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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 13. prosinca 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. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete 

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

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

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

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

Sveučilišta 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

- Prof. dr. sc. Zrinka Tarle, zamjenica predsjednika Vijeća biomedicinskoga područja 

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

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

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

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

područja 

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

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

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

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

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

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

13. Prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet 

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

15. Izv. prof. dr. sc. Mario Božić, Šumarski fakultet 

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

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

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

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

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

21. Prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, 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 

- Izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, 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 
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28. Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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. Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, 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. Hrvoje Gold, 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. Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, 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 

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

- 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

49. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

50. Marko Lepoglavec, Prirodoslovno-matematički fakultet 

51. Luka Buntić, Ekonomski fakultet 

52. Katarina Negovec, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

53. Sandro Gašpar, Medicinski fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

54. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

55. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

Ostali 

- Prof. dr. sc. Neven Budak, Filozofski fakultet 

- Prof. dr. sc. Meri Tadinac, Filozofski fakultet 

- Prof. dr. sc. Davor Dukić, Filozofski fakultet 

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

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

- Melani Vukmirica, dipl. iur., voditeljica Ureda za pravne poslove 
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- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- Marijana Drempetić, dipl. oec., voditeljica Središnjeg ureda za poslovanje 

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

- Jelena Đuran, dipl. iur., stručna savjetnica u Uredu za upravljanje kvalitetom 

- Petra Kraljević, mag. komunikologije, stručna suradnica u Uredu za odnose s javnošću 

- Ivan Perkov, mag. soc., stručni suradnik u Uredu za studije i upravljanje kvalitetom 

- Luka Jurdana, mag. iur., stručni savjetnik u Uredu za akademske poslove 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 6. 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 2. Izbori u zvanja skida podtočka 2.5. Imenovanje Povjerenstva za izbor u 

počasno zvanje professor emeritus  prof. dr. sc. Petra Biljanovića. 

 iza točke 11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove dodaje 

nova točka 12. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva Sveučilišta u 

Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija čime se ostale 

točke pomiču za jedan redni broj više 

 iza točke 16. Potvrđivanje izbora dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Maria Cifraka dodaje nova točka 17. Stanje na Filozofskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu čime se preostala točka pomiče za jedan redni broj više 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

Dnevni red: 

 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 4. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 7. studenoga 2016. i 5. redovite 

sjednice Senata Sveučilišta u zagrebu u  348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 15. 

studenoga 2016. 

 

2. Izbori u zvanja  

2.1.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora – trajno 

2.2.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora na vrijeme od pet godina 

2.3. Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora – trajno  

2.4. Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora na vrijeme od pet godina 

 

3. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u 

akademskoj godini 2016./2017. 

 

4. Financijska pitanja 

4.1. Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu 2017.-2019. 

4.2. Program financiranja asistenata iz sveučilišnih sredstava – konačan obračun ak. god. 

2015./2016. i akontacijska doznaka za 2016./2017. 

4.3. Najava akontacijske doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2016./2017.  
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4.4. Raspodjela troškova IPISVU po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu za drugo 

polugodište 2016. 

4.5. Raspodjela sredstava iz Interventnih sredstava 

4.6. Raspodjela sredstava za investicijsko održavanje 

 

5. Izvješće o radu Odbora za proračun u akademskoj godini 2014./2015. 

 

6. Sveučilišna nastavna literatura 

 

7. Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 

 

8. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

8.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Internistička onkologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi 

program) 

 

9. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

10. Međunarodna suradnja 

 

11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove 

 

12. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za 

akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 

 

13. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

14. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

15. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

16. Potvrđivanje izbora dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. 

prof. dr. sc. Maria Cifraka 

 

17. Stanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 

18. Ostalo 

 

 

*** 

 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 4. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 7. studenoga 2016. i 5. redovite 

sjednice Senata Sveučilišta u zagrebu u  348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 15. 

studenoga 2016. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnike 4. izvanredne 

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

održane 7. studenoga 2016. godine i 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 15. studenoga 2016. godine. 
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2. Izbori u zvanja  

2.1.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora – trajno 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u 

znanstveno – nastavno zvanje. 

 

2.2.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora na vrijeme od pet godina 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

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

znanstveno – nastavno zvanje. 

 

2.3. Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora – trajno 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

 

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

znanstveno – nastavno zvanje. 

  

2.4. Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora na vrijeme od pet godina 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

 

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

znanstveno – nastavno zvanje. 

 

3. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u 

akademskoj godini 2016./2017. 
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Rektor Boras izvještava članove Senata o potrebi pokretanja postupka izbora u počasno zvanje 

professor emeritus u akademskoj godini 2016./2017. Predloženici moraju imati posebne zasluge 

za razvitak i napredak Sveučilišta te priznati međunarodni i domaći znanstveni/umjetnički, stručni, 

pedagoški doprinos. Također, treba postojati mogućnost i potreba njihova sudjelovanja u 

znanstveno-nastavnom/ umjetničkom i znanstvenoistraživačkom radu na visokom učilištu koje ih 

predlaže. Prijedlozi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu trebaju se najkasnije do 28. veljače 2017. 

godine dostaviti Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta 

u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o pokretanju postupka izbora 

predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2016./2017., kako 

slijedi: 

I. 

Pokreće se postupak izbora u počasno zvanje professor emeritus  - u pravilu godišnje - za 

petnaest umirovljenih redovitih profesora u trajnom zvanju. Predloženici moraju imati 

posebne zasluge za razvitak i napredak Sveučilišta te priznati međunarodni i domaći 

znanstveni/umjetnički, stručni, pedagoški doprinos. Također treba postojati mogućnost i 

potreba njihova sudjelovanja u znanstveno-nastavnom/ umjetničkom i 

znanstvenoistraživačkom radu na visokom učilištu koje ih predlaže. 

 

  II. 

Prijedlozi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu trebaju se najkasnije do 28. veljače 2017. 

godine dostaviti Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata 

Sveučilišta u Zagrebu. Prijedlozi sastavnica uz odluku Fakultetskog vijeća moraju 

sadržavati dokumentaciju predviđenu člankom 7. Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja 

professor emeritus. Uz to sastavnice trebaju predložiti tri člana povjerenstva u najvišem 

znanstveno-nastavnom/umjetničkom (trajnom) ili znanstvenom zvanju (trajnom), od 

kojih najmanje dva člana moraju biti iz predloženikove uže struke. Jedan član 

Povjerenstva obavezno mora biti izvan sastavnice Sveučilišta. 

 

  III. 

Povjerenstva za izbor predloženika u zvanje professor emeritus, koja imenuje Senat, 

dužna su podnijeti Senatu za svakog predloženika pisano izvješće s ocjenom i svojim 

mišljenjem do dana navedenog u odluci o imenovanju. 

 

  IV. 

Odluku o izboru predloženika u počasno zvanje donosi Senat većinom glasova. Izabranik 

u počasno zvanje professor emeritus   ima  od dana izbora sva prava predviđena člancima 

3. i 10. Pravilnika. 

 

V. 

Povelje o izboru u zvanje professor emeritus uručuju se izabranicima u pravilu prigodom 

proslave Dana Sveučilišta. 

 

4. Financijska pitanja 

4.1. Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu 2017.-2019. 

