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ZAPISNIK 

 

2. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) 

održane u utorak, 11. listopada 2016. s početkom u 13,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u 

Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 

 

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

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

suradnju 

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

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

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

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

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

Sveučilišta 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

- prof. dr. sc. Zrinka Tarle – zamjenica predsjednika Vijeća biomedicinskoga područja 

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

4. Prof. dr. sc. Mladen Brezović – predsjednik Vijeća biotehničkoga područja 

5. Prof. dr. sc. Slavko Slišković – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga 

područja 

6. Prof. dr. sc. Damir Bakić – predsjednik Vijeća prirodoslovnoga područja 

7. Prof. dr. sc. Željan Maleš, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

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

9. Prof. dr. sc. Davor Miličić, Medicinski fakultet 

10. Prof. dr. sc. Swen Seiwerth, Medicinski fakultet 

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

12. Prof. dr. sc. Nenad Turk, Veterinarski fakultet 

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

14. prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, Agronomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

21. Doc. dr. sc. Marta Zorko, Fakultet političkih znanosti 

22. Prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet 

23. Doc. dr. sc. Marko Ćaleta, Učiteljski fakultet 

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

- Prof. dr. sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet 

25. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

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

27. Izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, Hrvatski studiji 

- prof. dr. sc. Ivan Šestak, Filozofski fakultet Družbe Isusove 

28. Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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29. Prof. dr. sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

31. Akademik Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

32. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Arhitektonski fakultet 

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

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

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

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

37. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

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

40. Izv. prof. dr. sc. Ranko Biondić, Geotehnički fakultet 

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

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

43. Doc. dr. sc. Anita Begić Hadžipašić, Metalurški fakultet 

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

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

46. Izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Akademija dramske umjetnosti 

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

48. Nikola Bilandžija, Agronomski fakultet 

49. Nataša Tošanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

50. Matej Boras, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

51. Karlo Radmanić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

52. Josip Papak, Hrvatski studiji 

53. Ivan Šolić, Šumarski fakultet 

54. Ante Miličević, Stomatološki fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

55. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

56. Krešimir Bašić, Stomatološki fakultet 

57. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

58. Mate Damić, Ekonomski fakultet 

 

Ostali 

- prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica Sveučilišta 
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- Jelena Đuran, dipl. iur., Ured za upravljanje kvalitetom 

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

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 2. redovitu sjednicu Senata u 348. 

akademskoj godini (2016./2017.), pozdravio sve prisutne, te predložio manje izmjene i dopune 

dnevnoga reda na način da se: 

 

 pod točkom 6) Financijska pitanja  naziv podtočke 6.1. Raspodjela sredstava za investicijsko 

održavanje mijenja u 6.1. Raspodjela sredstava za tekuće i investicijsko održavanje 

 iza točke 15) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

skida točka 16) Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Fakulteta političkih 

znanosti Sveučilišta u Zagrebu te dodaje nova točka 16) Prijedlog za razrješenje i imenovanje 

o.d. prodekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

Dnevni red: 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

2) Donošenje odluke o dodjeli Nagrade „Fran Bošnjaković“ 

 

3) Donošenje odluke o dodjeli Nagrade „Andrija Mohorovičić“ 

 

4) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

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

 

5) Izbori u zvanja  

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

redovitoga profesora – trajno 

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

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

6) Financijska pitanja 

6.1. Realizacija vanjske suradnje u ak. god. 2015. / 2016. 

6.2. Prijedlog raspodjele preostalih sredstava participacija školarina prvog programskog 

ugovora (2012./2013., 2013./2014., 2014./2015.) 

6.3. Potvrđivanje modela naplate participacija školarina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 

6.4. Raspodjela sredstava za tekuće i investicijsko održavanje 

6.5. Raspodjela sredstava iz Interventnih sredstava 

 

7) Sveučilišna nastavna literatura 

 

8) Preddiplomski i diplomski studijski programi 

8.1. Izmjena akademskog naziva preddiplomskog sveučilišnog studija Baletna pedagogija 

Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

8.2. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa-specijalistički diplomski stručni studij 

Ekonomika energije i okoliša Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
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9) Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

9.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Alergologija i klinička imunologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(novi program) 

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

specijalističkog programa Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna 

medicina Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

10) Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

10.1. Prijedlog za prihvaćanje novog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Licencijatski i doktorski studij teologije Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

11) Izvješće o upisima na preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske te stručne 

preddiplomske studije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

12) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

13) Međunarodna suradnja 

 

14) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

15) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

16) Prijedlog za razrješenje i imenovanje o.d. prodekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

17) Ostalo 

 

*** 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

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

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

dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću: 

 

R.

b 

Klasa IME PREZIME Visoko učilište Izvjestitelj/-ica 

1. 602-

04/16-

16/1 

prof. dr. sc. Josip ĐELMIŠ Medicinski fakultet prof. dr. sc. Mate 

Majerović, predsjednik 

Povjerenstva 

 

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

titule professor emeritus gore navedenom predloženiku. 

 

2) Donošenje odluke o dodjeli Nagrade „Fran Bošnjaković“ 
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Rektor Boras izvještava Senat da je Povjerenstvo za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade 

”Fran Bošnjaković” utvrdilo da su pristigla dva prijedloga koja zadovoljavaju sve uvjete 

Pravilnika o dodjeli Nagrade ”Fran Bošnjaković” te da, sukladno navedenome, Povjerenstvo 

predlaže Senatu da se spomenuta Nagrada za 2016. godinu dodjeli objema predloženicima, 

odnosno prof. dr. sc. Krešimiru Košutiću s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu  te prof. dr. sc. Svenu Lončariću s Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku da se Nagrada ”Fran 

Bošnjaković” za 2016. godinu dodjeljuje dr. sc. KREŠIMIRU KOŠUTIĆU, 

redovitom profesoru u trajnom zvanju Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. SVENU LONČARIĆU, redovitom 

profesoru u trajnom zvanju Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 Prof. dr. sc. KREŠIMIRU KOŠUTIĆU i prof. dr. sc. SVENU LONČARIĆU 

Nagrada se dodjeljuje za zapažene rezultate u znanstvenom, nastavnom i stručnom 

radu te promicanju znanstvene discipline i struke. 

 Nagrada će dobitnicima Nagrade biti uručena na svečanosti prigodom obilježavanja 

Dana Sveučilišta u Zagrebu. 

 

3) Donošenje odluke o dodjeli Nagrade „Andrija Mohorovičić“ 

 

Rektor Boras izvještava Senat da je Povjerenstvo za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade 

”Andrija Mohorovičić” utvrdilo da je pristigao jedan prijedlog koji sadrži kompletnu propisanu 

dokumentaciju. Predloženik je prof. dr. sc. Marijan Herak s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku da se Nagrada ”Andrija 

Mohorovičić” za 2016. godinu dodjeli dr. sc. MARIJANU HERAKU, redovitom 

profesoru u trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 Prof. dr. sc. MARIJANU HERAKU Nagrada se dodjeljuje za ostvarene znanstvene 

rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja i odgoj 

mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti. 

 Nagrada će prof. dr. sc. MARIJANU HERAKU biti uručena na svečanosti prigodom 

obilježavanja Dana Sveučilišta u Zagrebu. 

 

4) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

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

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 13. redovite sjednice 

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

rujna 2016. godine. 

 

5) Izbori u zvanja  

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

redovitoga profesora – trajno 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

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

znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto. 

 

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

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

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

znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto. 

 

6) Financijska pitanja 

6.1. Realizacija vanjske suradnje u ak. god. 2015. / 2016. 

 

Prorektor Lazibat upoznaje članove Senata s izvještajem o realizaciji ukupne vanjske 

suradnje po sastavnicama u akademskoj godini 2015./2016. kojeg je potrebno potvrditi na 

Senatu te ga poslati resornom ministarstvu od kojeg se potom potražuju sredstva. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju realizacije 

vanjske suradnje u akademskoj godini 2015./2016. 

 

6.2. Prijedlog raspodjele preostalih sredstava participacija školarina prvog programskog 

ugovora (2012./2013., 2013./2014., 2014./2015.) 

