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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 23. svibnja 2017. s početkom u 12,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg 

maršala Tita 14. 

 

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

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

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

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

Sveučilišta 

- 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. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje 

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

3. Prof. dr. sc. Mladen Brezović - predsjednik Vijeća biotehničkoga područja 

4. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić - predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja 

5. Prof. dr. sc .Tamara Nikšić - zamjenica predsjednika Vijeća prirodoslovnog područja 

6. Prof. dr. sc. Adrijan Barić - predsjednik Vijeća tehničkog područja 

7. Prof. dr. art. Enes Midžić - predsjednik Vijeća umjetničkoga područja 

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

9. Prof. dr. sc. Marijan Klarica, 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. Boro Mioč, Agronomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

22. Prof. dr. sc. Lidija Kos Staničić, Fakultet političkih znanosti 

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

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

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

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

 - Doc. dr. sc. Petra Rodik, Filozofski fakultet 

27. Izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, Filozofski fakultet 

28. Prof. dr .sc. Vesna Vlahović-Štetić, Filozofski fakultet 

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

30. Prof. dr. sc. Mario Cifrak, Katolički bogoslovni fakultet 

31. Prof. dr. sc. Ivan Koprek, Hrvatski studiji 
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32. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katolički bogoslovni fakultet 

33. Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet 

34. Prof. dr. sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

37. Prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

38. Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

-Prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

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

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

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

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

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

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

48. Prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno tehnološki fakultet 

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

50. Red. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija Likovnih umjetnosti 

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

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

52. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

53. Marko Lepoglavec, Prirodoslovno-matematički fakultet 

54. Martin Ivanković, Kineziološki fakultet 

55. Sandro Gašpar, Medicinski fakultet 

 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

56. Ivan Klepo, Građevinski fakultet 

57. Danko Relić, Medicinski fakultet 

58. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

 

Ostali 

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

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- Dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

- Professor emeritus Ivo Soljačić, Tekstilno-tehnološki fakultet 

- Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

- Professor emeritus Silvio Paulla, Prirodoslovno-matematički fakultet 

- Akademik Josip Užarević, Filozofski fakultet 

 

 

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 

- Nikolina Komljenović, mag. iur., stručna suradnica u Uredu za akademske poslove 

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

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 11. 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 3. Izbori u zvanja doda nova podtočka 3. 4. Imenovanje Povjerenstva za izbor u 

počasno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Zdenke Kalođera  

 pod točku 4. Financijska pitanja dodaju nove podtočke  

4. 4. Odluka o otpisu povrata rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih Veterinarskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 700.000,00 kn,  

4. 5. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih 

Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 800.000,00 kn  

4. 6. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih 

Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 1.000.000,00 kn  

 iza točke 15. Prijedlog za razrješenje o.d. prodekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu doda nova točka 16. Prijedlog za razrješenje članice Odbora za znanost i 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu čime se preostale točke pomiču za jedan redni 

broj više 

 

Rektor Boras uvodno pozdravlja i ukratko predstavlja nove predstavnike s Filozofskoga 

fakulteta koji su jedno i novi članovi u Senatu. Rektor ističe da su novi predstavnici s 

Filozofskoga fakulteta pozvani na temelju pozitivnog mišljenja Odbora za statutarna pitanja 

koje je dano nakon rektorovog upita. U nastavku rektor ističe da je Odbor naglasio da u Statutu 

Sveučilišta nisu precizne odredbe koje se odnose na postupak imenovanja i razrješenja članova 

u Senatu, te da bi bilo dobro, kada će se mijenjati Statut, postupke precizirati. Zaključno navodi 

da je na sjednicu Senata pozvao obnašatelja dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta, profesora 

Holjevca koji na sjednici ne sudjeluje više kao član Senata. 

 

Docentica Garašić moli da se dnevni red dopuni još jednom točkom. Radi se o zahtjevu 

profesora Zvonimira Čuljka i profesorice Tamare Tvrtković sa Hrvatskih studija kojim traže 

reviziju odluke o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji. 

 

Rektor Boras odgovara da je docentica Garašić predstavnica Sindikata u Senatu, a ne članica 

Senata te da nije ovlaštena iznositi takve prijedloge. Rektor dodaje da je predmetni dopis 

zaprimio te da će se isti razmotriti. Rektor podsjeća da prema Statutu Sveučilišta dnevni red 

predlaže Rektorski kolegij u širem sastavu na prijedlog rektora. 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

*** 
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1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

  

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 11. travnja 2017.  