 

Prorektor Lazibat navodi da sukladno obavezi, Senat treba potvrditi financijski plan 

Sveučilišta za naredne tri godine. Resorno ministarstvo uputilo je zahtjev Sveučilištu, a ono 
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isti proslijedilo sastavnicama sa zamolbom da sastavnice promptno dostave svoje prijedloge 

financijskoga plana. Prorektor naglašava da je rok za dostavom prijedloga bio vrlo kratak te 

da nisu dane nikakve upute oko dostave financijskog plana. Sastavnice su ipak uspjele u 

kratkom roku napraviti planove za trogodišnje razdoblje koje su potom uputili Sveučilištu, a 

koje je iste dostavilo resornom ministarstvu. Prorektor pojašnjava da financijski planovi 

sastavnice čine jedan konsolidirani financijski plan. U odnosu na prošlu godinu, bilježi se 

povećanje za 3,62%. U nominalnom iznosu riječ je o 73.991.454,00kn. Prijedlog je da se 

potvrdi financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje što je već učinio Odbor za proračun, 

te Rektorski kolegij u užem sastavu i Rektorski kolegij u širem sastavu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju konsolidiranog 

financijskog plana Sveučilišta u Zagrebu 2017.-2019. 

 

4.2. Program financiranja asistenata iz sveučilišnih sredstava – konačan obračun ak. god. 

2015./2016. i akontacijska doznaka za 2016./2017. 

 

Prorektor Lazibat podsjeća da je u drugoj godini prvih programskih ugovora donesena 

odluka da će se tri godine financirati asistente. Prije doznake za zadnju akademsku godinu, 

potrebno je napraviti obračun za prethodnu akademsku godinu. Stručne službe su navedeno 

napravile iz čega je vidljivo da su troškovi nešto manji nego što je doznačeno. Troškovi 

iznose 1.791.728,29kn. Za akademsku godinu 2016./2017. isplatio bi se isti takav iznos, a 

iduće godine napravio konačan obračun. 

 

Profesor Barić postavlja upit planira li Sveučilište nakon isteka tri godine nastaviti s 

programom financiranja asistenata iz sveučilišnih sredstava. 

 

Prorektor Lazibat navodi da će Sveučilište nastojati ponovno pronaći sredstva za 

financiranje asistenata iz sveučilišnih sredstava, ali iz drugog izvora. 

 

Rektor Boras ističe da je prilikom donošenja rebalansa proračuna potrebno osvijestiti 

potrebe Sveučilišta, pogotovo u vezi financiranja asistenata. Važno je da Sveučilište ostane 

kao cjelina na razinama koje je postigla u zadnjoj godini. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju konačnog 

obračuna realizacije troškova u programu financiranja asistenata iz sveučilišnih 

sredstava za akademsku godinu 2015./2016. i prijedlog akontacijske doznake za 

akademsku godinu 2016./2017. 

 

4.3. Najava akontacijske doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2016./2017. 

 

Prorektor Lazibat navodi da za drugu godinu programskih ugovora nije došla još niti jedna 

doznaka. Ipak, postoji najava da bi nakon isplate plaće stigla doznaka iz cjelovitog iznosa za 

vanjsku suradnju za umjetničko područje, te 10% na ime akontacije za drugu godinu 

programskog ugovora. Navedena sredstva pristići će iza sjednice Senata. Prorektor ističe da 

je Odboru za proračun predloženo da se za Senat pripremi odluka o raspodjeli kako bi se 

sredstva, čim pristignu na Sveučilište, mogla u ovoj godini doznačiti sastavnicama. Prijedlog 

je da odluka bude ista kao i prošle godine s nadopunom da se ukupno izdvajanje za potrebe 

poslovanja Rektorata i ostalih sveučilišnih potreba poveća za 1% odnosno na 17%. Prorektor 

pojašnjava kako bi se povećanje od 1% odnosilo na troškove poslovanja Rektorata te bi 

prijedlogom odluke isti iznosili 5% umjesto dosadašnjih 4%. Prorektor ističe kako je Rektorat 

vrlo aktivno djelovao po pitanju odnosa s javnošću, pokretanja sveučilišnih novina 

Universitas, te po pitanju drugih aktivnosti koje nije moguće podmiriti prema trenutno 

važećoj odluci Senata od 9. prosinca 2015. godine. Prorektor smatra kako je u interesu svih 

sastavnica da se trošak izdvajanja za Rektorat minimalno poveća, a sve kako bi Sveučilište 

jasno komuniciralo sa javnošću, radilo na svojoj vidljivosti, te prezentiralo svoje aktivnosti. S 
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navedenim prijedlogom složili su se Odbor za proračun, Rektorski kolegij u užem sastavu, te 

Rektorski kolegij u širem sastavu. 

 

Profesor Bakić smatra da nije ekonomično zbog povećanih troškova za informiranje 

povećati izdvajanje za troškove Rektorata. Profesor se u nastavku osvrće na prethodnu 

podtočku te navodi da Sveučilište nije trenutno u stanju obećati nastaviti sufinanciranje 

novozaposlenih asistenata s obzirom da nije jasno kakve će biti financijske prilike za iduću 

godinu. Budući da je u konkretnom slučaju riječ o iznosu od oko milijun i pol kuna, profesor 

je mišljenja kako bi predmetni prijedlog bio opravdan tek u situaciji kada bi Sveučilište 

dobilo izvjesno uvećanje sredstava. 

 

Profesor Midžić napominje kako su sastavnice od Rektorata zaprimile proslijeđeni zahtjev 

Ministarstva znanosti i obrazovanja na temelju kojeg sastavnice trebaju iskazati podatke o 

znanstvenoj djelatnosti, a u svrhu financiranja u narednoj godini. Iskazani podaci praktički se 

odnose samo na znanstvena istraživanja. Profesor skreće pozornost na činjenicu da u 

Ministarstvu znanosti i obrazovanja ne postoji niti jedan program kojim bi se financiralo 

istraživanje umjetničke djelatnosti. Također, ne postoje nikakvi fondovi na koje bi se moglo 

Sveučilište aplicirati, a da je vezano uz istraživanje umjetničke djelatnosti. Ako Sveučilište 

resornom ministarstvu ne uputi jasnu poruku u vezi problema nefinanciranja umjetničke 

djelatnosti, umjetničke akademije svedene su na to da iz svojih redovitih prihoda financiraju 

posebne umjetničke programe. Profesor Midžić apelira na rektora, prorektora za umjetničko 

područje te prorektora za financije da zajedno s upravama umjetničkih akademija organiziraju 

sastanak na kojem bi se napravio konkretan program te kojeg bi se uputilo resornom 

ministarstvu, Ministarstvu kulture te Zakladi za znanost. 

 

Prorektor Lazibat odgovara na gore navedene upite i navodi da financiranje treba gledati 

dinamički. Ističe da je financiranje Rektorata nužno za normalno funkcioniranje. Naglašava 

kako postoje jako dobre informacije u vezi sveučilišnog lista Universitas kao i za održanu 

Smotru Sveučilišta. Prorektor je mišljenja da Sveučilište mora biti proaktivno prema javnosti 

te ističe da druga sveučilišta imaju znatno veća izdvajanja kada su u pitanju odnosi s 

javnošću. Povećanje od 1% tiče se i financiranja ostalih projekata koje je Rektorat pokrenuo, 

a koje nije moguće podmiriti iz 4% prihoda. Prorektor naglašava da se od 17%, sastavnicama 

redistribuira 12% te ponavlja da su se sva nadležna tijela do Senata složila s navedenim 

prijedlogom. 