 

Prorektor Lazibat skreće pozornost članovima Senata na činjenicu da je nakon završetka 

važenja prvog programskog ugovora za ak god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 

napravljena revizija putem koje je ustanovljeno kako su određena sredstva ostala 

neiskorištena. Riječ je o iznosu od 3.123.294,45 kn. Na nadležnim tijelima raspravljano je i 

usuglašeno da se od preostalih sredstava 2.623.567,45 kn podjeli za pokriće vanjske suradnje 

na način da svaka sastavnica dobije jednaki postotak odnosno 12.83% od preostalog 

potraživanja. Preostalih 16 %  od iznosa (499.727,00 kn) izdvojio bi se u skladu s Odlukom 

Senata o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja 

materijalnih troškova u ak god. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 9. prosinca 2015. na 

način kako slijedi: 

 

- 4,0% troškovi poslovanja Rektorata (124.932,00kn) 

- 3,0% rezervna interventna sredstva (93.699,00kn) 

- 2.0% stipendiranje studenata (62.466,00kn) 

- 1,5% posebna međunarodna suradnja (46.849,00kn) 

- 3,5% profesori emeritusi (109.315,00kn) 

- 2,0% rezerva investicijskog održavanja (62.466,00kn) 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o raspodjeli preostalih 

sredstava participacija školarina prvog programskog ugovora (2012./2013., 

2013./2014., 2014./2015.) 

 

6.3. Potvrđivanje modela naplate participacija školarina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Lazibat ističe kako su sastavnice u obvezi Sveučilištu dostavljati modele naplate 

participacije školarina koje su odabrale, a koje je Senat dužan potvrditi. Prorektor predlaže da 

se u paketu potvrde svi modeli koje je Sveučilište do sad zaprimilo. Skreće pozornost da 

jedino još Muzička akademija nije dostavila svoju odluku/obavijest o modelu. Stoga predlaže 

potvrđivanje dostavljenih modela naplate za sve sastavnice izuzev Muzičke akademije za koju 

će se potvrđivanje obaviti na Senatu nakon što Sveučilište zaprimi odluku/obavijest. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio pristigle modele naplate 

participacije školarina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 

 

6.4. Raspodjela sredstava za tekuće i investicijsko održavanje 

 

Prorektor Lazibat navodi da se investicijsko održavanje više ne plaća iz proračuna. Odlukom 

Senata odlučeno je da iz programskih ugovora 2% ukupnih iznosa ide u rezervni fond 

investicijskog održavanja, a u interventni fond 3% ukupnog iznosa. Prorektor podsjeća da je 

na sjednici Senata održanoj 19. srpnja 2016. Senat već donio sličnu odluku o raspodjeli 

sredstava za tekuće i investicijsko održavanje, a na osnovi pristiglih zahtjeva sastavnica. 

Sveučilište je u međuvremenu zaprimilo nove zahtjeve koji se, u skladu s Odlukom Senata 

vezanom uz doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija školarina i 

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

donesenoj na sjednici Senata održanoj 8. prosinca 2015., dostavljaju stručnim službama, zatim 

prosljeđuju rektoru, nakon čega rektor predlaže raspodjelu sredstava Rektorskom kolegiju u 

užem sastavu. Potonje tijelo raspodjelu predlaže Rektorskom kolegiju u širem sastavu nakon 

čega se Senatu predlaže donošenje konačne odluke. Prorektor navodi da su svoje zahtjeve za 

tekuće odnosno investicijsko održavanje podnijeli Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Fakultet prometnih znanosti te Učiteljski fakultet. Također zahtjev je podnio i Rektorat za 

potrebe Kampusa Borongaj (troškovi zaštitara). Skreće pozornost da sve sastavnice kojima će 

Senat odobriti sredstva ista neće dobiti odmah već tek nakon što se pokrenu radovi, a što 

predstavlja razliku u odnosu na interventna sredstva koja se doznačavaju odmah. Sami 

zahtjevi sastavnica bili su znatno veći od predložene raspodjele. Prorektor ističe da se 

nastojalo ići po prioritetu žurnosti, te da se u što većoj mjeri zadovolji potrebe sastavnica 

imajući u vidu da je raspoloživih sredstava malo. U nastavku navodi da se predlaže sljedeća 

raspodjela prema pristiglim zahtjevima: 

 

1. Fakultet elektrotehnike i računarstva – 300.000,00 kn – sanacija ravnih 

krovova objekta B. 

2. Fakultet prometnih znanosti – 150.000,00 kn – rekonstrukcija sustava grijanja 

(etažno grijanje na električnu energiju) te zamjena ulaznih vrata s 

nadstrešnicom na objektu Kušlanova 2 i sanacija krovišta 

3. Učiteljski fakultet – 150.000,00 kn – rekonstrukcija toplinske podstanice u 

glavnoj zgradi i sportskoj dvorani fakulteta te rekonstrukcija dijela krova na 

zgradi fakulteta u Petrinji 

4. Znanstveno-učilišni kampus Borongaj – 100.000,00 kn - podmirenje troškova 

zaštitarskih usluga 

 

Akademik Orlić navodi da su za razliku od sjednice Senata u srpnju ove godine kada je ista 

točka bila na dnevnom redu, sada vidljivi podaci o veličini novčanih zahtjeva sastavnica kao i 

iznosi odobreni od strane Sveučilišta. Akademik postavlja upit prema kojoj metodologiji je 

napravljen prijedlog raspodjele sredstava za tekuće i investicijsko održavanje za sastavnice 

koje su uputile Sveučilištu svoje zahtjeve. Također zanima ga trenutačno stanje na računu. 

Smatra da bi bilo dobro da u buduće u tabličnom prikazu bude vidljivo kada je zahtjev 

sastavnice podnesen, koliki je iznos zahtjeva, koliki iznos je odobren od strane Sveučilišta, te 

stanje na računu. Smatra da bi na taj način članovi Senata imali cjelovitiji uvid te 

jednostavnije glasovali. 

 

Prorektor Lazibat odgovara kako se za predmetni fond izdvaja svega 2% te da je riječ o 

sredstvima u iznosu od tri milijuna kuna. Iz tog fonda nastoji se maksimalno zadovoljiti 

potrebe 33 sastavnica za tekuće i investicijsko održavanje. Ističe da je sa svakim od dekana 

sastavnice koja je uputila zahtjev obavljen razgovor. Detaljno je analizirana opravdanost 

zahtjeva, te se nastojalo svakom, koliko je moguće, izići u susret. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz dva suzdržana glasa donio Odluku o raspodjeli 

sredstava za tekuće i investicijsko održavanje – „Rezerva“, a kako slijedi: 

 Fakultet elektrotehnike i računarstva – 300.000,00 kn – sanacija ravnih 

krovova objekta B. 

 Fakultet prometnih znanosti – 150.000,00 kn – rekonstrukcija sustava 

grijanja (etažno grijanje na električnu energiju) te zamjena ulaznih vrata s 

nadstrešnicom na objektu Kušlanova 2 i sanacija krovišta 

 Učiteljski fakultet – 150.000,00 kn – rekonstrukcija toplinske podstanice u 

glavnoj zgradi i sportskoj dvorani fakulteta te rekonstrukcija dijela krova 

na zgradi fakulteta u Petrinji 

 Znanstveno-učilišni kampus Borongaj – 100.000,00 kn - podmirenje 

troškova zaštitarskih usluga 

 

6.5. Raspodjela sredstava iz Interventnih sredstava 

 

Prorektor Lazibat navodi kako se u skladu s Odlukom Senata za rezervna interventna 

sredstva izdvaja 3%. Ističe da se u tom fondu nalazi ukupno oko četiri milijuna kuna. Ta 

sredstva su primarno namijenjena onim sastavnicama koje nemaju puno studenata, a iz nekih 

hitnih razloga ugrožena im je solventnost, odnosno nemaju mogućnost podmirivanja svojih 

tekućih obaveza. Riječ je o raspodjeli dijela preostalih neiskorištenih sredstava za podmirenje 

troškova za sastavnice, prema iznosu i namjeni kako slijedi: 

 

1.  Akademija dramske umjetnosti – 300.000,00 kn – materijalni rashodi (režije i 

ostalo) 

2. Akademija likovnih umjetnosti – 150.000,00 kn – pokrivanje troškova za 

realizaciju međunarodnog projekta „Transform in art education“ te sanacija na 

više lokacija i režijski troškovi 

3. Fakultet organizacije i informatike – 100.000,00 kn – izmjena fasadne stolarije 

radi povećanja energetske učinkovitosti zgrade FOI1 

4. Fakultet strojarstva i brodogradnje – 500.000,00 kn - kupnja zemljišta (k.č. 

4111/1, k.o. Trnje) 

5. Prehrambeno – biotehnološki fakultet – 300.000,00 kn – troškovi vezani za 

ovrhu radi posebnih uvjeta rada i postupak regresne tužbe 

6. Sveučilišni studij protestantska teologija – 100.000,00 kn - pokrivanje 

troškova studija sukladno Sporazumu, koordinatoru izvođenja studija 

Teološkom fakultetu "Matija Vlačić Ilirik" 

 

Dekan Zelić podsjeća da je Kineziološkom fakultetu svojedobno dana posudba od milijun 

kuna. Osvrće se na sredstva namijenjena za Prehrambeno-biotehnološki fakultet, te postavlja 

upit hoće li sastavnica, u slučaju ako se regresna sredstva utuže od države, a sastavnica 

sredstva dobije natrag, morati vratiti bespovratna sredstva dobivena od Sveučilišta. 