 

3. Izbori u zvanja  

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

profesora – trajno 

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

profesora na vrijeme od pet godina 

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

profesora na vrijeme od pet godina 

3.4. Imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. 

Zdenke Kalođera  

 

4. Financijska pitanja 

4.1. Subvencija participacija školarina po ugovoru s MZO – prijedlog raspodjele konačne 

doznake za akademsku godinu 2016./2017.  

4.2. Financijsko izvješće studentskih programa za 2016. godinu  

4.3. Financijsko izvješće sveučilišnog sportskog prvenstva za akademsku godinu 2015./2016.  

4.4. Odluka o otpisu povrata rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih Veterinarskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 700.000,00 kn  

4.5. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih 

Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 800.000,00 kn  

4.6. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih 

Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 1.000.000,00 kn  

 

5. Suglasnost na Proračun Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu  

 

6. Izvješće o radu Odbora za proračun u akademskoj godini 2015./2016. 

 

7. Financiranje znanstvene djelatnosti 

7.1. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje Ugovora o 

namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. godini u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna  

7.2. Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko financiranje znanstvenih i umjetničkih 

istraživanja u 2017. godini  

 

8. Izvješće o upisu u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

2016./2017. 

 

9. Pripreme za utvrđivanje upisnih kvota za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u 

Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 

 

10. Prijedlozi o odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature  

 

11. Odluka o pokretanju javne rasprave o Prijedlogu Pravilnika o studiranju na sveučilišnim 

studijskim programima za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske 

  

12. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

12.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Pulmologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi 

program)  
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12.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Psihijatrija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ( do 

20 %)  

 

13. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 

14. Međunarodna suradnja  

 

15. Prijedlog za razrješenje o. d. prodekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

16. Prijedlog za razrješenje članice Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

17. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Edukacijsko-

rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Snježane Sekušak-Galešev  

 

18. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić  

 

19. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Kornelija Rabuzina i prof. dr. sc. Nevena 

Vrčeka 

  

20. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Kineziološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Krističevića  

 

21. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Metalurškoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Zdenke Zovko Brodarac  

 

22. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Prehrambeno-biotehnološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damira Ježeka  

 

23. Potvrđivanje izbora dekana Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Igora 

Glihe 

 

24. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu  

 

25. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu  

 

26. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

27. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za prihvaćanje odobrene financijske 

potpore i potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2017. g. za 

Ključnu aktivnost 1 u području visokog obrazovanja: Mobilnost studenata i osoblja unutar 

programskih zemalja - broj projekta: 2017-1-HR01-KA103- 034937 

  

28. Ostalo 

28.1. Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita 

 

*** 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu  
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Nakon detaljnoga izvještaja za svakog od sljedećih predloženika, izvjestitelji su predložili Senatu 

da se istima dodijeli počasno zvanje professor emeritus budući da su predloženici svojom 

znanstvenom, nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonijeli razvitku i napretku Sveučilišta 

u Zagrebu, a na temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću: 

 

 

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

professor emeritus gore navedenim predloženicima. 

 

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 11. travnja 2017.  

 

Rektor Boras skreće pozornost na činjenicu da je Sveučilište u Zagrebu dobilo dva važna spora na 

Ustavnom sudu i na Vrhovnom sudu. Podsjeća da je Sveučilište u Zagrebu na poticaj Pravnoga 

fakulteta podnijelo ustavnu tužbu u vezi pitanja nadležnosti Odbora za etiku u znanosti i visokom 

obrazovanju koje su proizlazile iz Poslovnika o radu Odbora. Ustavni sud donio je odluku da je 

Odbor za etiku nezakonito i neustavno postupao kada se proglasio završnom instancom etičkih tijela 

koja postoje na Sveučilištu. Ustavni sud je nadalje ukinuo članak kojim se Odbor za etiku sam 

proglasio završnom razinom odlučivanja. Što se tiče nezakonitosti štrajka na Hrvatskim studijima, 

Vrhovni sud je potvrdio odluku prvostupanjskog, Županijskog suda čime je pravomoćno presuđeno 

da je štrajk dijela zaposlenika Hrvatskih studija bio nezakonit jer nisu ugrožena radna mjesta 

zaposlenika. Rektor ističe da je važno za naglasiti kako se Vrhovni sud u svom obrazloženju pozvao 

na hijerarhijsku strukturu Sveučilišta. Sastavnice kojima je Sveučilište osnivač imaju u mnogim 

stvarima svoju akademsku autonomiju, ali u okviru Statuta i odluka Senata Sveučilišta. Rektor 

izražava zadovoljstvo činjenicom da je Senat u svim navedenim postupcima postupao zakonito što 

je i sudbena vlast potvrdila. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 10. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 11. travnja 2017. 

godine. 