 

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

vezane uz doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija školarina i 

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

način da se izdvajanje za troškove poslovanja Rektorata povećavaju za 1%, odnosno na 

5%. 

 

4.4. Raspodjela troškova IPISVU po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu za drugo 

polugodište 2016. 

 

Prorektor Lazibat navodi da je ukupni trošak IPISVU-a za drugo polugodište 2016. 

podijeljen po sastavnicama prema iznosima vidljivim iz tabličnog prikaza. Prorektor 

pojašnjava kako Integrirani poslovno-informacijski sustav najviše koriste Fakultet 

elektrotehnike i računarstva te Rektorat. Informira članove Senata o inicijativi da Sveučilište 

prijeđe na jednostavniji i jeftiniji sustav od predmetnog. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o raspodjeli troškova IPISVU 

po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu za drugo polugodište 2016. 

 

4.5. Raspodjela sredstava iz Interventnih sredstava 
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Prorektor Lazibat ističe da bi se raspodjelom sredstava sastavnicama koje su Sveučilištu 

uputile zahtjeve za dodjelom sredstava pod nazivom „Interventna sredstva“, pristiglih 

zaključno s 9. prosincem 2016. godine, u potpunosti konzumiralo Interventna sredstva od 

prošlog programskog ugovora. Interventna sredstva počet će se ponovno puniti s novim 

programskim ugovorom. Vezano uz pristigle zahtjeve, isti su zaprimljeni od Metalurškog 

fakulteta, Muzičke akademije, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Stomatološkog 

fakulteta. Također, postoji i jedan zahtjev samog Sveučilišta. Prijedlog kojeg su podržali 

Rektorski kolegij u užem sastavu i Rektorski kolegij u širem sastavu jest da se sukladno 

mogućnostima donese Odluka o raspodjeli dijela preostalih neiskorištenih sredstava za 

podmirenje troškova za sastavnice, prema iznosu i namjeni kako slijedi: 

 

1. Metalurški fakultet – 250.000,00 kn – materijalni troškovi 

2. Muzička akademija – 300.000,00 kn – hladni pogon i materijalni troškovi 

3. Prirodoslovno-matematički fakultet – 300.000,00 kn – izrada tehničke projektne 

dokumentacije za potrebe izgradnje Kompleksa BGG 

4. Stomatološki fakultet – 300.000,00 kn – građevinski radovi vezani uz novu 

predkliničku vježbaonicu i troškovi opremanja predkliničkih radnih mjesta. 

5. Sveučilište u Zagrebu – 310.817,02 kn – troškovi ispomoći studentima s invaliditetom 

u studentskim domovima u akademskoj godini 2015./2016. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o raspodjeli dijela preostalih 

neiskorištenih sredstava „Interventna sredstva“ za podmirenje troškova za sastavnice, 

prema iznosu i namjeni kako slijedi: 

 

1. Metalurški fakultet – 250.000,00 kn – materijalni troškovi 

2. Muzička akademija – 300.000,00 kn – hladni pogon i materijalni troškovi 

3. Prirodoslovno-matematički fakultet – 300.000,00 kn – izrada tehničke projektne 

dokumentacije za potrebe izgradnje Kompleksa BGG 

4. Stomatološki fakultet – 300.000,00 kn – građevinski radovi vezani uz novu 

predkliničku vježbaonicu i troškovi opremanja predkliničkih radnih mjesta. 

5. Sveučilište u Zagrebu – 310.817,02 kn – troškovi ispomoći studentima s invaliditetom 

u studentskim domovima u akademskoj godini 2015./2016. 

 

4.6. Raspodjela sredstava za investicijsko održavanje 

 

Prorektor Lazibat navodi da je 17. studenoga 2016. godine od  Farmaceutsko-biokemijskog 

fakulteta zaprimljen zahtjev za dodjelu financijskih sredstava pod nazivom „Rezerva“, za 

sanaciju krovne konstrukcije na objektu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u ulici Ante 

Kovačića 1. Prijedlog kojeg su podržali Rektorski kolegij u užem sastavu i Rektorski kolegij 

u širem sastavu jest da se sukladno mogućnostima za navedenu svrhu donese Odluka o 

raspodjeli dijela preostalih neiskorištenih sredstava „Rezerva“, u iznosu od 100.000,00kn. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o raspodjeli dijela preostalih 

neiskorištenih sredstava „Rezerva“, u iznosu od 100.000,00 kn, za sanaciju krovne 

konstrukcije na objektu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta u ulici Ante Kovačića 1. 

 

5. Izvješće o radu Odbora za proračun u akademskoj godini 2014./2015. 

 

Prorektor Lazibat ukratko predstavlja izvješće o radu Odbora za proračun u akademskoj godini 

2014./2015. Odbor za proračun u predmetnoj akademskoj godini imao je 7 redovitih sjednica. Na 
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Odboru su raspravljane uobičajene teme vezane uz izrade planova, financiranja iz cjelovitih iznosa 

iz programskih ugovora kao i samih programa. Prorektor skreće pozornost kako je u Odbor za 

proračun potrebno imenovati dva nova člana s obzirom da trenutno funkcionira u krnjem sastavu. 

 

Rektor Boras se osvrće na sastav Odbora za proračun te navodi kako bi se do iduće sjednice 

Senata trebalo riješiti pitanje imenovanja dvaju članova čime bi se upotpunio sastav Odbora. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju izvješća o radu 

Odbora za proračun u akademskoj godini 2014./2015. 

 

Profesor Bakić ističe da je podnio ostavku na mjesto člana Odbora za proračun prije gotovo tri 

mjeseca. Također, skreće pozornost na činjenicu da je u međuvremenu Vijeće prirodoslovnoga 

područja predložilo Rektorskom kolegiju u širem sastavu člana iz svog područja, te da bi se  

Rektorski kolegij trebao očitovati o takvom prijedlogu. 

 

Rektor Boras podsjeća da je prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu, Rektorski kolegij u širem 

sastavu tijelo koje predlaže Senatu članove Odbora. Ponavlja da će upražnjena mjesta u Odboru 

ubrzo biti popunjena. 

 

6. Sveučilišna nastavna literatura 

 

Prorektorica Hruškar 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 82. sjednici Povjerenstva, održanoj 29. studenoga 

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: 

 

OSNOVE POREZNOG PRAVA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina i doc. 

dr. sc. Tereza Rogić Lugarić. Predlagatelj je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

CIVILNO DRUŠTVO I POZITIVNE PROMJENE, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. 

Gojko Bežovan i dr. sc. Jelena Matančević. Predlagatelj je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

SIGURNOST I REVIZIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA U OKRUŽENJU DIGITALNE 

EKONOMIJE, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Mario Spremić. Predlagatelj je Ekonomski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

TERMINSKA TRGOVINA NA ROBNIM BURZAMA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. 

Tonći Lazibat, doc. dr. sc. Tomislav Baković i doc. dr. sc. Ivana Štulec. Predlagatelj je Ekonomski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

DISKONTNA MATEMATIKA 1, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Neven Elezović. 

Predlagatelj je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 

PLANIRANJE ZRAČNOG PRIJEVOZA, sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. Mirko 

Tatalović, doc. dr. sc. Ivan Mišetić i Jasmin Bajić, dipl. oec. Predlagatelj je Fakultet prometnih 

znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ANATOMIA HUMANA, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec. 

Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

TLO - NASTANAK, ZNAČAJKE, GOSPODARENJE, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. 

Nikola Pernar. Predlagatelj je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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MATEMATIKA 3, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. Tomislav Došlić, doc. dr. sc. Dora 

Pokaz, dr. sc. Tatjana Slijepčević Manger, v. pred. i Kristina Ana Škreb, mag. math. Predlagatelj 

je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

7. Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar ukratko navodi kako je izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava 

osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu bilo predočeno članovima Senata na sjednici 

održanoj 15. studenoga 2016. godine sa zamolbom da se eventualne primjedbe ili sugestije upute 

zaključno do 25. studenoga 2016. godine. S obzirom da Sveučilištu nije dostavljena niti jedna 

primjedba na predmetno izvješće, predlaže se njegovo prihvaćanje kako bi se isto proslijedilo u 

daljnju proceduru. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju izvješća o 

unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu. 

 

8. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

8.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Internistička onkologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi 

program) 

 

Prorektor Judaš navodi da je Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe na 

sjednici održanoj 5. prosinca 2016. godine raspravljalo o programu novog poslijediplomskog 

specijalističkog studija Internistička onkologija Medicinskoga 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 ovog poslijediplomskog specijalističkog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanje nastavnog 

plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Internistička onkologija 

Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program). 

 

9. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

Prorektor Judaš izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za doktorske teme, vijeća 

područja razmotrila i donijela sljedeći 

 

• PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija: 

 

1. Igor Sabljić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemija 

Tema: Strukturna karakterizacija dipeptidil-peptidaze III iz bakterije Bacteroides thetaiotaomicron  

2. Andreas Puškarić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemija 

Tema: Solvotermalna i mehanokemijska sinteza dipeptidnih i imidazolatnih metaloorganskih 

mreža  

 3. mr. sc. Leo Mandić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemija 

Tema: Fotokemijska dekarboksilacija ftalimidnih derivata  
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 4. Deni Vale, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Kolektivna nuklearna pobuđenja u relativističkoj drugoj aproksimaciji slučajnih faza 

5.  Toni Šćulac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika  

Tema: Measurements of Higgs boson properties in the four-lepton channel in proton collisions at 

centre-of-mass energy of 13 TeV with the CMS detector (Mjerenja svojstava Higgsova bozona 

kroz kanal raspada u četiri leptona u sudarima protona s energijom u centru mase od 13 TeV 

detektorom CMS) 

6. Dora Sviben, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemija 

Tema: Pročišćavanje i svojstva virusa zaušnjaka i ospica 

7. Ana Štih, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Rasprostranjenost, morfološke i ekološke značajke riječne kornjače, Mauremys rivulata 

(Valenciennes 1833) u Hrvatskoj 

8. Petar Bibulić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemija 

Tema: Struktura i samoudruživanje aromatskih dinitrozo spojeva 

9. Kristinka Vinković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemija 

Tema: Analiza bisfenola A u termokromnim tiskarskim bojama, njihovim otiscima na papiru i 

uzorcima tla tijekom anaerobne razgradnje papira 

10. Goran Benković, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 

tema: Metabolizam aglikona odabranih flavonoida posredovan humanim jetrenim citokromima 

P450 

11. Martina Miklić Bublić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

tema: Usporedba djelovanja trajne infuzije i pojedinačnih doza rokuronija u anesteziji za lumbalnu 

diskektomiju na mišićnu snagu i kvalitetu oporavka bolesnika 

12. Marija Posavec, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Povezanost modela privrženosti sa samoprocjenom tjelesnoga izgleda i rizičnim ponašanjem 

u studenata prve godine studija Sveučilišta u Zagrebu 

13. Jasmina Kovačević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

tema: Obrasci neodaziva žena na mamografiju u sklopu Nacionalnoga programa ranoga otkrivanja 

raka dojke u Požeško-slavonskoj županiji 

14. Nela Ercegović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Usporedba problema razvoja identiteta u adolescenata sa samoozljeđivanjem i s pokušajem 

samoubojstva 

15. Marija Barišić Kutija, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

tema: Lokalna kortikosteroidna terapija u bolesnika s uveitisom u sklopu juvenilnoga idiopatskoga 

artritisa na sistemskoj imunomodularnoj terapiji 

16. Lukrecija Jakuš, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Epidemiološke značajke primarnih glavobolja studenata Zdravstvenoga veleučilišta u 

Zagrebu 

17. Marta Skelin, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Estradiol i signalni putevi regulacije sekrecijske aktivnosti humanog endocerviksa 
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18. Ana Vrdoljak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Glomerularna hiperfiltracija kao pretkazatelj bubrežnoga oštećenja i povećanoga 

kardiovaskularnoga rizika u predhipertoničara 

19. Marta Balog, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Utjecaj kroničnoga stresa i starenja na lipidne splavi moždanih stanica u štakora 

20. Petra Grđan, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Utjecaj oštećenja različitih segmenata bijele tvari na neurorazvojna i elektroencefalografska 

obilježja nedonošene djece 

21. Jure Murgić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: MRI guidance in high-dose-rate brachytherapy for prostate cancer (Magnetska rezonancija 

kao metoda slikovnoga navođenja brahiterapije raka prostate velikom brzinom doze) 

22. Leila Latić Hodžić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

tema: Utjecaj načina pripreme cakline na čvrstoću svezivanja ortodontske bravice na zubnu 

površinu 

23. Vlatka Erman, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

tema: Raznolikost gena glavnoga sustava tkivne podudarnosti kod fascioloidoze, metastrongiloze i 

trihuroze divljih svinja (Sus scrofa L.) 

24. Ana Marquiza M. Quilicot, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Veterinarske znanosti 

tema: Prevalence and molecular characterisation of Chlamydia sp. in free-range poultry flocks in 

Croatia and in the Philippines (Usporedba pojavnosti i molekularna karakterizacija bakterija roda 

Chlamydia sp. u slobodno držanim jatima peradi u Hrvatskoj i na Filipinima) 

25. Nataša Lončarić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Veterinarske znanosti 

tema: Utjecaj obogaćenoga okoliša na dobrobit, mliječnost i kakvoću mlijeka koza sanske pasmine 

26. Petar Kostešić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

tema: Analiza subhondralne kosti koljena ovce nakon transplatacije autolognoga hrskavično-

koštanoga presatka uzgojenoga u biroreaktoru  

27. Ljupka Maltar, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

tema: Utvrđivanje epizootiološkoga značenja i unaprjeđenje dijagnostike virusnoga arteritisa konja 

na području Republike Hrvatske 

28. Mojca Smode Cvitanović, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Arhitektura i urbanizam 

Tema: Modaliteti djelovanja hrvatskih arhitekata u zemljama Afrike i Jugozapadne Azije od 1950. 

do 1991. 