 

Prorektor Lazibat navodi da je sastavnica kojoj je posuđeno milijun kuna istu dobila iz 

razloga jer je bila ovršena zbog poreznog nadzora. U takvoj situaciji sastavnica nije mogla 

vratiti sredstva zbog čega je sklopljen ugovor iz kojeg je vidljivo da je riječ o pozajmici koja 

će se vratiti kad se steknu uvjeti. U slučaju druge navedene sastavnice radi se o tome da je 

zbog ovrhe ugroženo plaćanje svakodnevnih obaveza, odnosno solventnost. U nastavku 

navodi da se u slučaju druge sastavnice ne radi o nikakvo knjiženju. Ako se regresna sredstva 

utuže od države i sredstva dobije natrag, onda se ovrha pokriva ovrhom. U konkretnom slučaju 

predlaže se dodjela znatno manjih sredstava za održavanje tekuće solventnosti. 

 

Akademik Orlić upućuje primjedbu u vezi nejasne metodologije temeljem koje je napravljen 

prijedlog raspodjele sredstava iz interventnog fonda za sastavnice koje su uputile Sveučilištu 

svoje zahtjeve. Smatra da bi članovi Senata trebali znati koliko koja sastavnica ima vlastitih 
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prihoda, te može li sastavnica lakše ili teže podnijeti ovrhe. Također, mišljenja je da bi bilo 

dobro kada bi se ubuduće pripremale kumulativne tablice. 

 

Rektor Boras navodi da se o svemu navedenom vodila široka rasprava na Rektorskom 

kolegiju u širem sastavu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz tri suzdržana glasa donio Odluku o raspodjeli 

sredstava za investicijsko održavanje – „Interventna sredstva, a kako slijedi: 

 

1.  Akademija dramske umjetnosti – 300.000,00 kn – materijalni rashodi 

(režije i ostalo) 

2. Akademija likovnih umjetnosti – 150.000,00 kn – pokrivanje troškova za 

realizaciju međunarodnog projekta „Transform in art education“ te 

sanacija na više lokacija i režijski troškovi 

3. Fakultet organizacije i informatike – 100.000,00 kn – izmjena fasadne 

stolarije radi povećanja energetske učinkovitosti zgrade FOI1 

4. Fakultet strojarstva i brodogradnje – 500.000,00 kn - kupnja zemljišta 

(k.č. 4111/1, k.o. Trnje) 

5. Prehrambeno – biotehnološki fakultet – 300.000,00 kn – troškovi vezani 

za ovrhu radi posebnih uvjeta rada i postupak regresne tužbe 

6. Sveučilišni studij protestantska teologija – 100.000,00 kn - pokrivanje 

troškova studija sukladno Sporazumu, koordinatoru izvođenja studija 

Teološkom fakultetu "Matija Vlačić Ilirik" 

 

7) Sveučilišna nastavna literatura 

 

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

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

objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 80. sjednici Povjerenstva, održanoj 4. listopada 

2016. godine, razmatrani su prijedlozi za objavljivanje rukopisa koji su primljeni s cjelokupnom 

dokumentacijom. Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali rukopise, detaljno pročitali 

recenzije rukopisa i dopise fakulteta, Povjerenstvo je donijelo sljedeće 

PRIJEDLOGE o odobravanju naslova: 

 

ORGANSKA FOTOKEMIJA - PRINCIPI I PRIMJENA, sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. 

Ilijana Odak i izv. prof. dr. sc. Irena Škorić. Predlagatelj je Fakultet kemijskog inženjerstva i 

tehnologije. 

 

GOSPODARENJE POLIMERNIM OTPADOM, sveučilišni priručnik, autorica: prof. dr. sc. Zlata 

Hrnjak-Murgić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i 

tehnologije. 

 

FAMILY MEDICINE, sveučilišni udžbenik, urednici: prof. dr. sc. Milica Katić i prof. dr. sc. Igor 

Švab. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ALZHEIMEROVA BOLEST I DRUGE DEMENCIJE - RANO OTKRIVANJE I ZAŠTITA 

ZDRAVLJA,  sveučilišni priručnik, urednici: doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prof. dr. 

sc. Ninoslav Mimica i dr. sc. Marija Kušan Jukić. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

ORGANIZACIJA, sveučilišni udžbenik, urednica: prof. dr. sc. Lovorka Galetić. Predlagatelj je 

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

RAČUNOVODSTVO I - RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE, sveučilišni udžbenik, 

urednik: prof. dr. sc. Lajoš Žager. Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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MATEMATIKA 2, sveučilišni udžbenik, urednik: prof. dr. sc. Neven Elezović. Predlagatelj je 

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

8) Preddiplomski i diplomski studijski programi 

8.1. Izmjena akademskog naziva preddiplomskog sveučilišnog studija Baletna pedagogija 

Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar ističe kako je Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

uputila zahtjev Sveučilištu za tehničkim ispravkom akademskoga naziva preddiplomskog 

sveučilišnog studija Baletna pedagogija Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu. Postupak izmjene akademskoga naziva predmetnog studija obavljen je u skladu s 

procedurom propisanom u Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih programa 

sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te 

stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. Prorektorica predlaže donošenje odluke Senata. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni akademskoga 

naziva preddiplomskog sveučilišnog studija Baletna pedagogija Akademije dramske 

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

8.2. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa-specijalistički diplomski stručni studij 

Ekonomika energije i okoliša Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar informira članove Senata da je od Ministarstva znanosti, obrazovanja 

i športa pristigla potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa specijalističkog diplomskog 

stručnog studija Ekonomika energije i okoliša Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

9) Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

9.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Alergologija i klinička imunologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(novi program) 

 

Prorektor Šimpraga navodi da je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe 

na sjednici održanoj 30. rujna 2016. raspravljalo o programu novog poslijediplomskog 

specijalističkog studija Alergologija i klinička imunologija  Medicinskog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu. Nakon provedene recenzije programa, Vijeće biomedicinskoga područja dalo je 

pozitivno mišljenje o prijedlogu programa studija te predlaže Senatu da donese odluku o 

prihvaćanju predmetnog poslijediplomskog specijalističkog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju nastavnoga 

plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Alergologija i klinička 

imunologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 
 

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

specijalističkog programa Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna 

medicina Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Šimpraga navodi da je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe 

Sveučilišta u Zagrebu u periodu od 21. lipnja 2016. do 30. rujna 2016. potvrdilo i evidentiralo 

izmjene i dopune do 20 % za studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
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Zagrebu. Manje izmjene i dopune predmetnoga studija dobile su i pozitivno mišljenje Vijeća 

biomedicinskoga područja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju manjih 

izmjena i dopuna (do 20%) poslijediplomskog specijalističkog programa 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

10) Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

10.1. Prijedlog za prihvaćanje novog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Licencijatski i doktorski studij teologije Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Šimpraga navodi kako je Vijeće društveno-humanističkoga područja na sjednici 

održanoj 5. listopada 2016. raspravljalo o programu doktorskog studija Licencijatski i 

doktorski studij teologije Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon 

provedene recenzije programa te primljenog pozitivnog mišljenja Odbora za doktorske 

programe, Vijeće društveno-humanističkoga područja dalo je pozitivno mišljenje o prijedlogu 

program studija te se predlaže Senatu da donese odluku o prihvaćanju predmetnog 

poslijediplomskog doktorskog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju novog 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Licencijatski i doktorski studij 

teologije Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

Rektor Boras informira članove Senata kako je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

športa dobivena potvrda da je poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i 

globalna sigurnost Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisan u Upisnik studijskih 

programa. 