3. Izbori u zvanja  

 

3.1. 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 / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

3.2. 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 / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

3.3. 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: 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u naslovno 

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

3.4. Imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. 

Zdenke Kalođera  

 

Rektor Boras napominje da je u skladu s važećim pravilnikom, a na inicijativu Farmaceutsko-

biokemijskoga fakulteta, odlučio predložiti imenovanje povjerenstava za izbor u počasno 

zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu za redovitu profesoricu u trajnom zvanju 

Zdenku Kalođeru. Predlaže se sljedeći sastav stručnog povjerenstva:  

 

 

 

 Senat Sveučilišta  u Zagrebu je jednoglasno prihvatio gore navedeni prijedlog za 

imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus na 

Sveučilištu u Zagrebu. 

 

4. Financijska pitanja 

4.1. Subvencija participacija školarina po ugovoru s MZO – prijedlog raspodjele konačne 

doznake za akademsku godinu 2016./2017.  

 

Prorektor Lazibat navodi da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja na račun Sveučilišta u 

Zagrebu uplatilo preostali iznos po programskim ugovorima. Riječ je o doznaci od 104.825.790 

kuna. Iz materijala koji su prilog točki vidljivi su iznosi koji pripadaju svakoj sastavnici 

sukladno ugovoru i odluci Senata. Prorektor skreće pozornost da su se s predmetnom doznakom 

napunila interventna sredstva, te sredstva rezervi. Sastavnice su Sveučilištu već uputile dosta 

zahtjeva s naslova interventnih sredstava te sredstava rezervi, te će na sjednici Senata u lipnju 

kao točke biti predviđeni zahtjevi sastavnica. 

 

Dekan Cikojević izvještava Senat da je Muzička akademija željno čekala predmetna sredstva. 

Upoznaje članove Senata s lošom financijskom situacijom u kojoj se nalazi sastavnica kojoj je 

na čelu. Muzička akademija koja nije u stanju podmirivati troškove nove zgrade ima dva 

milijuna kuna neplaćenih računa od početka godine. Procjenjuje da će Muzičkoj akademiji 

trebati tri milijuna kuna više nego što je iznos koji je u proračunu namijenjen za Muzičku 

akademiju. Ističe da na adresu dolazi puno opomena i prijetnji ovrhom, te će se za mjesec dana 

biti u istoj situaciji kao i do sad. Dekan Cikojević navodi da je Sveučilištu uputio zahtjev da se 

iz interventnih sredstava pomogne Muzičkoj akademiji. Upoznaje članove Senata s činjenicom 

da je Muzička akademija prisiljena zatvoriti svoj područni odsjek u Rijeci jer nije u mogućnosti 

isti više održavati. Dekan nadalje ističe da postoji problem vanjske suradnje i vanjskih 

suradnika koji djeluju na Muzičkoj akademiji, a koji rade bez da su od listopada prošle godine 

dobili ikakva sredstva. 

 

Rektor Boras ističe da su se izgradnjom nove zgrade Muzičke akademije višestruko povećali 

troškovi održavanja. S druge strane, Ministarstvo nije povećalo sredstva. Rektor navodi da je 
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uz pomoć prorektora Janjanina u Ministarstvu uspio riješiti problem obeštećenja susjedne 

zgrade koja je bila oštećena prilikom gradnje nove zgrade Muzičke akademije. Ističe da su s 

Ministarstvom u dva navrata održani razgovori u vezi pitanja redovitog održavanja Muzičke 

akademije te da se traže načini kako kontinuirano podmirivati ta sredstva s obzirom na 

višestruko povećanje troškova. 

 

Dekan Klarica postavlja upit što je s pregovorima s Ministarstvom u vezi programskih 

ugovora. Podsjeća da se prošli put, prilikom potpisivanja ugovora s Ministarstvom, razgovaralo 

o tome da će se naknadno dodijeliti sredstva za materijalne troškove za Sveučilište gdje bi se 

onda pokrili stvarni materijalni troškovi, a da bi se sredstva koja se dobiju po programskom 

ugovoru mogla koristiti za ostale aktivnosti provođenja nastave. 

