modificiranja površina titanove legure za endoprotetske implantate 

10. Branko Katana, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo i brodogradnja 

Tema: Životni vijek kompozitnoga kliznoga ležaja 

11. Ivana Mihalic Pokopec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo i brodogradnja 

Tema: Utjecaj brzine hlađenja i dodatka cerija i bizmunta na morfologiju grafita u debelostijenim 

odljevcima od nodularnoga lijeva 

12. Zvonimir Petranović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo i brodogradnja 

Tema: Numerical modelling of spray and combustion processes using the Euler Eulerian multiphase 

approach (Numeričko modeliranje procesa spreja i izgaranja korištenjem Euler Eulerovog višefaznoga 

pristupa) 

13. Ivan Taritaš, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 
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Tema: The Development of a Quasi-Dimensional Model for Dual Fuel Combustion in Engine Cycle-

Simulation (Razvoj kvazidimenzijskoga modela dvogorivoga  izgaranja u simulacijama radnoga 

ciklusa motora) 

14. mr. sc. Ivan Landek, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Geodezije i geoinformatike  

Tema: Unaprjeđenje modela topografskih podataka Republike Hrvatske 

15. Domagoj Nakić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Doktorski studij Građevinarstvo 

Tema: Primjena muljeva s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u betonskoj industriji  

16. Mariela Sjekavica, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Doktorski studij Građevinarstvo 

Tema: Sustav za rano upozorenje kod upravljanja građevinskim projektima  

17. mr. sc. Goran Medek, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Kartonska ambalaža i utjecajni čimbenici ekološke održivosti 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio predmetne teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

13) Međunarodna suradnja 

Prorektor Judaš izvještava o aktivnostima provedenima u okviru međunarodne suradnje, kako 

slijedi: 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 16. prosinca 2015. veleposlanika 

Republike Italije Nj. E. Adriana Chiodnija Cianfaranija. Veleposlanik je najavio organiziranje tzv. 

kulturne sezone Talijanske Republike u RH u drugoj polovini 2016. te hrvatske sezone u Italiji u prvoj 

polovini 2017., a sve na temelju potpisanog sporazuma na razini ministarstava kulture dviju država. 

Također, bilo je riječi i o europskoj strategiji za Jadransko-Jonsku regiju (EU macro-regional strategy 

for the Adriatic and Ionian Region - EUSAIR). 

 

U četvrtak 7. siječnja 2016. u 14 sati u maloj vijećnici Rektorata potpisan je Memorandum o 

sporazumijevanju između Sveučilišta u Zagrebu i korejskoga Sveučilišta Ulsan. Ovim 

memorandumom uspostavlja se suradnja između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Ulsan u svrhu 

razvoja akademske i kulturne razmjene u području obrazovanja, istraživanja i ostalih aktivnosti, a u 

skladu su s internacionalizacijom visokoga obrazovanja.  

 

U četvrtak 14. siječnja 2016. prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i 

međunarodnu suradnju ugostio je svoga kolegu prof. dr. sc. Azamata Akbarova, koordinatora za 

međunarodnu i međuuniverzitetsku suradnju na Međunarodnom Burch Univerzitetu u Sarajevu, Bosni 

i Hercegovini. 

 

Tehničko sveučilište u Grazu u suradnji sa Steiermärkische Sparkasse nudi dvije jednogodišnje 

stipendije u okviru programa “Best of South-East”. Program je namijenjen izvrsnim studentima 

ekonomije i prava te nedavno diplomiranim osobama iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, 

Srbije, Crne Gore i Makedonije, a cilj programa je stjecanje međunarodnog radnog iskustva uz 

mogućnost daljnjeg napredovanja i obrazovanja. Pored studijskog boravka na Tehničkom sveučilištu u 

Grazu predviđena je i dvomjesečna stručna praksa u poduzeću/instituciji u Grazu ili okolici. Rok za 

prijavu je 1. ožujka 2016. 
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ADA Sveučilište Ministarstva vanjskih poslova Republike Azerbajdžana daje stipendije 

međunarodnim studentima za studij u akademskoj godini 2016.-17. Stipendija pokriva punu školarinu 

i smještaj. Natječaj je otvoren do 1. travnja 2016. 

 

Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za frankofoniju (Agence 

universitaire de la Francophonie) raspisao je natječaj za upis na diplomski studij "Didactique des 

langues" 2016-2017 (bez upisnine, s mogućnošću stipendiranja). Prijave se primaju do 31. ožujka 

2016. 