 

11) Izvješće o upisima na preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske te stručne 

preddiplomske studije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić podsjeća da je Sveučilište u Zagrebu za akademsku godinu 

2016./2017.  raspisalo Natječaj s ukupnom upisnom kvotom od 12 634 upisnih  Od toga su 10 769 

upisnih mjesta (ili 85%) bila predviđena za redovite studente, 1 480 (12%) za izvanredne studente, 

dok je za strane studente (bez EU državljana) bilo predviđeno 385 upisnih mjesta (3%). 

Popunjenost ukupne kvote za Sveučilište u Zagrebu u srpnju je bila 86,05% pri čemu je 

popunjenost na redovitom sveučilišnim studijima iznosila 94,73%. Nakon rujanskog upisnog roka 

na sastavnice Sveučilišta u Zagrebu upisalo se ukupno 11 652* studenata što u ukupnoj kvoti 

znači popunjenost  od 92,22% (lani 92,78%). Popunjenost na razini redovitih studenata je 96,5% 

(lani 96,79%), odnosno upisao se 10 393* redoviti student. Kod izvanrednih studija popunjenost je 

78,71% (lani 82,53%) odnosno upisao se 1 165 izvanrednih studenata. Najslabija je popunjenost 

kvote za strance i iznosi 24,41% (lani 22,36%), dakle upisano je tek 94 strana studenta, ali to je 

dobrim dijelom posljedica činjenice da EU državljani upisuju unutar kvote za RH državljane. 

Nepopunjenih mjesta nakon upisa ostalo je sveukupno 982* i to u sljedećim područjima i 

studijskim programima: u prirodoslovnom području (PMF) ukupna popunjenost je 89,66%. 

Sveukupno je preostalo 84 upisna mjesta i to najvećim dijelom za nastavničke studije (matematika 

i fizika, fizika, fizika i informatika, fizika i kemija). Nažalost radi se o studijima za koje postoji 

potreba, jer su kvalitetni nastavnici u području prirodoslovlja i matematike nužni želimo li 

povećati interes za deficitarna zanimanja u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i 

prirodoslovnim znanostima. Sveučilište u Zagrebu podupire studente nastavničkih smjerova u 

prirodoslovlju, informatici i matematici putem stipendija i subvencija, međutim radi se o 

zahtjevnim studijima nakon kojih studenti imaju perspektivu zapošljavanja na potplaćenim i ne 
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osobito cijenjenim zanimanjima. Dakle, ovo je izuzetno važno pitanje za gospodarski razvoj 

Hrvatske na kojem i dalje zajedno trebaju raditi ne samo resorno Ministarstvo već i Vlada te 

fakulteti koji obrazuju nastavnike u ovim područjima. U tehničkom području ukupna je 

popunjenost 89,36% s 350 nepopunjenih upisnih mjesta. Biomedicinsko područje popunjeno je s 

97,01%. Unutar biotehničkog područja popunjenost je 98,7%. U društvenom području 

popunjenost je također visoka 95,13%. Unutar humanističkog područja popunjenost je 86,38%. U 

umjetničkom području popunjenost je 87,02%. U kategoriji sveučilišnih studija popunjenost je 

88,5%. Na preddiplomskom sveučilišnom studiju Protestantska teologija popunjenost je 83,33%, a 

na preddiplomskom sveučilišnom studiju inženjerstvo na engleskom jeziku nema niti jednog 

prijavljenog studenta. Preddiplomski sveučilišni studij Vojno inženjerstvo popunjen je s 81,33%, a 

studij Vojno vođenje i upravljanje sa 95,56%. Popunjenost preddiplomskog sveučilišnog studija 

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije iznosi 96%. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Izvješće o upisima na 

preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske te stručne preddiplomske 

studije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

12) 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. Vesna Gotovac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Matematika 

Tema: Assessing dissimilarity of random sets through convex compact approximations and 

support functions (Ispitivanje sličnosti slučajnih skupova aproksimacijama konveksnim tijelima i 

njihovim potpornim funkcijama) 

2. Sonja Žunar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Matematika 

Tema: Neponištavanja Poincaréovih redova na metaplektičkoj grupi i primjene 

3. Aljoša Šubašić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Matematika 

Tema: Dizajni tranzitivni po incidencijama  

4. Andreina Belušić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Geofizika 

Tema: Obilježja vjetra u sadašnjoj i budućoj klimi na temelju simulacija regionalnih klimatskih 

modela za šire područje Jadrana 

5. Tamara Štemberga, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Fizika 

Tema: Anomalije traga iz modela materije u zakrivljenom prostoru 

6. Dean Popović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Dijagnostika i primjena pulsnih hladnih atmosferskih plazma 

7. Filip Orbanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Kvantni transport i magnetska svojstva odabranih topoloških izolatora i Diracovih 

polumetala 

8. Branimir Mihaljević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Fizika 

Tema: Nelinearna vodljivost i magnetotransportna svojstva odabranih jako koreliranih sustava 

9. Petar Čuljak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 
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Tema: Proširenja standardnoga modela s radijacijskim generiranjem neutrinskih masa 

10. Nikolina Nekić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Self-assembled Ge/Si core/shell quantum dots in alumina matrix for application in photo-

electric conversion (Samouređene kvantne točke Ge/Si jezgra/ljuska u aluminskoj matrici s 

primjenom u fotoelektričnoj konverziji) 

11. Marija Maskalan, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biologija 

Tema: Raznolikost alela i haplotipova HLA u Hrvatskoj i utjecaj na odabir davatelja u 

transplantaciji krvotvornih matičnih stanica  

12. Antonija Žižić Nakić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biologija 

Tema: Alge kremenjašice kao pokazatelji promjena paleolimnoloških okoliša kasnoga pleistocena 

i holocena Baćinskih jezera 

13. Sanja Žalac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Faunističke, taksonomske i ekološke značajke tulara (Insecta: Trichoptera) u izvorskim 

tipovima staništa 

14. Martina Mikulandra, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biologija 

Tema: Uloga receptora TLR3 u razvoju i liječenju tumora glave i vrata čovjeka 

15. Marija Marguš, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije 

Tema: Razvoj elektroanalitičkih metoda za određivanje i karakterizaciju nanočestica metalnih 

sulfida i elementarnoga sumpora u vodenom okolišu  

16. Adrijana Bogoje Raspopović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biologija 

Tema: Međuodnos BDNF, IL-6 i pokazatelja oksidacijskoga stresa pri demijelinizacijskim 

oštećenjima  

17. Maja Buljubašić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Komparativna analiza molekularnih biljega teratokarcinoma u miša i čovjeka  

18. Aleksandra Maršavelski, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemija 

Tema: Računalno ispitivanje katalitičke aktivnosti i selektivnosti aminskih oksidaza prema 

histaminu i N-metilhistaminu  

19. Vlatko Grabovac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biologija 

Tema: Diferencijski potencijal i uloga cirkulirajućih CD34+ matičnih stanica u akutnom 

koronarnom sindromu (STEMI)  

20. mr. sc. Marina Rudan, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biologija 

Tema: Crosstalk of gene polymorphisms with RNA and protein phenotypic characteristics 

(Povezanost genskih polimorfizama s fenotipskim karakteristikama molekula RNA i proteina) 

21. Ivan Boev, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Geologija 

Tema: Mineraloške i geokemijske karakteristike čestica PM–10 područja Tikveš i njihov utjecaj 

na okoliš 

22. Karmela Zanki Kulazo, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Inženjerska kemija 

Tema: Razvoj ionsko-selektivne membrane za određivanje sulfata primjenom barijeva sulfata i 

vodljivih nanočestica 

23. Davor Andrić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arhitektura i urbanizam 
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Tema: Biomimetičke pneubotske konstrukcije u arhitekturi: razvojni model modularne 

konstrukcije  

24. Morana Pap, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arhitektura i urbanizam 

Tema: Prostorno-funkcionalni model studentskoga doma u kontekstu sveučilišnog kampusa  

25. Ivana Senjak, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arhitektura i urbanizam 

Tema: Arhitektonski i urbanistički čimbenici kvalitete višestambene izgradnje  na primjeru 

Zagreba u razdoblju 1991.-2016. 