 

Rektor Boras podsjeća da je financiranje sveučilišta kao i općenito financiranje istraživanja i 

razvoja u Hrvatskoj na razini od 0,82% BDP-a. Ta sredstva nisu dostatna za pokrivanje 

materijalnih troškova. Nerijetko u situaciji kada Sveučilište nema dovoljno sredstava za 

podmirivanje materijalnih troškova, pomaže Grad Zagreb. Rektor ukazuje na činjenicu da se 

zbog učestalih promjena vlasti nije povećavao proračun predviđen za Sveučilište. U razgovoru 

s resornim ministrom te ministrom financija rečeno je da postoje trendovi rasta proračuna što 

bi se posljedično odrazilo i na veće financiranje Sveučilišta. Aktualni ministar inzistira da se 

pređe na tzv. lump sum čim bi Sveučilište bilo odgovorno da uz odgovarajuću kvalitetu nastave 

proizvede odgovarajući broj stručnjaka. Rektor smatra da je potrebno znati koliko u kojem 

području postoje stvarni troškovi dijela istraživanja koja se moraju provoditi te stvarni troškovi 

obrazovanja stručnjaka u odgovarajućem području. U nastavku navodi da se s Ministarstvom 

raspravljalo i o STEM području te se vidjelo koje sve grane ulaze u to područje. 

 

Dekanica Perković Gamulin postavlja upit kad se može očekivati sredstva za vanjsku 

suradnju za zimski semestar. 

 

Prorektor Lazibat odgovara da se doznaka za vanjsku suradnju za umjetničko područje, a 

nakon razgovora s Ministarstvom, može očekivati do ljetnog raspusta ili najkasnije do rujna 

ove godine. 

 

Dekan Cikojević se nadovezuje na pitanje vanjske suradnje i navodi da je Ministarstvu uputio 

dopis sa zamolbom da se vanjska suradnja doznačuje kvartalno, a ne da se čeka s doznakom 

cijelu godinu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o prihvaćanju prijedloga 

raspodjele konačne doznake sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 

2016./2017., temeljem Ugovora o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i 

materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 

2016./2017. i 2017./2018. 

 

4.2. Financijsko izvješće studentskih programa za 2016. godinu 

 

Prorektor Lazibat skreće pozornost da Senat mora usvojiti izvješće o izvršenju studentskog 

proračuna za 2016. godinu. Studentski zbor je u cijelosti konzumirao cjelokupno predviđeni 

iznos od 1.788.875 kuna. Predlaže se prihvaćanje izvješća. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio financijsko izvješće studentskih 

programa za 2016. godinu. 

  

4.3. Financijsko izvješće sveučilišnog sportskog prvenstva za akademsku godinu 2015./2016. 
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Prorektor Lazibat ističe da je u proračunu za Ured za sport bilo predviđeno 413.831,25 kuna. 

Iz financijskog izvješća vidljivo je kako su ta sredstva raspoređena. Predlaže se prihvaćanje 

izvješća. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio financijsko izvješće sveučilišnog 

sportskog prvenstva za akademsku godinu 2015./2016. 

  

4.4. Odluka o otpisu povrata rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih Veterinarskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 700.000,00 kn 

 

Prorektor Lazibat podsjeća da je Veterinarskom fakultetu u obliku pozajmice iz interventnih 

sredstava doznačeno 700.000 kuna. Veterinarski fakultet uputio je Sveučilištu zahtjev da se 

pozajmica pretvori u trajnu doznaku. Predlaže se prihvaćenje zahtjeva s obzirom da 

Veterinarski fakultet uslijed malog broja studenata, a velike infrastrukture već godinama ima 

nedostatna sredstva za pokriće materijalnih troškova. 

 

Rektor Boras dodaje da je u konkretnom slučaju zbog ranije iznesenih razloga očito kako je 

Veterinarskom fakultetu trajna doznaka potrebna. Međutim, rektor smatra da bi u buduće za 

slične slučajeve trebalo utvrditi načela koja bi olakšala stvari. Mišljenja je da bi se već do srpnja 

ove godine načela moglo definirati na Rektorskom kolegiju u užem sastavu i Rektorskom 

kolegiju u širem sastavu. 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga Rektorskog kolegija u 

širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k a  

o otpisu obveze povrata pozajmljenih rezervnih interventnih sredstava 

 

I. 