29. Josip Tošić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Dinamička adaptivna zaštita distributivnih mreža primjenom metoda inteligentnoga 

pretraživanja 

30. Marko Šprem, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Optical communication based on wavelength reuse and modulation averaging (Optička 

komunikacija zasnovana na višestrukoj uporabi valne duljine i usrednjivanju modulacije) 

31. Filip Mandić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
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Tema: Control of autonomous surface marine vessels for underwater vehicle localization using 

single range acoustic measurements (Upravljanje autonomnim površinskim plovilima u svrhu 

lokalizacije podvodnoga vozila korištenjem jednostrukih akustičkih mjerenja udaljenosti) 

32. Edin Kočo, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Hybrid compliance control and feet trajectory optimization for a bioinspired quadruped 

robot (Hibridno upravljanje podatnošću i optimizacija trajektorije stopala za biološki inspiriranoga 

četveronožnoga robota) 

33. Tin Bobetko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Metoda određivanja optimalne topologije prijenosne elektroenergetske mreže zasnovana na 

umjetnim neuronskim mrežama 

34. Tomislav Jagušt, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Višeplatformski sustav za unaprjeđenje učenja u ranom osnovnoškolskom obrazovanju 

zasnovan na digitalnim interaktivnim sadržajima, načelima obrazovnih igara i prilagodljivosti 

sustava učeniku 

35. Matija Horvat, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Razrješavanje adresa u geoprostorno-naslovljivoj računalnoj mreži 

36. Goran Gašparović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Advanced model for long-term energy planning with application of multi-criterial and 

multi-level optimization (Napredni model dugoročnoga energetskoga planiranja s primjenom 

višeciljne i višerazinske optimizacije) 

37. Petar Piljek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo i  brodogradnja 

Tema: Model plitkog gravurnoga kovanja temeljen na veličini kristalnoga zrna 

38. Martina Pezer, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo 

Tema: Volumenske deformacije cementnih kompozita s recikliranim polimernim vlaknima iz 

otpadnih guma 

39. Marin Govorčin, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Geodezija i geoinformatika 

Tema: Determination of the surface deformation model in the greater Zagreb area using satellite 

radar interferometry (Određivanje modela površinskih deformacija na širem zagrebačkom 

području primjenom satelitske radarske interferometrije) 

40. Maja Mahnić Naglić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija 

Tema: Dinamičko ponašanje odjeće pod utjecajem biomehanike tijela 

41. Ivona Jerković, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija 

Tema: New textile sensors for in situ structural health monitoring of textile reinforced 

thermoplastic composites based on conductive polymer complex poly[3,4-

(ethylenedioxy)thiophene]-compl-poly(4-vinylbenzensulfonic acid) {Novi tekstilni senzori za in 

situ praćenje stanja strukture tekstilom ojačanih termoplastičnih kompozita temeljenih na 

vodljivom polimernom kompleksu poli[3,4-(etilendioksi)tiofen]-compl-poli(4-vinil-

benzensulfonska kiselina)} 

42. Ana Džomba Maksimović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Poljoprivredne znanosti 

tema: Mikrobiota spontano fermentiranih kobasica od mesa divljači 

43. Mushtaque Jatoi Balocha, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Poljoprivredne znanosti 
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tema: Improving storage potential of fresh goji berry (Lycium barbarum L.) fruits using 

postharvest hot water dip treatment [Poboljšanje čuvanja svježih goji bobica (Lycium barbarum 

L.) postupkom potapanja u vruću vodu] 

44. Marko Vuković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

tema: Vegetativni rast, prirod i kakvoća ploda breskve (Prunus persica (L.) Batsch.) sorte 

'Suncrest' uzgajane ispod fotoselektivnih mreža 

45. Valerija Šimunec, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Prehrambena tehnologija 

tema: Specifičnosti i razlike u kvaliteti, senzoričkom i proteomičkom profilu industrijski i 

tradicionalno proizvedenoga kulena i kulenove seke tijekom zrenja 

46. Vedrana Šenjug Užarević, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta 

Tema: Transition from primary to secondary school- lived experience of young people with 

disabilities (Prijelazni period iz osnovne u srednju školu- iskustvo adolescenata s 

teškoćama)  

47. Ozana Nadoveza, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Ekonomski učinci i odrednice optimalnosti poljoprivredno - okolišnih politika 

48. Luka Šikić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Ukupna produktivnost faktora proizvodnje i načini difuzije tehnološkoga napretka u 

europskim posttranzicijskim zemljama  

49. Orest Vilchynskyy, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Etnologija i kulturna antropologija 

Tema: Sakralni prostor stare vjere Slavena istočne Galicije  

50. Berislav Jerković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pedagogija 

Tema: Strukturiranje kurikula nastave pjevanja u procesu obrazovanja profesionalnih umjetnika 

pjevača  

51. Lidija Horvat-Dunjko, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Hrvatska kultura 

Tema: Pluralizam hrvatske vokalne glazbe od 1950. do 2010.  

52. Anera Stopfer, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Kulturna diplomacija Republike Hrvatske na primjeru projekta Hrvatske kulturne sezone u 

Francuskoj  

53. Entoni Šeperić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Sv. Pavao u političkom projektu europske nove ljevice  

54. Petar Jakopec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Liberalizam i republikanizam: Lockeovo i Rousseauovo razumijevanje političke zajednice  

55. Marina Pražetina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Filozofija 

Tema: Vjerodostojnost znanosti u međuodnosu znanosti, društva i politike 

56. mr. sc. Amar Rešić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Politologija 

Tema: Vanjska politika u uvjetima reduciranoga suvereniteta: Bosna i Hercegovina 1995-2015 

57. Snježana Ivčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Politologija 

Tema: Utjecaj Europske unije na oblikovanje zdravstvenih politika država članica – primjer 

politike rijetkih bolesti  

58. mr. sc. Nella Popović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Politologija 
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Tema: Ljudska prava imigranata između kozmopolitizma i komunitarizma u imigracijskoj politici 

Europske unije  

59. Petra Batelja, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest 

Tema: „Imago nobilis" – reprezentacija obitelji Oršić na prostoru Trojedne Kraljevine u 18. 

stoljeću 

60. Aleksandar Puklavec, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Učinci različite količine i vrste povratnih informacija u procesu učenja skoka u dalj 

61. Katarina Đurđenić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Sankcije u slučaju neobjavljivanja ponude za preuzimanje  

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

Akademik Orlić skreće pozornost na doktorsku temu pod rednim brojem 56. (mr. sc. Amar 

Rešić) te moli da se u zadnjem dijelu naslova iza obiju godina stave točke (umjesto 1995-2015 

treba pisati 1995.-2015.). 

 

Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća Odbora združenog doktorskog 

studija Geo-Engineeing and Water management, donijelo je sljedeći 

 

 PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija: 

 

 

1. Davor Garašić, Sveučilište u Zagrebu, Združeni doktorski studij Geo-Engineeing and Water 

management, 

tema: Measurement and detailed analysis of the discontinuities in tunnels and their relationship 

with speleogenesis (Mjerenje i detaljna analiza diskontinuiteta u tunelima i njihov odnos prema 

speleogenezi) 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

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

došlo do administrativne pogreške, donijelo je sljedeći 

 

 PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija: 

 

 

1. mr. sc. Arijana Cenov, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biologija 

odobrena tema: Biološki odgovor prirodnih populacija škampa Nephrops norvegicus (Linné), u 

sjevernom Jadranu na toksične metale 

ispravak teme: Biološki odgovor prirodnih populacija škampa Nephrops norvegicus (Linnaeus, 

1758), u sjevernom Jadranu na toksične metale 

2. Nesrete Krasnići, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

odobrena tema: Raspodjela odabranih metala među citosolskim biomolekulama škrga i jetre 

klenova (Squalius cephalus L. i Squalius vardarensis Karaman; Actinopterygii, Cyprinidae) iz 

rijeka onečišćenih metalima 
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ispravak teme: Raspodjela odabranih metala među citosolskim biomolekulama škrga i jetre 

klenova (Squalius cephalus (Linnaeus) i Squalius vardarensis Karaman; Actinopterygii, 

Cyprinidae) iz rijeka onečišćenih metalima 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je uvaživši primjedbu u vezi doktorske 

teme mr. sc. Amara Rešića odobrio gore navedene teme doktorskih disertacija te 

odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

10. Međunarodna suradnja 

 

Prorektor Judaš informira prisutne o dostavljenom sveučilišnom Akademskom glasniku gdje su 

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

najavi. 