26. Siniša Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Tehnološki sustav u prometu i transportu  

Tema: Definiranje obrazaca ponašanja korisnika pametnih telefona pri prebacivanju podatkovnoga 

prometa s pokretnih na Wi-Fi mreže 

27. Dario Babić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Tehnološki sustav u prometu i transportu  

Tema: Model predviđanja trajanja oznaka na kolniku 

28. Martin Gregurić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Tehnološki sustav u prometu i transportu  

Tema: Cooperative ramp metering for urban motorways based on machine learning (Kooperativno 

upravljanje priljevnim tokovima na urbanim autocestama zasnovano na strojnom učenju) 

29. Matej Mihić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo  

Tema: Incorporation of health and safety into building information modelling through hazard 

integration system (Povezivanje zaštite na radu i informacijskog modeliranja gradnje kroz sustav 

integracije opasnosti) 

30. Goran Jurakić, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Geodezija i geoinformatika 

Tema: Primjena višekriterijske analize u nadjeli zemljišnih čestica tijekom komasacije 

31. Iva Ališić, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Geodezija i geoinformatika 

Tema: Analiza fragmentiranosti zemljišnih posjeda i primjena rezultata u gospodarenju 

poljoprivrednim zemljištem 

32. Dalibor Marinčić, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Geodezija i geoinformatika 

Tema: Prostorno-vremensko modeliranje pomaka i deformacija hidroelektrana 

33. Ziad Boutanios, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Two-way coupled Eulerian-Eulerian finite volume simulation of drifting snow 

(Dvosmjerno spregnuta Euler-Eulerova simulacija nošenja snijega metodom kontrolnih volumena) 

34. mr. sc. Dražen Antolić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo i brodogradnja 

Tema: Algoritam za tehnološku klasifikaciju na temelju CAD 3D modela izratka 

35. Jelena Ćosić Lesičar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Razvoj metode za procjenu robusnosti i sposobnosti djelovanja sustava autonomnih agenata  

36. Zoran Kovač, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu  

Tema: Podrijetlo nitrata u podzemnoj vodi zagrebačkoga aluvijalnoga vodonosnika 

37. Jelena Matić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Povezanost osobina ličnosti i kognitivnih sposobnosti sa sklonošću predrasudama prema 

različitim društvenim skupinama 

38. Irena Mišetić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 
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Tema: Provjera posredujuće uloge ranih neprilagođenih shema i kognitivnoga suočavanja na 

odnos privrženosti i simptoma psihopatologije 

39. Maja Žvorc, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 

Tema: Nadgrobni spomenici na području povijesne Zagrebačke biskupije od XV. do XVIII. 

stoljeća 

40. Breza Šalamon-Cindori, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Odjek kulturne baštine nacionalne knjižnice u digitalnom okruženju 

41. Eszter Punczman, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija 

Tema: Identitet Hrvata Bunjevaca u mađarskome dijelu Bačke 

42. Ana Mihaljević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistike 

Tema: Sintaksa hrvatskoglagoljskih tekstova prevedenih s latinskoga 

43. Martina Mičija Palić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Hrvatska kultura 

Tema: Pijanistice zagrebačke sredine s kraja 19. i prve polovine 20. stoljeća u svjetlu suvremenoga 

pijanizma i glasovirske pedagogije 

44. Demian Papo, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Filozofska sastavnica u spisima Benedikta Kotruljevića 

45. Rea Lujić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Glotodidaktike 

Tema: Utjecaj višejezičnoga pristupa na sudjelovanje višejezičnih učenika u trojezičnoj nastavi 

46. Milena Marijan Peranić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Hrvatska kultura 

Tema: Kulturološki aspekti javnih manifestacija na Rabu od kraja 18. do početka 20. stoljeća 

47. Marijan Lukačević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Arheologija 

Tema: Učestalost i distribucija koštanih patoloških promjena u kasnosrednjovjekovnih arheoloških 

populacija kontinentalne Hrvatske 

48. Marina Goreta, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika 

Tema: Djelo Nikole Tommasea u svjetlu talijanske i hrvatske kritike  

49. Tomislav Matić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Medievistika 

Tema: Ivan Vitez od Sredne – Prelat i humanist XV. stoljeća  

50. Franjo Jurić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest 

Tema: Glavne značajke uprave Nezavisne Države Hrvatske u Velikoj župi Krbavi i Psatu sa 

sjedištem u Bihaću 

51. Lucija Kolić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Utjecaj protokola testa hodanja s progresivnim opterećenjem na pokretnom sagu na 

pokazatelje energetskih kapaciteta 

52. Maja Vukelja, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Tjelesna aktivnost i motorička znanja djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj 

53. Ante Marić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Osjetljivost sorta šljive (Prunus domestica L.) na važne štetnike ploda i lista 

54. Gordana Duvnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Fenotipska svojstva, masnokiselinski sastav i senzorna kakvoća mesa i jaja kokoši hrvatice 



 19 

55. Domagoj Barišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Aktivnost 137Cs u medu kao pokazatelj njegove biogeokemijske dinamike  u šumskom 

ekosustavu 

56. Irena Gregurec-Tomiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Fauna cikada (Auchenorrhyncha) potencijalnih vektora fitoplazmi vinove loze u 

Koprivničko-križevačkoj županiji  

57. Sk Amir Hossain, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena 

tehnologija i nutricionizam 

Tema: Surface display of heterologous proteins in the yeast cell wall and their application in 

biotechnology (Izlaganje heterolognih proteina na površini stranica kvasca i njihova primjena u 

biotehnologiji) 

58. Ivana Tirić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Endoskopska karakterizacija kolorektalnih novotvorina primjenom uskopojasnoga spektra 

59. Ana Roguljić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Imunohistokemijska analiza izraženosti antigena skupine rak-testis u neinvazivnim 

duktalnim karcinomima dojke 

60. Katarina Ilić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost sastava gangliozida i izražaja neuroplastina s neurodegenerativnim promjenama 

61. Vilka Bekavac Mišak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj liječenja akutnih poslijeoperacijskih bolova na stresni odgovor u bolesnika 

operiranih lumbotomijskim rezom 

62. Nikola Rošić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Učinak toplinskoga stresa na antioksidacijski status i metabolizam makrominerala u 

mliječnih krava tijekom prijelaznoga razdoblja 

63. Ivica Ravić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Utjecaj godišnjeg razdoblja na pojavnost gljivica tijekom tova pilića 

64. Matko Perharić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Veterinarske znanosti 

Tema: Molekularna epizootiologija i validacija metoda dijagnostike mačje imunodeficijencije u 

Republici Hrvatskoj  

65. Nena Matulić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Usporedba dvaju visokoenergetskih ablativnih lasera u liječenju oralne leukoplakije 

66. Davor Bodor, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Usporedba psihosocijalnoga funkcioniranja osoba koje se liječe zbog ovisnosti o kockanju i 

alkoholu 

67. Marko Vuletić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Utjecaj orofacijalnih rascjepa na kvalitetu života operirane djece  

 

 

Akademik Orlić osvrće se na temu pod rednim brojem 33. Smatra da je engleski naziv teme 

ispravan, ali da bi Povjerenstvo za doktorske radove trebalo provjeriti je li hrvatska verzija 

usklađena s engleskim nazivom. Dvojbeno je bi li u hrvatskom nazivu ispravnije bilo koristiti riječ 
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„Eulerovska“ umjesto „Eulerova“ kako glasi u prijedlogu Povjerenstva. Predlaže da tema ide na 

usvajanje, ali da Povjerenstvo ipak provjeri ispravnost hrvatskoga naziva teme. 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća Koordinacijskog povjerenstva sveučilišnog 

interdisciplinarskog poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, donijelo je 

sljedeći 

 

 

• PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija: 
 

1. Sandra Šutalo, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Povijest 

stanovništva, 

tema: Razvoj stanovništva općine Metković tijekom 20. stoljeća 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

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

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

 

 

• PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija: 
 

 

1. Lorna Štemberger Marić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

odobrena tema: Kemokini CXCL10, CXCL11 i CXCL13 u aseptičnom meningitisu, 

neuroboreliozi i akutnoga diseminiranom encefalomijelitisu u djece 

ispravak teme: Kemokini CXCL10, CXCL11 i CXCL13 u aseptičnom meningitisu, neuroboreliozi 

i akutnom diseminiranom encefalomijelitisu u djece 

 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća sastavnice kojim je ustanovljeno da je došlo 

do administrativne pogreške, donijelo je sljedeći 

 

 

• PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija: 
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1. Luka Šeput, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

odobrena tema: Međutekstualnost u pjesništvu Tina Ujevića  

ispravak teme: Intertekstualnost u pjesništvu Tina Ujevića 

 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je uvaživši primjedbu o hrvatskom nazivu 

doktorske teme pod rednim brojem 33. odobrio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

13) Međunarodna suradnja 

 

Rektor Boras informira prisutne o dostavljenom sveučilišnom Akademskom glasniku gdje su 

navedena događanja od protekle sjednice Senata do danas te ona događanja koja su u neposrednoj 

najavi. Rektor ukratko članove Senata obavještava o međunarodnim konferencijama i događajima 

kojima je prisustvovao u zadnjih nekoliko mjeseci. 