 

Institut za razvoj obrazovanja, ovlašteni predstavnik Central European University-a (CEU) za 

Hrvatsku, poziva hrvatske studente da se prijave za stipendije na CEU-u za akademsku godinu 

2016./17. CEU je sveučilište za diplomsko (Master) i poslijediplomsko (PhD) obrazovanje iz područja 

društvenih i humanističkih znanosti te zaštite okoliša i matematike. Smješten u Budimpešti, CEU 

izvodi međunarodno priznate studijske programe na engleskom jeziku te omogućuje financijsku 

potporu za studij većini upisanih studenata. Natječaj je objavljen je na internetskom portalu 

http://www.stipendije.info, završni rok za prijavu je 4. veljače 2016. 

 

14) Financijska pitanja 

a) Izvršenje Državnog proračuna za 2015. za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost 

Sveučilišta u Zagrebu 

i. Izvršenje po kontima 4 razine Državnog proračuna 2015. 

ii. Izvršenje troškova za zaposlene po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u 2015. 

iii. Izvršenje materijalnih i financijskih troškova po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 

 u 2015. godini 

 

Prorektor Lazibat podsjeća da je Sveučilište u obvezi izraditi izvještaj o izvršenju Državnog 

proračuna za 2015. godinu, što je i učinjeno, sukladno tablicama koje su priložene u materijalima za 

današnju sjednicu Senata. Proračun je maksimalno iskorišten - 99,56%. Ova mala razlika proizlazi iz 

razlike u plaćama jer su plaće dinamička kategorija, s obzirom da je teško unaprijed predvidjeti kada 

će tko ići na bolovanje. O izvršenju Državnog proračuna prethodno je raspravljao Odbor za proračun 

te Rektorski kolegij u užem i širem sastavu. Nakon što Senat prihvati izvještaj o izvršenju Državnog 

proračuna, isti se prosljeđuje na Ministarstvo.   

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvršenje Državnog proračuna 

Republike Hrvatske za 2015. u dijelu Redovne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu 

(A621001), sukladno tablicama ”Državni Proračun RH za 2015. u A621001 – Redovna 

djelatnost Sveučilišta u Zagrebu po kontima 4 razine”, ”Pregled izvršenja Državnog 

proračuna u A621001. - po Rješenjima za troškove poslovanja 2015.” i ”Pregled 

izvršenja Državnog proračuna u A621001. – za izdatke za zaposlene 2015.” 

 

b) Konsolidirani izvještaj o realizaciji aktivnosti za ostvarenje ciljeva po Programskom 

ugovoru u ak. god. 2014./2015. 

 
Prorektor Lazibat podsjeća da su prvim programskim ugovorom izdvojeni ciljevi u dogovoru s 

Ministarstvom te da će se zadnja godina realizirati po istom principu, s tim da je pojednostavnjena 

procedura na način da sastavnice same odlučuju koje će od navedenih ciljeva izabrati. Sastavnice su to 

napravile vrlo detaljno, poslale su pripadajuću dokumentaciju, čelnik institucije je potpisao izvještaj, 

nakon čega su dostavljeni izvještaji objedinjeni u jedan, konsolidirani, koji će se nakon usvajanja 
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poslati u istim onim obrascima kao prve dvije godine na Ministarstvo. Ono što ostaje upitno, a vezano 

je uz stari programski ugovor, da li ćemo dobiti onih 10% potraživanja, kazuje prorektor te dodaje da  

će se navedeni iznos i dalje potraživati bez obzira na to što je u ranijim pregovorima s Ministarstvom 

rečeno da šanse nisu velike. O konsolidiranom izvješću prethodno je raspravljano na Odboru za 

proračun i isti treba potvrditi Senat kako bi se poslao Ministarstvu. 

 

Profesor Orlić iznosi komentar. Sumarno gledajući,  cilj 1 je najviše financiran, kao i cilj broj 4, a 

primjerice cilj broj 3 - STEM područje, na 3. je mjestu  s iznosom koji je gotovo upola manji od 

ostalih. U medijima smo čuli da se rektor sastao s mandatarom za sastavljanje Vlade i da se 

razgovaralo o potrebi angažiranja STEM područja i funkcija u pokretanju gospodarstva, pa molim da 

se ovi omjeri promijene, poručuje profesor. 

 

Rektor Boras kazuje da je svjestan da će se to postaviti kao obveza Sveučilištu. Sukladno 

navedenom, jučer je na Rektorskom kolegiju u širem sastavu zamoljen savjetnik za STEM područje 

prof. dr. sc. Mislav Grgić da hitno sazove sastanak odgovarajućih dekana i rektora te da se dogovori 

izrada akcijskog plana.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio konsolidirano izvješće Sveučilišta u 

Zagrebu o realizaciji aktivnosti po Ugovoru o punoj subvenciji participacije redovitih 

studenata u troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 2013./2014. i  2014./2015. za 

akademsku godinu 2014./2015. u ukupnom iznosu od 15.356.177,14 kuna. 