 

11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove 

 

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

prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu, donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove  Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

I. 

Mijenja se Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu donesena na sjednici održanoj 18. 

studenoga 2014. (Klasa: 643-03/14-12/36; Urbroj:380-007/095-14-1) u članku I. 

stavku 1. točkama 3., 4. i 13. na način da se u Povjerenstvo za doktorske radove 

Sveučilišta u Zagrebu imenuju novi članovi i to: 

 

3. prof. dr. sc. Neven Ljubičić, Medicinski fakultet, umjesto dosadašnje članice 

prof. dr. sc. Jadranke Božikov, 

4. izv. prof. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

umjesto dosadašnjeg člana prof. dr. sc. Eduarda Marušića-Polake, 

13. red. prof. art. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnosti, umjesto 

dosadašnjeg člana red. prof. art. Aleksandra Battiste Ilića. 

 

II. 

Mandat novoimenovanih članova Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u 

Zagrebu traje do isteka mandata dosadašnjih članova. 

 

III. 

Ostale odredbe navedene odluke ostaju neizmijenjene. 

 

12. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za 

akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i na prijedlog Rektorskog 

kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je  

O d l u k u   
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o dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za 

akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 

I. 

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademskoj 

priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koju je Senat donio na 4. 

redovitoj sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održanoj 18. studenoga 

2014. godine (Klasa: 602-06/14-01/6, Urbroj: 380-007/095-14-1 od 19. studenoga 

2014. godine), mijenja se i dopunjuje na način da se u točki I. iza podtočke 13. 

dodaje podtočka 14. koja glasi: 

 

14. Doc. dr. sc. Ines Dužević, Ekonomski fakultet  

 

II. 

Mandat imenovane članice doc. dr. sc. Ines Dužević traje do kraja mandata 

sadašnjeg saziva Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje 

inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. 

 

III. 

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

  

13. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

centra Sisak, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

O d l u k u

o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak 

Sveučilišta u Zagrebu 

 I. 

Odluka koju je Senat donio na svojoj 3. redovitoj sjednici u 347. akademskoj godini 

(2015./2016.) održanoj 10. studenoga 2015. godine (Klasa: 602-04/15-06/10; Urbroj: 

380-020/173-15-5) mijenja se u točki I. radi imenovanja zamjenskog člana i glasi: 

 

 Antonio Janković, predstavnik zaposlenika Studentskog centra Sisak Sveučilišta u 

Zagrebu (na prijedlog ravnatelja Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu), 

umjesto Zdravka Škuflića, dosadašnjeg predstavnika zaposlenika Studentskog 

centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu 

 

  II. 

Mandat novoizabranog člana traje do isteka mandata postojećeg saziva Upravnog 

vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu. 

  III. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak 

Sveučilišta u Zagrebu ne mijenjaju se. 
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14. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Studentskog centra Varaždin, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 6. redovitoj sjednici u 

348. akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 13. prosinca 2016. godine donio je 

sljedeću 

O d l u k u

o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin 

Sveučilišta u Zagrebu 

I. 

Odluka koju je Senat donio na svojoj 3. redovitoj sjednici u 347. akademskoj godini 

(2015./2016.) održanoj 10. studenoga 2015. godine (Klasa: 602-04/15-06/6; Urbroj: 

380-020/173-15-7) mijenja se u točki I. radi imenovanja zamjenskog člana i glasi: 

 

 Martina Kušer, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, umjesto 

Monike Bezjak, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

 

  II. 

Mandat novoizabrane članice traje do isteka mandata postojećeg saziva Upravnog 

vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu. 

  III. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin 

Sveučilišta u Zagrebu ne mijenjaju se. 

 

15. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog rektora, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu, donio je sljedeću  

O d l u k u

o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 I. 

Dr. sc. Vlatki Petrović, produljuje se mandat obnašateljice dužnosti privremene 

voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

(dalje u tekstu: Centra). 

  II. 

Mandat obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra je šest (6) mjeseci. 

 

16. Potvrđivanje izbora dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. 

prof. dr. sc. Maria Cifraka 
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 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 

63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Maria Cifraka za dekana Katoličkoga 

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

akademske godine (2016./2017. i 2017./2018.) izabranoga 25. studenoga 2016. godine 

Odlukom Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

17. Stanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras ukratko skreće pozornost na kronologiju događaja u vezi Filozofskoga fakulteta 

unatrag zadnjih nekoliko mjeseci. Podsjeća da je Senat potvrdio odluku rektora o suspenziji bivšeg 

dekana Previšića te imenovao obnašatelja dužnosti dekana Holjevca koji je od tada u dva navrata 

pokušao sazvati i održati sjednicu Fakultetskoga vijeća sa ciljem uspostave redovitosti u 

funkcioniranju stručnog vijeća, a koje predstavlja preduvjet za normalno funkcioniranje institucije. 

Fakultetsko vijeće zbog nedostatka kvoruma nije se uspjelo održati. Obnašatelj dužnosti dekana je, 

u skladu s odlukom Senata, organizirao provođenje studentskih izbora kako bi se fakultetsko 

vijeće ponovno konstituiralo. Rektor iskazuje zadovoljstvo što je konačno završio postupak izbora 

Studentskoga zbora Filozofskoga fakulteta koji sad mora izabrati svoje predstavnike u Fakultetsko 

vijeće. Smatra da će konačno postojati pretpostavke da se kriza upravljanja riješi na Filozofskom 

fakultetu. Naglašava da je Senat u svojem djelovanju spram Filozofskom fakultetu nastojao 

djelovati zakonito, sukladno Statutu Sveučilišta. Ističe da obnašatelju dužnosti dekana nakon 

konstituiranja Fakultetskoga vijeća predstoji pokretanje postupka izbora novog dekana 

Filozofskoga fakulteta kao i rješavanje nagomilanih, a neizvršenih drugih obaveza. Rektor u 

nastavku navodi da je na Upravnom sudu bila podignuta tužba protiv jednoglasno donese odluke 

Senata od 13. rujna 2016. godine kojom su poništeni izbori za Studentski zbor Filozofskoga 

fakulteta kao i studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću Filozofskoga fakulteta te pokrenuta 

procedura provođenja novih izbora. Ističe da je 12. prosinca 2016. godine, netom prije sjednice 

Senata, zaprimljeno rješenje Upravnoga suda o odbacivanju podnesene tužbe. Prema ocijeni 

Upravnog suda, odluka u svezi s izborom studentskih predstavnika u Fakultetsko vijeće ne 

predstavlja upravni akt pa slijedom toga niti Odluka o poništenju izbora ne predstavlja upravni akt, 

te se protiv iste ne može voditi upravni spor. S ciljem zaštite postupanja u skladu sa Statutom 