 

14) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na Statut Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje je 

Fakultetsko vijeće Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na 

sjednici održanoj 21. rujna 2016. godine. 

 

15) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na Statut Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje je 

Fakultetsko vijeće Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici 

održanoj 29. lipnja 2016. godine. 

 

16) Prijedlog za razrješenje i imenovanje o.d. prodekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Rektor Boras navodi da je Filozofski fakultet Sveučilištu 7. listopada 2016. uputio dopis kojim se 

predlaže da se razriješi doc. dr. sc. Ivana Markića, obnašatelja dužnosti prodekana za organizaciju 

i razvoj Filozofskoga fakulteta imenovanog Odlukom Senata od 3. listopada 2016. do izbora 

novoga dekana, a na prijedlog obnašatelja dužnosti dekana. Naime, doc. dr. sc. Ivan Markić 

podnio je 6. listopada 2016. očitovanje i neopozivu ostavku na dužnost obnašatelja dužnosti 

prodekana za organizaciju i razvoj Filozofskoga fakulteta. Prijedlog je da se na sjednici Senata 

prihvati ostavka doc. dr. sc. Ivana Markića. Imajući na umu unutarnji ustroj i opseg poslova na 
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Filozofskom fakultetu, obnašatelj dužnosti dekana predlaže da se na istoj sjednici Senata imenuje 

doc. dr. sc. Koraljku Posavec na navedeno mjesto obnašateljice dužnosti prodekanice. 

 

Docentica Garašić kao predstavnica Sindikata znanosti i visokog obrazovanja postavlja upit 

temeljem kojeg propisa Senat ima pravo imenovati obnašatelje dužnosti prodekana. Podsjeća da 

rektor na temelju Statuta Sveučilišta ima ovlast imenovati jedino obnašatelja dužnosti dekana. 

 

Rektor Boras odgovara kako Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta ne funkcionira te da jedan 

obnašatelj dužnosti ne može voditi fakultet. Na zamolbu obnašatelja dužnosti dekana, izv. prof. dr. 

sc. Holjevca, Senat je na prošloj izvanrednoj sjednici imenovao obnašatelje dužnosti prodekana. 

Činjenica je da u Statutu Sveučilišta nema izrijekom ovlasti rektora za imenovanjem obnašatelja 

dužnosti prodekana, no Sveučilište je osnivač sastavnica, a u konkretnom slučaju riječ je o 

kritičnoj situaciji. Rektor pojašnjava da ni sam obnašatelj dužnosti dekana ne bi ni bio prihvatio tu 

dužnost da ju mora sam obavljati. Napominje da će 21. studenoga 2016. biti izbori za Studentski 

zbor Filozofskoga fakulteta. 

 

Docentica Garašić ističe da se Sindikat zalaže za to da se poštuju i  provode svi pozitivno-pravni 

propisi. Podsjeća da ni Odluka Senata o raspuštanju Studentskoga zbora Filozofskoga fakulteta 

također nije bila utemeljena na ovlastima koje ima Senat. 

 

Rektor Boras odgovara da su izbori za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta poništeni jer, uz 

druge nedostatke, Studentski zbor Filozofskoga fakulteta nije bio sastavljen na propisani način. 

Rektor podsjeća da se upravo tom odlukom išlo uskladiti sastav Studentskog zbora Filozofskoga 

fakulteta sa zakonima. 

 

Dekan Vrček smatra da Sindikat ne treba upozoravati Sveučilište na potrebu poštivanja propisa. 

Svima je u interesu raditi u skladu sa Statutom Sveučilišta te pozitivnom regulativom. S obzirom 

da imenovanje obnašatelja dužnosti prodekana nije regulirano Statutom Sveučilišta kao što je 

regulirano imenovanje obnašatelja dužnosti dekana, mišljenja je da bi Odbor za statutarna pitanja 

mogao rastumači navedenu pravnu prazninu. U nastavku navodi kako bi ipak bilo dobro da se 

obnašatelji dužnosti prodekana izaberu na Fakultetskom vijeću Filozofskoga fakulteta koje 

nedvojbeno ima takav legitimitet. 

 

Rektor Boras smatra kako odlukom Senata kojom su imenovani obnašatelji dužnosti prodekana 

Filozofskoga fakulteta, a koja ima privremeni karakter, nije spriječena mogućnost da Fakultetsko 

vijeće Filozofskoga fakulteta, jednom kad se sastane, donese drugačiju odluku u pogledu 

obnašatelja dužnosti prodekana ukoliko će biti potrebe.  

 

Profesor Bakić podsjeća da su se pojavili medijski napisi koji odluku Senata o imenovanju 

obnašatelja dužnosti prodekana Filozofskoga fakulteta donesenoj na izvanrednoj sjednici Senata 

drže kontroverznom. Predmetnom odlukom se faktički razriješilo dužnosti do tad legalno izabrane 

prodekane. Profesor smatra da bi bilo dobro znati je li postojao i koji je pravni temelj za donošenje 

takve odluke. 

 

Profesor Petrak navodi kako je činjenica da imenovanje obnašatelja dužnosti prodekana od strane 

Senata nije regulirano niti jednim propisom. U tom slučaju vrijedila bi opća načela pravne 

argumentacije. Konkretno, načelo argumentum a maiori ad minus (od većeg na manje), odnosno 

zaključivanje po kojem, kada netko ima veću ovlast (imenovanje o.d. dekana), samim tim ima 

pravo na manje (imenovanje o.d. prodekana), sadržano u većem. 

 

Rektor Boras ističe da je Senat vrhovno tijelo koje ima ovlast osnovati i raspustiti sastavnicu. 

Smatra da je Senat mjerodavan reagirati u ovakvim situacijama ukoliko Statutom nešto nije 

izričito predviđeno. 
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Profesor Midžić navodi da u svim statutima sastavnica piše da mandat prodekana traje koliko i 

mandat dekana na čiji je prijedlog prodekan imenovan. Profesor ističe da je mandat bivšeg dekana 

Filozofskoga fakulteta faktički prestao onoga trenutka kada je Senat donio odluku o potvrđivanju 

odluke rektora o suspenziji. Navedenom odlukom automatski je prestao i mandat prodekana. 

 

Prorektor Čović se nadovezuje na profesora Midžića i ističe da je po logici stvari funkcija 

prodekana vezana uz funkciju dekana. U nastavku se prorektor ukratko osvrće na ulogu Sindikata 

znanosti i visokog obrazovanja. Smatra kako Sindikat nema funkciju sudbenog tijela. Uloga je 

Sindikata pomoći svojim članovima pravnim savjetima kad dođu u pravne probleme, a ne se 

pretvarati u ustavni sud za visoko obrazovanje. 

 

Docentica Garašić odgovara da se Sindikat ne pretvara u sudbeno tijelo, no ima pravo sudjelovati 

u životu i radu sveučilišne zajednice. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku da se:  

 doc. dr. sc. Ivan Markić imenovan Odlukom Senata (Klasa: 602-04/16-01/21, 

Urbroj: 380-020/173-16-3, od 3. listopada 2016. godine ) razrješuje na vlastiti 

zahtjev s mjesta obnašatelja dužnosti prodekana za organizaciju i razvoj 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 doc. dr. sc. Koraljka Posavec, na prijedlog obnašatelja dužnosti dekana 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Željka 

Holjevca, imenuje za obnašateljicu dužnosti prodekanice za organizaciju i 

razvoj Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do izbora novoga 

dekana. 