 

c) Financiranje asistenata zajedničkim sredstvima sastavnica i sveučilišnim sredstvima; 

realizacija 2014./2015. i plan 2015./2016. 

 

Prorektor Lazibat podsjeća da je Senat ranijim programskim ugovorom donio odluku da će se iz tih 

sredstava financirati asistenti - 40% za sve fakultete, a 75% za područje umjetnosti. Ta sredstva su 

rezervirana još u prošlom programskom ugovoru za 3 godine. Priložene su tri tablice. Prva tablica 

sadrži konačni obračun za prošlu godinu, u drugoj tablici je naveden plan za ovu godinu, a u trećoj 

tablici je saldo – razlika tj. točan iznos doznake koji će ići na fakultete. Sredstva stoje na računu za još 

jednu godinu, ona su rezervirana. Nakon tri godine fakulteti preuzimaju obvezu da se financiraju sami 

iz novih programskih ugovora. O navedenome je prethodno raspravljao Odbor za proračun te 

Rektorski kolegij u užem i širem sastavu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio konačan obračun sredstava po 

sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu za financiranje asistenata zajedničkim sredstvima 

sastavnica i sveučilišnim sredstvima za akademsku godinu 2014./2015. u ukupnom 

iznosu od 1.845.357,68 kn. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio plan raspodjele sredstava po 

sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu za financiranje asistenata zajedničkim sredstvima 

sastavnica i sveučilišnim sredstvima za akademsku godinu 2015./2016. u ukupnom 

iznosu od 1.994.441,18 kn. 
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d) Prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake po procjeni subvencija participacija 

školarina za ak. godinu 2015./2016. 

 

Prorektor Lazibat informirao je članove Senata o tome da je prije nekoliko dana Ministarstvo poslalo 

obavijest da su sredstva iz proračuna rezervirana i da bi uplata trebala biti izvršena sljedeći tjedan. 

Prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake po procjeni subvencija participacija školarina za ak. 

godinu 2015./2016. napravljen je sukladno odluci Senata, a prema priloženoj tablici. To je u 

relativnom iznosu 44% od ukupnog potraživanja odnosno nominalno je do sada prvom doznakom bilo 

plaćeno 28.249.000,00 kuna. S obzirom da je ovo planirano u privremenom proračunu za tri mjeseca, 

sljedeći tjedan se očekuje isplata u iznosu od 73.625.000,00 kuna. Čim sredstva pristignu, ista će biti 

uplaćena na račune sastavnica. Isplata preostalog iznosa od oko 55 milijuna kuna bit će izvršena u 

mjesecu travnju. O prijedlogu raspodjele prethodno je raspravljano na Odboru za proračun te 

Rektorskom kolegiju u užem i širem sastavu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog raspodjele druge 

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. 

 

15) Izmjena Odluke o  imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta 

u Zagrebu 

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

Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

I. 

Odluka o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu koju 

je Senat donio na 5. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) održanoj 16. prosinca 2014. 

godine (klasa: 602-04/14-04/46, urbroj: 380-021/109-14-1 od 17. prosinca 2014. godine), mijenja 

se u članku I. točka 15 i glasi: 

 

 izv. prof. dr. sc. Ivana Franić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (umjesto 

dosadašnje članice akademkinje Milene Žic-Fuchs s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu). 

II. 

Mandat novoizabrane članice izv. prof. dr. sc. Ivane Franić traje do kraja mandata sadašnjeg 

saziva Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

16) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje 

Sveučilišta u Zagrebu 

I. 

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje koje je 

Fakultetsko vijeće usvojilo na 10. redovnoj sjednici održanoj 15. srpnja 2014. te na 2. redovnoj 

sjednici održanoj 17. studenoga 2015. godine. 

II. 

Izmjene i dopune Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje su sljedeće: 
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 Članak 8. Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje mijenja se na način da se 

dopunjuje s tri djelatnosti, i sada glasi: 

„djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade“, „stručni poslovi 

zaštite okoliša“ te „knjižnična djelatnost za potrebe nastave, te znanstvenog i stručnog 

rada“. 

 Članak 8. Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje mijenja se na način da se iza 

riječi „atesta“ doda djelatnost „certificiranja“ 

  

 

17) Donošenje Pravilnika o ustroju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Donosi se Pravilnik o ustroju radnih mjesta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu, čiji prijedlog je donijelo Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 27. listopada 

2015. godine. 