Sveučilišta i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, na Rektorskom kolegiju u 

užem sastavu te Rektorskom kolegiju u širem sastavu prihvaćeni su zaključci u svezi sa stanjem na 

Filozofskom fakultetu, a za koje se predlaže Senatu da iste prihvati. Rektor u nastavku čita 

prijedloge zaključaka koji bi bili deklaratorne naravi u skladu s mišljenjem odvjetničkog ureda 

Mihočević&Bajs kojeg je angažiralo Sveučilište, a kako slijede: 

 

1. Senat Sveučilišta u Zagrebu je primio na znanje obavijest o održavanju sastanka članova i 

bivših članova Fakultetskoga vijeća održanoga 21. studenoga 2016. godine, o deklaraciji i 

zahtjevima prisutnih djelatnika i studenata, koji uključuju zahtjeve za smjenom 

obnašatelja dužnosti dekana izv. prof. dr. sc. Željka Holjevca i pet obnašatelja dužnosti 

prodekana, prijedlog za imenovanje prof. dr. sc. Nevena Budaka novim obnašateljem 

dužnosti dekana, te za smjenu predstavnika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 

Senatu Sveučilišta u Zagrebu i njihovim zamjenjivanjem drugim profesorima. 
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2. Senat Sveučilišta u Zagrebu naglašava da se taj sastanak ne može smatrati sjednicom 

Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jer je sazvan protivno 

odredbama Statuta Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i jer mu je sastav bio 

nepropisan. Iz toga slijedi da se ni zahtjevi ni prijedlozi toga (u smislu Statuta i zakona) 

neformalnoga skupa ne mogu smatrati pravovaljanim zaključcima ni odlukama 

Fakultetskog vijeća. 

 

3. Senat Sveučilišta u Zagrebu sa žaljenjem utvrđuje da je neprihvaćanje poziva obnašatelja 

dužnosti dekana izv. prof. dr. sc. Željka Holjevca na sjednice Fakultetskoga vijeća u 

redovitome sastavu i postavljanje zahtjeva da se one održe u nepropisnu sastavu 

paraliziralo redovito obavljanje poslova Filozofskoga fakulteta. To je u stotinama 

slučajeva već pogodilo profesore, djelatnike Fakulteta i studenata, kao i djelatnike niza 

akademskih institucija, kojima se ne rješavaju tekuća pitanja izbora u zvanja, na radna 

mjesta, napredovanja, imenovanja u povjerenstva, ocjena doktorskih radova i druga 

pitanja. 

 

4. Ne dovodeći ničim u pitanje demokratsko pravo da većina članova u Vijeću Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zakonitome i statutarnome sastavu donosi odluke iz 

svoje statutarne nadležnosti, Senat Sveučilišta u Zagrebu traži od imenovanoga 

obnašatelja dužnosti dekana izv. prof. dr. sc. Željka Holjevca da sazove regularnu sjednicu 

Fakultetskoga vijeća u što kraćem roku nakon što novoizabrani Studentski zbor u skladu 

sa Statutom Fakulteta izabere svoje predstavnike u Fakultetsko vijeće. Senat Sveučilišta u 

Zagrebu očekuje da se na toj redovnoj sjednici riješe nagomilane točke tekućih poslova i 

pokrene postupak za izbor dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

5. Senat Sveučilišta u Zagrebu poziva sve profesore, djelatnike i studente Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da poštuju zakonsku i statutarnu proceduru unutar koje 

mogu ostvariti sve svoje zadaće i postići sve ciljeve za koje se na regularnim tijelima u 

okviru njihovih ovlasti demokratskim postupkom i voljom većine odluče. 

 

Rektor Boras ponavlja da je Sveučilište do sad donijelo odluke koje u potpunosti omogućuju 

Filozofskom fakultetu da samostalno rješava svoje međusobne unutarnje odnose, te da nije 

potrebno iste više rješavati na Senatu. Rektor u nastavku ističe da ne može dati riječ 

predstavnicima Filozofskoga fakulteta koji su došli na današnju sjednicu Senata. Rektor zaključno 

predlaže Senatu usvajanje pročitanih zaključaka.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu uz 9 suzdržanih glasova donio je Zaključke u svezi sa 

stanjem na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a kako slijede: 

 

1. Senat Sveučilišta u Zagrebu je primio na znanje obavijest o održavanju sastanka 

članova i bivših članova Fakultetskoga vijeća održanoga 21. studenoga 2016. godine, 

o deklaraciji i zahtjevima prisutnih djelatnika i studenata, koji uključuju zahtjeve za 

smjenom obnašatelja dužnosti dekana izv. prof. dr. sc. Željka Holjevca i pet 

obnašatelja dužnosti prodekana, prijedlog za imenovanje prof. dr. sc. Nevena 

Budaka novim obnašateljem dužnosti dekana, te za smjenu predstavnika 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Senatu Sveučilišta u Zagrebu i 

njihovim zamjenjivanjem drugim profesorima. 

 

2. Senat Sveučilišta u Zagrebu naglašava da se taj sastanak ne može smatrati 

sjednicom Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jer je 

sazvan protivno odredbama Statuta Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 

jer mu je sastav bio nepropisan. Iz toga slijedi da se ni zahtjevi ni prijedlozi toga (u 

smislu Statuta i zakona) neformalnoga skupa ne mogu smatrati pravovaljanim 

zaključcima ni odlukama Fakultetskog vijeća. 
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3. Senat Sveučilišta u Zagrebu sa žaljenjem utvrđuje da je neprihvaćanje poziva 

obnašatelja dužnosti dekana izv. prof. dr. sc. Željka Holjevca na sjednice 

Fakultetskoga vijeća u redovitome sastavu i postavljanje zahtjeva da se one održe u 

nepropisnu sastavu paraliziralo redovito obavljanje poslova Filozofskoga fakulteta. 

To je u stotinama slučajeva već pogodilo profesore, djelatnike Fakulteta i studenata, 

kao i djelatnike niza akademskih institucija, kojima se ne rješavaju tekuća pitanja 

izbora u zvanja, na radna mjesta, napredovanja, imenovanja u povjerenstva, ocjena 

doktorskih radova i druga pitanja. 

 

4. Ne dovodeći ničim u pitanje demokratsko pravo da većina članova u Vijeću 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zakonitome i statutarnome sastavu 

donosi odluke iz svoje statutarne nadležnosti, Senat Sveučilišta u Zagrebu traži od 

imenovanoga obnašatelja dužnosti dekana izv. prof. dr. sc. Željka Holjevca da sazove 

regularnu sjednicu Fakultetskoga vijeća u što kraćem roku nakon što novoizabrani 

Studentski zbor u skladu sa Statutom Fakulteta izabere svoje predstavnike u 

Fakultetsko vijeće. Senat Sveučilišta u Zagrebu očekuje da se na toj redovnoj 

sjednici riješe nagomilane točke tekućih poslova i pokrene postupak za izbor dekana 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

5. Senat Sveučilišta u Zagrebu poziva sve profesore, djelatnike i studente Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da poštuju zakonsku i statutarnu proceduru unutar 

koje mogu ostvariti sve svoje zadaće i postići sve ciljeve za koje se na regularnim 

tijelima u okviru njihovih ovlasti demokratskim postupkom i voljom većine odluče. 

 

 

Rektor Boras apelira na obnašatelja dužnosti dekana, profesora Holjevca kao i na sve prisutne 

predstavnike Filozofskoga fakulteta i članove Fakultetskoga vijeća da se poduzme sve kako bi se 

održala regularna sjednica Fakultetskog vijeća te da se pokrene postupak izbora dekana i riješe 

nagomilane obveze.  