 

17) Ostalo 

 

17.1. O. d. Holjevac zahvaljuje se rektoru i članovima Senata na podršci vezanoj uz imenovanje 

petog obnašatelja dužnosti prodekana Filozofskoga fakulteta. Obavještava članove Senata da je 

privremena uprava Filozofskoga fakulteta već poduzela određene korake, a u smjeru normalizacije 

stanja na Filozofskom fakultetu. Navodi da je za petak, 14. listopada 2016. sazvana nova sjednica 

Fakultetskoga vijeća. Pripremajući sjednicu, ističe kako je sazvao sastanak pročelnika. Od strane 

pojedinih pročelnika zamoljen je na Senatu prenijeti njihovo mišljenje vezano uz potrebu da 

dosadašnji studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću u istom budu zastupljeni, a do trenutka 

dok se ne provedu izbori za nove studentske predstavnike. Navedena zamolba u suprotnosti je s 

Odlukom Senata o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta i studentskih 

predstavnika u Fakultetskom vijeću Filozofskoga fakulteta od 13. rujna 2016. Ukoliko Senat i 

dalje ostaje pri takvoj odluci, Fakultetsko vijeće će se nastojati sastati bez studentskih 

predstavnika. Obnašatelj dužnosti dekana podsjeća da prema Statutu Filozofskoga fakulteta, 

Fakultetsko vijeće može odlučivati ako je prisutna natpolovična većina svih članova. 

 

17.2. Dekanica Bischof obraća se članovima Senata u vezi nastale situacije na Tekstilno-

tehnološkom fakultetu koja se tiče statusa studenata. Dekanica pojašnjava kako je sadašnja Uprava 

Fakulteta po provedenoj reakreditaciji preddiplomskih i diplomskih studija Tekstilno-

tehnološkoga fakulteta i reviziji Tekstilno-tehnološkoga fakulteta od strane Državnog ureda za 

reviziju tijekom zimskog semestra akad. god. 2015./2016. uočila odstupanja u poslovanju 

Studentske referade, ponajprije zbog pogrešnih postavki ISVU sustava, koje su se odrazile na 

status studenata. O tome je na sjednici, održanoj 18. ožujka 2016. obaviješteno i Fakultetsko 

vijeće (čiji su članovi osim zaposlenika Tekstilno-tehnološkoga fakulteta i 11 predstavnika 

studenata). Na navedenoj sjednici je ujedno i imenovan novi ISVU koordinator sa ciljem 

rješavanja uočenog problema. Uprava Fakulteta poduzela je radnje, sukladno preporuci Sveučilišta 

u Zagrebu, da studentima obuhvaćenim navedenim usklađivanjem, u akad. god. 2016./2017. 

putem tzv. „prijelazne godine“ omogući da način studiranja u potpunosti usklade s gore 

navedenim aktima. Uprava Fakulteta poduzela je radnje, sukladno preporuci Sveučilišta u 

Zagrebu, da studentima obuhvaćenim navedenim usklađivanjem, u akad. god. 2016./2017. putem 
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tzv. „prijelazne godine“ omogući da način studiranja u potpunosti usklade s gore navedenim 

aktima. Prema tome, akad. god. 2016./2017. je prijelazna akademska godina u kojoj će studentima 

biti omogućeno polaganje svih ne položenih predmeta te će na taj način steći uvjete za završetak 

studija. Iz svega gore navedenog, proizlazi da studenti nisu ni u čemu oštećeni u ostvarivanju 

svojih studentskih prava. Dekanica smatra kako je nesporno da je Uprava Fakulteta iznašla način, 

da u skladu s važećim aktima Sveučilišta i Fakulteta, rješavajući slučaj svakog studenta ponaosob 

omogući da takvi studenti započeti studij uspješno privedu kraju. Dodatno napominje da Fakultet 

nije ostvarivao financijska sredstva putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koja mu 

nisu pripadala niti su točni senzacionalistički navodi o dvostrukom naplaćivanju školarina. Navodi 

da o istim pitanjima priprema Demanti jer je očigledno riječ o naručenim člancima, s obzirom da 

nitko od medija nije tražio dekaničinu izjavu. Revizijskim nalazom i Kontrolom nadzora 

financijskog poslovanja Porezne uprave nisu utvrđene nepravilnosti za gore navedena financijska 

sredstva. U nastavku dekanica članove Senata ukratko upoznaje s događanjima s jučerašnjim 

datumom. Inicijativa Tekstilno-tehnološkoga fakulteta, koja zaobilazi predstavnike Studentskog 

zbora, je zatražila sastanak 10. listopada 2016. u 20h. Zamolba je predana u četvrtak 06. listopada 

2016., nakon radnog vremena. Odobren im je termin 10. listopada 2016. 17h-19h, jer je tada 

najveća predavaonica slobodna. Dekanica se ponudila prisustvovati sastanku i odgovarati na 

pitanja svojih studenata. Neposredno prije sastanka koordinatori skupa su pozvali HRT televiziju 

pred zgradu i dali izjavu, iznoseći teške optužbe protiv Uprave s kojom se uopće nisu potrudili 

porazgovarati. Ističe kako je zanimljivo da su ih i sami novinari savjetovali da prvo porazgovaraju 

samo studenti Tekstilno-tehnološkoga fakulteta s Upravom, prije nego u skup uključe i studente 

drugih fakulteta i građanstvo. Sastanku je nazočilo svega 10-ak studenata Inicijative Tekstilno-

tehnološkoga fakulteta, te većina članova Studentskog zbora Tekstilno-tehnološkoga fakulteta. 

Ističe kako i dalje ostaje nejasno koji su zapravo njihovi ciljevi osim smjene Uprave. Uočeni 

problemi u referadi su u postupku uklanjanja te su iz tog razloga upisi studenata još uvijek u 

tijeku. Dekanica Bischof zaključno smatra da gore navedeno ne može biti podloga takvom 

ponašanju malobrojnih studenata te se nada da u ovom postupku zaštite digniteta institucije i 

uprave ima podršku Senata. 

 

Student Labrović navodi da ono što Studentski zbor Sveučilišta vidi kao problem u konkretnom 

slučaju vezanom uz status studenata na Tekstilno-tehnološkom fakultetu jest pitanje uzimanja 

indeksa od studenata te upisivanje predmeta. Ostatak problema ticao se ISVU sustava i pitanja 

plaćanja školarina. Ističe da je Studentski zbor Sveučilišta tražio od Inicijative Tekstilno-

tehnološkoga fakulteta informacije koje su daljnje radnje, odnosno što zapravo Inicijativa želi, ali 

iste nisu dobivene. 

 

Rektor Boras navodi da postoje statutarne institucije putem kojih je u konkretnom slučaju 

moguće riješiti problem, a to su prvenstveno studentski pravobranitelj, Studentski zbor Tekstilno-

tehnološkoga fakulteta, prodekan i dekan. 

 

Akademik Orlić smatra da su u konkretnom slučaju involvirane tri strane koje očito slabo 

komuniciraju. Dobar pristup bio bi da rektor sazove sastanak na kojem bi sudjelovali predstavnici 

Inicijative s Tekstilno-tehnološkoga fakulteta, članovi Studenskoga zbora Tekstilno-tehnološkoga 

fakulteta i uprava fakulteta. 

 

Rektor Boras odgovara kako je dekanica u više nastojala riješiti konkretan problem, te poziva 

zainteresirane studente na konstruktivan dijalog s upravom fakulteta. 