 

18) Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta i 

sistematizaciji poslova Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta i 

sistematizaciji poslova na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, čiji 

prijedlog je donijelo Akademijsko vijeće na 16. sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine. 

 

19) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Muzičke akademije Sveučilišta 

u Zagrebu 

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

jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program pristupnika za dekana Muzičke 

akademije Sveučilišta u Zagrebu red. prof. art. DALIBORA CIKOJEVIĆA za mandatno 

razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2016./2017.,  2017./2018. i 2018./2019.). 

 

20) Ostalo 

 
Rektor Boras obavijestio je članove Senata o održavanju smotre zborova pod nazivom Festa choralis, 

Budući da se Festa choralis do sada održavala na jednoj volonterskoj osnovi, rektor je na inicijativu 

prof. dr. sc. Mislava Grgića i 12-tak zborova razgovarao s poznatim maestrom Josipom degl' Ivelliom, 

koji je pristao voditi odnosno koordinirati smotru zborova na profesionalnoj razini. Također, maestro 

je zamoljen da napiše program, i isti je napisan, pod nazivom universitas cantam. Posjetitelji će moći 

uživati u mnogim zborskim izvedbama, počevši od klasičnih djela, preko obrade narodnih napjeva, do 

suvremenih skladbi moderna izričaja u travnju, svibnju i lipnju 2016. godine, te nizu koncerata te 

prigodnih nastupa u mjesecu studenome te 5 velikih predbožićnih humanitarnih koncerata u prosincu 

ove godine. Isto tako, koordinacija i organizacija prigodnih nastupa održavat će se tijekom promocija 

svih vrsta na fakultetima i Sveučilištu.  

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Petar Labrović upoznao je članove Senata s 

problematikom Studentskog centra i studenata - o nemogućnosti useljenja studenata u svoje sobe zbog 

kašnjenja s obnovom SC-a, a o čemu isti nisu uopće obaviješteni, te o poskupljenju cijene smještaja u 
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sobama koje nisu obnavljane. Prijedlog poskupljenja je sam po sebi napravljen bez ikakve analize 

prihoda i rashoda, te bez konzultacija sa studentskim predstavnicima. Prema prvotnom prijedlogu koji 

je SC dao, razlika u prihodima je bila preko 23 milijuna kuna, a po trenutno aktualnim cijenama, 

uspjeli smo nagovoriti SC da nešto malo smanje razliku u prihodima, koja trenutno iznosi više od 19 

milijuna kuna. Osim ovog poskupljenja, SC će ostvariti uštede u režijskim troškovima i troškovima 

održavanja zbog pozitivnih učinaka obnove - riječ je o 50% manjim troškovima režija što obećavaju 

izvođači radova, i 90% manjim troškova održavanja. Slijedom navedenoga, postavlja se upit zašto je 

najam kvadratnog prostora studentske sobe najskuplji kvadrat sobe u Zagrebu. Ovakve cijene su udar 

na studentski standard, posebice onih studenata slabijeg socioekonomskog statusa, poručuje  

predstavnik Studentskog zbora, zahvalivši se rektoru na danoj podršci, u ovom i medijskom istupu, 

zamolivši i Senat za istu. 

Rektor Boras izjavljuje da uprava Sveučilišta stoji iza ovog razmišljanja studenata, ali s druge strane 

naglašava da Sveučilište u Zagrebu nije vlasnik SC-a, niti njime upravlja. Kada bude vrijeme i ako SC 

bude priključen Sveučilištu, pod uvjetom da prethodno bude saniran i da poslovni plan bude takav da 

poslovno djeluje ili da barem bude na ukupnoj nuli ili po segmentima, tražit će se način da studenti 

budu zadovoljni, jer je u interesu Sveučilišta da što više vrhunskih studenata dobije smještaj u 

studentskom domu, posebice oni studenti koji su podzastupljeni, kao i  socijalno ugroženi studenti za 

koje treba tražiti rješenja preko MZOS-a. U ovom trenutku se moramo suzdržavati od poslovnih 

govora, jer nemamo konkretne podatke, ali dajemo načelnu podršku studentima, kazuje rektor te 

dodaje da je uprava Sveučilišta javno izjavili da podržava transparentno poslovanje SC-a. 

Dekanica Bischoff  obavještava članove Senata da će se na Tekstilno-tehnološkom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu u utorak, 26. siječnja u 11 sati održati svečana sjednica povodom 25. obljetnice 

Dana Fakulteta i 55 godina tekstilnoga studija na Sveučilištu u Zagrebu. Dan ranije, u ponedjeljak 25. 

siječnja 2016., Tekstilno-tehnološki fakultet održat će svoje tradicionalno, deveto znanstveno-stručno 

savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo pod ovogodišnjim tematskim nazivom Kreativni mikser. 