Interventna sredstva doznačena Odlukom Senata (Klasa: 402-08/15-03/25, Urbroj: 380-

020/173-16-5 od 19. travnja 2016. godine) kao pozajmica Veterinarskom fakultetu za 

privremeno pokriće troškova poslovanja zbog manjka sredstava na redovnom žiro 

računu zbog kontinuiranog trogodišnjeg nedostatka sredstava za pokriće osnovnih 

režijskih troškova prenamjenjuje se u trajnu doznaku za pokriće režijskih troškova. 

 

II. 

Rok utvrđen u točki I. Odluke Senata (Klasa: 402-08/15-03/25, Urbroj: 380-020/173-16-8 

od 15. studenoga 2016. godine) za povrat novčanih sredstava stavlja se izvan snage. 

  

4.5. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih 

Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 800.000,00 kn 

 

Prorektor Lazibat podsjeća da je Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u obliku pozajmice  

iz interventnih sredstava doznačeno 800.000 kuna. Prehrambeno-biotehnološki  fakultet uputio 

je zahtjev da se sredstva dana u obliku zajma produže na sljedećih šest mjeseci. Predlaže se 

prihvaćenje zahtjeva. 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga Rektorskog kolegija u 

širem sastavu Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

Izmjenu Odluke (Klasa: 402-07/16-01/5, Urbroj: 380-020/173-16-4) od 15. 

studenoga 2016. godine 

 

I. 
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Rok utvrđen u točki I. Odluke Senata (Klasa: 402-07/16-01/5, Urbroj: 380-020/173-16-4 

od 15. studenoga 2016. godine) za povrat novčanih sredstava, produljuje se za sljedećih 6 

(šest) mjeseci u kojem roku je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

dužan izvršiti povrat doznačenih sredstava. 

  

4.6. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih 

Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 1.000.000,00 kn 

 

Prorektor Lazibat podsjeća da je Kineziološkom fakultetu u obliku pozajmice iz interventnih 

sredstava doznačeno 1.000.000 kuna. Kineziološki fakultet uputio je zahtjev da se sredstva 

dana u obliku zajma produže na sljedećih šest mjeseci. Predlaže se prihvaćenje zahtjeva. 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga Rektorskog kolegija u 

širem sastavu Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

Izmjenu Odluke (Klasa: 602-04/14-09/10, Urbroj: 380-020/173-16-6) od 19. travnja 

2016. godine 

 

I. 

Rok utvrđen u točki I. Odluke Senata (Klasa: 602-04/14-09/10, Urbroj: 380-020/173-16-6 

od 19. travnja 2016. godine) za povrat novčanih sredstava,  produljuje se za sljedećih 6 

(šest) mjeseci u kojem roku je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu dužan izvršiti 

povrat doznačenih sredstava. 

 

5. Suglasnost na Proračun Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu  

 

Prorektor Lazibat iznosi da je proračun Studentskog zbora u Zagrebu za 2017. godinu jednak 

prošlogodišnjem proračunu te da su studenti već raspisali natječaj i podijelit će sredstva sukladno 

tome natječaju po projektima sastavnica. 

 

Student Gašpar navodi da je i ove godine Studentski zbor raspisao natječaje za studentske 

programe i sukladno tome dodijelio natječajna sredstva. Članovi Povjerenstva za evaluaciju 

studentskih programa bili su prof. dr. sc. Klaudio Pap, prof. dr. sc. Slavko Slišković, prof. dr. sc. 

Lajoš Žager te studenti Matej Boras, Marko Lepoglavec, Tomislav Paripović i Matija Nakić. Dodaje 

da je ove godine bilo nešto manje programa nego dosadašnjih godina, konkretno 249 programa te 

je dodijeljeno 1.142.517,28 kuna što čini više od 70% ukupnog proračuna Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu. Od ostalih troškova izdvaja troškove promocije Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu u iznosu od 134.000 kuna koja se pretežno koriste za organizaciju festivala 

„Scool fest“ unutar kojega se ove godine našao i projekt „Ostani u Hrvatskoj“. Sve prisutne poziva 

na sudjelovanje u navedenom projektu koji se održava 30. i 31. svibnja 2017. u Studentskom centru 

u Zagrebu. 