 

17.3. Akademik Orlić skreće pozornost na problem doktoranada koji su zaposleni na Sveučilištu 

u Zagrebu početkom 2015. Podsjeća da je 2014. Hrvatska zaklada za znanost raspisala natječaj 

nakon čega je odobreno zapošljavanje 179 doktoranada. Od navedenog broja 80 do 90 

doktoranada nalazi se na Sveučilištu u Zagrebu. S potonjim doktorandima Sveučilište u Zagrebu 

sklopilo je ugovor na dvije godine za radno mjesto stručnih suradnika s time da se ugovor po 

isteku produljuje za još dvije godine. Međutim, u međuvremenu se pokazalo da je takav pristup 

suprotan Zakonu o radu jer ako bi se doktorandi zaposlili na još dvije godine, dobili bi posao na 
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neodređeno vrijeme što je u konkretnoj situaciji neodrživo. Također, postojeće rješenje je suprotno 

Temeljnom kolektivnom ugovoru jer je za nove dvije godine potrebno raspisati novi natječaj zbog 

čega se može dogoditi da na natječaju ne bude izabran doktorand s kojim se inicijalno sklopio 

ugovor na određeno vrijeme. U nastavku navodi kako je resorno ministarstvo ponudilo dva 

rješenja problema. Prema prvom rješenju, doktorandima bi prestao ugovor o radu početkom 2017. 

nakon čega bi imali dva mjeseca pauze. Nakon pauze bi se s doktorandima sklapao novi ugovor o 

radu na dvije godine. Ministarstvo je, navodno, ponudilo i novo rješenje prema kojem bi se na 

postojeće ugovore o radu sklapali aneksi čime ne bi onda došlo do prekida radnoga odnosa. 

Akademik Orlić smatra lošim prvo navedeno rješenje resornog ministarstva te apelira na upravu 

Sveučilišta da se pozabave s tim pitanjem čim prije. 

 

Rektor Boras ističe kako je tema vezana uz problem produljenja radnoga odnosa doktorandima 

zaposlenima na Sveučilištu u Zagrebu bila raspravljana na Rektorskom kolegiju u širem sastavu te 

na svečanoj sjednici Rektorskoga zbora. Na potonjem tijelu bili su prisutni i predstavnici 

Ministarstva koji su također svjesni problema te će nastojati iznaći konkretno rješenje.  

 

17.4. Dekan Knjaz upoznaje članove Senata sa sudskim sporom koji vode Kineziološki fakultet i 

nekoliko sastavnica u vezi poreznih rješenja. Podsjeća da je prije dvije godine Kineziološki 

fakultet ovršen zato jer je porezna uprava tumačila autorske ugovore i ugovore o djelu na način da 

sastavnica ni u kojem slučaju iste ne može isplatiti. Dekan pojašnjava da su Kineziološkom 

fakultetu ovršena velika sredstva nakon čega je uslijedio dugačak sudski spor. Na Visokom 

upravnom sudu spor je dobiven, odnosno ukinuta je presuda porezne uprave. Naloženo je da se 

Kineziološkom fakultetu vrate ovršena sredstva. Čitav spor vraćen je na početak, nakon čega je 

proglašena zastara čime se došlo do kompromisnog rješenja. Dekan apelira da Sveučilište i 

Ministarstvo financija u potpunosti reguliraju pitanja koja se tiču isplate autorskih ugovora i 

ugovora o djelu kako se u buduće ne bi ovakve situacije događale. Smatra da je dobra stvar u 

presudi Visokog upravnog suda u tome što će se na istu moći pozivati sastavnice koje su se našle u 

sličnoj situaciji. 

 

17.5. Profesor Bakić skreće pozornost na dopis s Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta 

koji su zaprimili članovi Senata. U dopisu se navodi da nakon što jednom profesoru nije pokrenuta 

procedura za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine, na Učiteljskom fakultetu raspisan je 

natječaj za radno mjesto temeljem koeficijenta koji je prenijet s Filozofskoga na Učiteljski fakultet 

bez suglasnosti nadležnog vijeća. Profesor smatra da bi Senat u svakom slučaju trebao dobiti 

konkretnu informaciju o predmetnom slučaju da se vidi jesu li navodi u dopisu točni ili nisu. 

 

Rektor Boras pojašnjava da suglasnosti za sva zaposlenja odnosno korištenje sveučilišnoga 

koeficijenta uz molbu fakultetskoga vijeća i na prijedlog dekana kao poslovodnog organa u 

konačnici daje rektor. Podsjeća da su, nakon što je preuzeo dužnost rektora, zaostaci s izdavanjem 

suglasnosti za radna mjesta od nekoliko mjeseci i godina riješeni u roku od dva mjeseca. 

Naglašava da koeficijenti nisu vlasništvo odsjeka niti su teoretski vlasništvo fakulteta, već 

Sveučilišta. U konkretnom slučaju, s obzirom da ima dovoljno koeficijenata na raspolaganju, u 

dogovoru s dekanima dogovoreno je da prebačaj koeficijenta ne predstavlja nikakav problem. 

Ističe da na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta nitko nije ostao zakinut u smislu da mu 

je onemogućeno napredovanje. Filozofski fakultet ima dovoljno slobodnih koeficijenata da riješi 

sve svoje znanstvene novake. Dekan ima pravo, u dogovoru s rektorom, upravljati kadrovskim 

pitanjima. Rektor obećava da niti jedna sastavnica neće ostati bez koeficijenata. Rektor navodi 

kako će se truditi da se na Sveučilištu zadrže vrhunski profesori, a da se istovremeno svim mladim 

znanstvenim novacima omogući zaposlenje. 

 

Dekan Vrček navodi da bi bilo dobro da Senat donese odluku da sastavnice periodički 

izvještavaju o ukupnom koeficijentu, o zaposlenicima na vlastitim sredstvima, te o kadrovskoj 

piramidi. Smatra da se na sastavnicama zbiva proces vezan uz opće starenje strukture nastavnika, 

te da bi bilo dobro taj proces, još dok je u ranoj fazi, sustavno promatrati. 

 



 26 

Rektor Boras navodi da je svjestan problema starenja strukture nastavnika po sastavnicama koji 

već godinama traje. Kao bitan uzrok tom negativnom procesu ističe problem smanjenog 

financiranja. U nastavku navodi da Sveučilištu predstoje opsežni pregovori za tzv. cjelovite 

iznose. 

 

Akademik Ježić odaje priznanje aktualnoj upravi Sveučilišta na čelu s rektorom Borasom koja 

vodi osobitu brigu za kadrovskim pomlađivanjem po sastavnicama. Podsjeća koliko izvrsnih 

mladih ljudi bi ostalo bez posla da snažnom inicijativom Sveučilišta nije postignuto rješenje da se 

oni prebace kao asistenti na Sveučilište. U nastavku navodi da je Sindikat znanosti i visokog 

obrazovanja svojedobno protestirao da se mladi ljudi zaposle na Sveučilištu. 

 

17.6. Dekan Grgić čestita profesoru Slavku Sliškoviću s Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta, 

aktualnom članu Senata, na izboru za provincijala Hrvatske dominikanske provincije. 

 

17.7. Rektor Boras navodi kako članovima Upravnog vijeća Srca ističe mandat. Dosadašnji 

članovi bili su profesor Janjanin, profesor Strahonja i profesor Kalpić. Ovlast rektora je predložiti 

Senatu nove članove. Praksa je u okviru Statuta Srca bila takva da se imenuje jednog prorektora i 

dvojicu profesora, vrhunskih stručnjaka. Prijedlog će biti da se u Upravno vijeće imenuje dekana 

Grgića i dekana Vrčeka. Rektor ističe kako će kandidati biti predloženi na idućoj sjednici Senata s 

obzirom da, u skladu sa Statutom Srca, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa također treba 

predložiti jednog člana kojeg Senat mora prihvatiti. U nastavku rektor obavještava članove Senata 

o dopisu Studentskog zbora Sveučilišta koji predlaže da se u Statut Srca vrati odredba temeljem 

koje bi se omogućilo da se u Upravnom vijeću Srca nalazi i predstavnik studenata. Rektor navodi 

da je o prijedlogu raspravljao s ravnateljem Srca. Također, o istom će se raspraviti i s Upravnim 

vijećem Srca. Do izmjene Statuta Srca, prijelazno rješenje bilo bi da predstavnik studenata u 

Upravnom vijeću sudjeluje kao promatrač. 

 

17.8. Rektor Boras najavljuje da će 3. studenoga 2016. biti Dan Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 

dana predviđena su brojna protokolarna i svečana događanja o čemu će sastavnice biti 

pravovremeno obaviještene. 

 

17.9. Rektor Boras obavještava članove Senata o tome da će se Veni Sancte Spiritus za 348. 

akademsku godinu (2016./2017.) slaviti u zagrebačkoj katedrali 20. listopada. 2016. u 19h.  

 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 15:00 sati 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/16-04/1 

Urbroj: 380-020/173-16-10 
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