 

Profesor Bakić je mišljenja kako se ovakvim načinom rješavanja krize Filozofskom fakultetu ne 

pomaže već radi upravo suprotno. Iskazuje žaljenje zbog činjenice da predstavnicima Filozofskoga 

fakulteta koji su došli na sjednicu Senata nije dana mogućnost uzeti riječ. Profesora žalosti i 

činjenica da je podloga za donošenje izglasanih zaključaka mišljenje privatnog odvjetničkog ureda 

koje je angažiralo Sveučilište te postavlja opetovani upit zašto se u vezi pitanja koja se tiču pravne 

problematike oko Filozofskoga fakulteta nije tražilo mišljenje Odbora za statutarna pitanja koji je 

prema Statutu Sveučilišta savjetodavno tijelo Senata i Rektorskog kolegija. 

 

Rektor Boras odgovara kako je Sveučilište u postupku u vezi Filozofskoga fakulteta tužena strana 

te da se trebalo postupiti na navedeni način. Rektor naglašava kako Sveučilište podržava 

Filozofski fakultet u rješavanju unutarnjih problema te provođenju vrhunske znanosti. Kao bitnim 

ističe potrebu da svi svjetonazori dođu do izražaja te da se posebna pažnja posveti toleranciji. 

Rektor smatra da predstavnici Filozofskog fakulteta trebaju sudjelovati u radu Senata na način da 

Fakultet izabere svog dekana, te da Fakultetsko vijeće odluči koji će predstavnici predstavljati 

Fakultet u Senatu.  

 

Profesor Midžić smatra da bi dopis kojeg su članovi Senata zaprimili od profesora s Filozofskoga 

fakulteta trebao biti sastavni materijal sjednice Senata. 

 

Rektor Boras načelno se slaže s mišljenjem profesora Midžića. 

 

Profesor Mioč je mišljenja kako bi svatko mogao tražiti od Senata da se njihovi dopisi uvrštavaju 

u radne materijale za sjednice Senata, te se protivi takvom načinu. 
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Docentica Garašić uvodno naglašava da sindikalni predstavnik, u skladu sa Statutom Sveučilišta, 

ima pravo sudjelovati u radu Senata. Ističe da kao predstavnik sindikata sudjeluje u radu Senata 

zadnjih šest godina te iznosi mišljenje da je kriza u kojoj se nalazi Sveučilište u Zagrebu u vezi 

Filozofskoga fakulteta usporediva s krizom u kojoj je Sveučilište u Zagrebu bilo tijekom afere 

Indeks. Docentica Garašić smatra da činjenica što su materijali vezani uz stanje na Filozofskom 

fakultetu bili dostupni članovima Senata tek sat vremena prije održavanje same sjednice 

predstavlja lošu praksu jer članovi Senata nisu imali dovoljno vremena promisliti o istima. Slaže 

se s ranije izrečenim mišljenjem da je prije donošenja odluka u vezi Filozofskoga fakulteta u 

postupak trebalo uključiti i Odbor za statutarna pitanja. Također smatra da nije dobro da se 

članovima Senata kao meritorno mišljenje dostavlja mišljenje odvjetničkog ureda plaćenog od 

strane Sveučilišta. Zaključno iznosi mišljenje da je krizu na Filozofskom fakultetu izazvao sukob 

rektora i prorektora Čovića sa Filozofskim fakultetom te da je profesorima s Filozofskoga 

fakulteta također trebalo biti omogućeno Senatu dostaviti mišljenje odvjetničkog ureda koji 

zastupa profesore s Filozofskoga fakulteta. 

 

Rektor Boras smatra da se Sveučilište u Zagrebu ne nalazi u krizi te da su sastavnice Sveučilišta 

u pitanjima koja se tiču Filozofskoga fakulteta pokazale jedinstvo. Rektor ponavlja kako je 

Sveučilište moralo osigurati da se na Filozofskom fakultetu konstituiraju tijela potrebna za 

normalno funkcioniranje institucije, te da je sad na Filozofskom fakultetu da samostalno rješava 

nagomilane obaveze. 

 

Akademik Orlić navodi da su mišljenja Odbora za statutarna pitanja oko pravne problematike 

potrebna i korisna jer pomažu članovima Senata prilikom donošenja odluka. Akademik naglašava 

da će ubuduće tijekom glasovanja o pitanjima oko kojih bi trebao biti uključen i Odbor za 

statutarna pitanja glasovati suzdržano ako Senatu prethodno ne budu dostavljana mišljenja 

Odbora. U nastavku postavlja upit jesu li profesori s Filozofskoga fakulteta koji prisustvuju 

sjednici Senata na istu pozvani od strane rektora. U vezi s tim akademik skreće pozornost na čl. 

22. st. 5. Statuta Sveučilišta prema kojem rektor može na sjednice Senata pozvati kao goste i druge 

sudionike, posebno čelnike pojedinih ustrojbenih jedinica Sveučilišta kada se raspravlja o 

pitanjima iz njihove nadležnosti. U tom smislu, pozvane osobe mogu sudjelovati u raspravi o 

temama koje se tiču pitanja iz njihove djelatnosti. 

 

Rektor Boras odgovara da su na sjednicu Senata pozvani samo legalno izabrani predstavnici 

Filozofskoga fakulteta koji su članovi Senata, ali da je dopustio prisustvovanje na sjednici Senata i 

ostalim profesorima s Filozofskoga fakulteta. 

 

Obnašatelj dužnosti dekana Holjevac osvrće se na kronologiju događaja na Filozofskom 

fakultetu unatrag zadnjih nekoliko mjeseci te podsjeća da je odlukom Senata imenovan kao 

obnašatelj dužnosti dekana na Filozofskom fakultetu. Od Senata je kao obnašatelj dužnosti dekana 

dobio mandat prvenstveno provesti dva bitna postupka. Prvo, provesti izbore za Studentski zbor 

Filozofskoga fakulteta, te drugo, pokrenuti postupak za izbor novog dekana. Profesor Holjevac 

ističe da su izbori za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta obavljeni te da sad Studentski zbor, 

sukladno proceduri, mora imenovati svoje predstavnike u Fakultetsko vijeće Filozofskoga 

fakulteta. Na taj način, stvorit će se uvjeti za sazivanje i održavanje regularne sjednice 

Fakultetskoga vijeća što do sad nije bilo moguće. Zaključno, obnašatelj dužnosti dekana Holjevac 

navodi da je na tu zahtjevnu dužnost imenovan odlukom Senata te da je njegov mandat Senatu na 

raspolaganju koji može i opozvati, ako želi, odluku o imenovanju obnašatelja dužnosti dekana 

Filozofskoga fakulteta. 

 

Rektor Boras se zahvaljuje članovima Senata na iskazanoj potpori u donošenju zaključaka u svezi 

sa stanjem na Filozofskom fakultetu te se nada da će kriza na Filozofskom fakultetu do iduće 

sjednice Senata biti u potpunosti riješena. 

 

18. Ostalo 
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Rektor Boras napominje kako će se iduća sjednica Senata održati 17. siječnja 2017. godine 

 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 13:20 sati 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/16-04/1 

Urbroj: 380-020/173-16-13 

 

21. prosinca 2016. godine 