 

Rektor Boras dodaje da su studenti obavili uzoran posao te poziva Senat da dade suglasnost na 

predloženi Proračun Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni Proračun Studenskog 

zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu 

 

6. Izvješće o radu Odbora za proračun u akademskoj godini 2015./2016. 

 

Prorektor Lazibat ukratko referira o Izvješću o radu Odbora za proračun za prethodnu akademsku 

godinu. Navodi da je Odbor za proračun zasjedao pod vodstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića te je 

održano šest redovitih sjednica na kojima se raspravljalo o konsolidiranom izvještaju, o izvršenju 
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državnog proračuna, o vanjskoj suradnji i tome slično pa poziva Senat da prihvati Izvješće o radu 

Odbora za proračun u akademskoj godini 2015./2016. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeno Izvješće o radu 

Odbora za proračun u akademskoj godini 2015./2016. 

 

7. Financiranje znanstvene djelatnosti 

7.1. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje Ugovora o 

namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. godini u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna 

 

Prorektor Judaš pojašnjava da Senat treba rektoru dati suglasnost za potpisivanje Ugovora o 

namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. godini u vrijednosti 

iznad tri milijuna kuna s obzirom da je riječ o iznosu od gotovo 27 milijuna kuna. 

 

Profesor Midžić moli da se ubuduće ugovori koji se tiču namjenskog institucijskog 

financiranja dogovaraju i za umjetnička istraživanja. 

 

Rektor Boras ističe kako se u ugovoru navodi da Sveučilište može samostalno i odgovorno 

rasporediti sredstva po vlastitom nahođenju. Po izričitom naputku Ministarstvo određeno je da 

se za umjetničko područje predvidi odgovarajuće financiranje. Pregovori u vezi raspodjele 

sredstava vođeni s dekanima i predsjednicima vijeća područja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti rektoru 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damiru Borasu za potpisivanje Ugovora o namjenskom 

institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. godini u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna. 

 

7.2. Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko financiranje znanstvenih i umjetničkih 

istraživanja u 2017. godini 

 

Prorektor Judaš ukratko članovima Senata predstavlja prijedlog odluke o raspodjeli sredstava 

za namjensko financiranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja u 2017. godini. 

 

Rektor Boras uvodno navodi da su tri vijeća područja (Vijeće tehničkoga područja, Vijeće 

prirodoslovnoga područja i Vijeće biotehničkoga područja) predložila da se prilikom 

raspodjele sredstava kao isključivi faktor koriste koeficijenti Nacionalnog vijeća predviđeni po 

područjima. Uprava Sveučilišta je bila stava da raspodjela ide prema modelu kakav je bio 

proteklih dvije akademske godine. Nakon prijedloga triju vijeća područja rektor je sazvao 

sastanak dekana koji su čelnici ustanova, te čine pretežan dio Senata, a koje je pak vrhovno 

tijelo Sveučilišta. Nakon nekoliko rundi pregovora, na sastanku dekana došlo se do rješenja 

koje je predložio dekan Vrček, a prema kojem bi po FTE bilo dano 65% (za fiksne dijelove 

istraživanja) sredstava. Preostalih 35% sredstava podijelilo bi se prema modelu prema kojem 

bi se u obzir uzimale razlike u istraživanja za određena područja prema postotcima 

Nacionalnog vijeća. U pregovorima je uočeno da, neovisno o modelu koji se izabere, 

umjetničko područje bi prošlo lošije. Nađeno je kompromisno rješenje prema kojem niti jedno 

područje ne bi bilo zakinuto u smislu da bi dobilo manje sredstava nego prošle godine. Ona 

područja koja bi prema predloženoj raspodjeli bila u relativnom plusu u odnosu na cjelinu 

financiranja, pripomogla bi umjetničkom području koje bi dobilo financijskih sredstava u istoj 

razini kao i prošle akademske godine. Na sastanku dekana je dogovoreno da bi 2% od ukupnog 

iznosa bilo izdvojeno za pokriće interdisciplinarnih troškova. Iz tog iznosa osigurala bi se 

sredstva za potporu znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u interdisciplinarnom području, 

u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu te ostalim 

istraživanjima prijavljenima izravno preko Sveučilišta. Rektor se osvrće na baze podataka te 
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navodi da bi se iste stavile na zajednički trošak koji bi iznosio 4.347.431,61 kuna. Rektor ističe 

da nakon što se izuzme trošak za baze te indirektni troškovi, vidljivo je da bi svako područje 

dobilo više sredstava nego prošle godine. U nastavku se referira na rang Sveučilišta te navodi 

da isti ovisi, između ostalog, i o broju članaka koje Sveučilište objavljuje u časopisima Science 

i Nature. U tom smislu, iz interdisciplinarnih troškova stimuliralo bi se one timove koji će imati 

unutar sebe osobe koje su u protekle tri godine objavili članke u Science i Nature. Ističe da je 

u protekle tri godine objavljeno sedam članaka te da bi bonus bio u iznosu od 10.000 kuna. U 

nastavku rektor navodi da su predloženi način raspodjele sredstava za namjensko financiranje 

znanstvenih i umjetničkih istraživanja podržali svi dekani izuzev dvoje njih koji su bili protiv. 