Suorganizator događanja je Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje "Nikola Šubić 

Zrinski". 

Profesor Lakušić obavještava da će se dan Građevinskog fakulteta održati, umjesto 22. veljače, 19. 

veljače 2016. u 11 sati, pa moli ispravak u sveučilišnom kalendaru. 

Prorektor Janjanin se u ime svih djelatnika Akademije, dekana i u svoje osobno ime zahvalio svim 

sastavnicama i svim dosadašnjim i bivšim dekanima i dekanicama na svesrdnoj podršci u izgradnji 

Muzičke akademije, koja je kulminirala danom Akademije 12. siječnja ove godine. „Hvala vam na 

vašoj podršci i iskrenoj želji da nam omogućite ono što je bio stoljetni san svih generacija prije i 

veselim se što ćemo svi zajedno uživati u zajedništvu naših okupljanja, ne samo glazbenih sadržaja, 

nego, kako je najavio rektor, i kongresa, i da to bude  novo mjesto našeg boljitka“- poručio je 

prorektor. 

 

 Za sve one sastavnice koje imaju zaposlenike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima 

rada, obavijesti su dane u nastavku teksta. 

 

Dekan Zelić izvještava kako Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ima preko 50% zaposlenika 

koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada,  te da je isti bio izložen različitim tužbama vezano 

uz neisplatu dodataka na plaću za poslove s posebnim uvjetima rada. Uzevši u obzir da u ovom 

trenutku to opterećenje iznosi oko 7,5 milijuna kuna za prethodno razdoblje, Fakultet je odlučio tužiti 

RH za razdoblje od 1. svibnja 2011. do 27. ožujka 2014. godine, za razdoblje koje nije ušlo u zastaru i 

za razdoblje kada je vrijedio Kolektivni ugovor (za koji se ne zna da li će i dalje vrijediti, ali to je 
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druga tema). Pokrenut je sudski postupak. Nakon dostave dokumentacije Ministarstvu, Državnom 

odvjetništvu, sklopljena je sudska nagodba, čime je Fakultet uspio naplatiti dio svoga potraživanja za 

navedeno razdoblje. Dakle, ne u potpunosti - nisu priznati troškovi odvjetnika, dio kamata. Slijedom 

navedenoga, dekan predlaže svim ostalim sastavnicama koje imaju zaposlenike koji rade na poslovima 

s posebnim uvjetima rada da podignu tužbu protiv RH zato što u sporazumu koji je sklopljen s 

Ministarstvom jasno stoji da je MZOS bilo dužno isplaćivati taj dodatak na ime posebnih uvjeta rada.  

Rektor Boras napominje da je važno da sastavnice kao pravne osobe to same učine, jer su fakulteti 

poslodavci. 

Dekanica Damić kazuje da je Farmaceutsko-biokemijski fakultet također podigao tužbu protiv RH, i 

smatra da je to jedini način da se na ovaj ili onaj način vrate sredstva. 

Dekan Nakić kazuje da je Rudarsko-geološko-naftni fakultet također uspio sklopiti nagodbu s 

Državnim odvjetništvom u jednom predmetu. 

Dekan Dobranić izvještava da je Veterinarski fakultet imao više od 50% zaposlenih koji su 

ostvarivali pravo na dodatke na rad za posebne uvjete rada. Njegovom aktivnošću i radom, taj broj je 

sveden na svega 16 ljudi koji imaju pravo na dodatke na posebne uvjete rada, pri čemu se puno 

napravilo na poboljšanju uvjeta. Fakultet je također podnio tužbu i donesena je prvostupanjska 

presuda, međutim, uložena je žalba od strane Ministarstva, pri čemu je istodobno stigao proračunski 

nadzor na Fakultet. „Budite spremni i na ovu varijantu, jer vas to čeka“- poručuje dekan. 

Rektor Boras izražava nadu da će utjecajni članovi Senata moći utjecati na buduću vlast da se takva 

šikaniranja ne događaju i ne dogode.  

 

*** 

 

Rektor je zahvalio svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice te zaželio svako dobro, uspješnu 

suradnju, puno zdravlja, i dobroga poslovanja u ovoj kalendarskoj godini.  

Sljedeća sjednica Senata će se održati u utorak, 9. veljače 2016. godine. 

Sjednica je završena u 13:10 sati 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Jelena Đuran, dipl.. iur 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/16-04/1 

Urbroj: 380-020/105-16-1 

 

2. veljače 2016. godine 