Također na Rektorskom kolegiju u širem sastavu izneseni prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

 

Profesor Midžić ističe da je umjetničko područje iznimno zadovoljno s iznesenim prijedlogom 

koji u sebi sadrži i komponentu solidarnosti te se u tom smislu zahvaljuje svim područjima koja 

su se odrekla dijela sredstava u korist umjetničkog područja. U nastavku napominje kako s 

izrazitim negodovanjem konstatira koeficijent od 1,2 koji je za umjetničko područje odredilo 

Nacionalno vijeće, te će u tom smislu i Vijeće umjetničkoga područja reagirati na isti način. 

Profesor smatra da navedeno pokazuje nerazumijevanje i nebrigu Nacionalnog vijeća u čijem 

sastavu nije zastupljen niti jedan član iz umjetničkoga područja koji bi predstavljao tako bitno 

područje za Sveučilište u Zagrebu. 

 

Profesor Barić uvodno konstatira da je predložena raspodjela sredstava za namjensko 

financiranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja bolja nego protekle dvije akademske 

godine. Profesor se osvrće na načelo istaknuto u prijedlogu odluke prema kojem bi 65% 

sredstava išlo po staroj raspodjeli koja nije definirana jasno. Preostalih 35% sredstava išlo bi 

po novoj raspodjeli, a koja je u skladu s raspodjelom kako je Sveučilište dobilo sredstva od 

Ministarstva znanosti i obrazovanja. Potonja raspodjela uključuje koeficijente Nacionalnog 

vijeća. Profesor Barić se slaže s profesorom Midžićem u vezi visine koeficijenta koji je 

Nacionalno vijeće predvidjelo za umjetničko područje. Ističe da je na sastanku predsjednika 

vijeća područja sugerirano da bi trebalo reagirati prema Ministarstvu i Nacionalnom vijeću te 

vidjeti s nadležnim institucijama na koji način bolje definirati koeficijente po područjima. Kako 

umjetničko područje ne bi bilo zakinuto, postoji konsenzus da se navedeno područje dovode 

na istu razinu na kojoj je bilo i prošle godine. U nastavku profesor navodi kako bi načelo 

raspodjele ipak moglo i trebalo biti bolje i transparentnije. Da je kojim slučajem u potpunosti 

ispoštovano načelo od prošle i pretprošle godine, bilo bi to krajnje negativno za tehničko 

područje koje je prošle i pretprošle godine dobilo samo 40% sredstava u odnosu na zahtjeve 

tehničkog područja. Sva preostala područja dobila su preko 50% sredstava, a neka područja 

ček i 85% traženih sredstava. Profesor smatra da je novo predloženo načelo bolje za STEM 

područje u odnosu na načelo iz 2015. i iz 2016. godine. Međutim postavlja se pitanje kako smo 

došli do načela da 35% sredstava raspodjeljujemo po novom načelu, zbog čega ne bi više od 

35% sredstava išlo prema novom načelu. Profesor smatra da bi u trenutnoj situaciji 

najpravednije bilo da 50% sredstava ide prema staroj raspodjeli, a 50% sredstava prema novoj 

raspodjeli jer time jasno pokazujemo da ne znamo kako bismo dijelili sredstva pa zbog toga 

biramo načelo pola-pola. Podsjeća da se prije godinu dana odlučilo da će se na jesen 2016. 

početi dogovarati nova raspodjela sredstava do čega ipak nije došlo. Osvrće se na znanstvene 

časopise na koje bi se Sveučilište pretplatilo, a što proizlazi iz prijedloga odluke, te navodi da 

nikad nije bilo sporno da znanstvene časopise treba nabaviti za Sveučilište. No profesoru smeta 

što se u materijalima pod navođenjem ukupnog iznosa za časopise navodi termin „izvorni popis 

Judaš“ umjesto da se kaže po kojim je načelima taj popis definiran. Smatra da bi popis 

znanstvenih časopisa trebao biti principijelan tako da pretplata na časopise ovisi primjerice o 

broju korištenja pojedinih baza časopisa ili da ovisi o bilo kojim drugim jasno definiranim, 

prihvatljivim, razumnim pravilima. Zaključno predlaže da se o kriterijima raspodjele sredstava 

za namjensko financiranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja počne raspravljati na vrijeme, 

a ne u trenutku kada Ministarstvo doznači novce zbog čega se stvari onda moraju raditi na 

brzinu. Rasprava bi, prema mišljenju profesora, trebala biti koordinirana i inicirana od strane 
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resornog prorektora. U okviru rasprave trebalo bi napraviti i prijedlog u vezi visine 

koeficijenata i s tim koeficijentima bi se onda išlo prema Ministarstvu i Nacionalnom vijeću. 

 

Rektor Boras se osvrće na izlaganje profesora Barića te napominje da su na sastanku dekana 

na temu raspodjele sredstava za namjensko financiranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja 

u 2017. godini svi dekani glasali za predloženu raspodjelu izuzev dvoje dekana koji su glasali 

protiv. Rektor podsjeća da je u lipnju prošle godine raspravljao s profesorom Barićem na temu 

kriterija s kojima bi se išlo prema Ministarstvu. Rektor navodi da je shvatio da je dogovor bio 

takav da Vijeće tehničkoga područja napravi svoje kriterije, međutim isto od strane Vijeća 

tehničkog područja nije bilo napravljeno. Princip prema kojem bi se raspodjela sredstava 

izvršila na način da 65% sredstava ide prema staroj raspodjeli, a 35% prema novoj, izvršen je 

na temelju procijene, odnosno iskustva. Pojašnjava da na predloženih 35% sva područja 

praktički dobivaju više sredstava nego prošle godine. Smatra da je procjena legitimna metoda 

u znanosti, a pogotovo u znanstvenoj raspodjeli. Rektor u nastavku poziva sva vijeća područja 

da za svoja područja izrade kriterije. 

 

Prorektor Judaš ističe da je činjenica kako je tehničko područje prošle godine dobilo 40% 

sredstava od iznosa koji je tražilo. Međutim, ukoliko je raspoloživo milijun kuna, a zahtjeva se 

postavi na ukupnom iznosu od dva milijuna kuna, iskoristivost će biti 50%. Razlika u odnosu 

na ostala područja nastala je zbog toga što je u tehničkom području bio najveći broj zahtjeva s 

najvećom cijenom, te ista nije posljedica loše raspodjele. Prorektor Judaš ističe da odluke nisu 

arbitrarne jer ih upravo Senat donosi. U nastavku napominje da postoji konsenzus u tome da 

su koeficijenti Nacionalnog vijeća arbitrarni te da Sveučilište mora u tom smislu reagirati na 

ažuriranju istih. Koeficijenti koje ministarstvo koristi su postavljeni tako jer je Ministarstvo 

moralo izračunati koliko novaca treba dati Sveučilištu, no to ne prejudicira način na koji će se 

sredstva dijeliti. Prorektor ističe da se Senat dogovorio kako će znanstvenici iz bilo kojeg 

područja vrijediti jednako, ali da materijalni troškovi koje bi svako područje za sebe trebalo 

izračunati, mogu iznositi različito. Smatra da vijeća područja moraju napraviti svoj izračun 

kako bi se utvrdilo kolika je visina troškova po pojedinom području. Osvrće se na prijedlog za 

zajedničkom nabavom časopisa i baza podataka. Pojašnjava da je nacionalno savjetodavno 

povjerenstvo na razini države izabralo četrnaest baza. Međutim za pola od tih baza država je 

našla sredstva dok za druge nije. U tom smislu je prorektor i iznio prijedlog da se nabave upravo 

oni inozemni časopisi i baze za koje ima sredstava. 

 

Profesor Barić prije svega ističe da ne želi ulaziti u diskusiju s prorektorom Judašom budući 

da je svoje stavove iznio i argumentirao te ih ne želi ponavljati. Dodatno napominje da Vijeće 

tehničkog područja prije godinu dana nije obećalo, kao što rektor tvrdi, da će ono napraviti 

procjenu i podnijeti materijal Senatu. Profesor ističe da bi Vijeće tehničkog područja to 

napravilo da je takav bio dogovor. Ponavlja da je dogovor bio da će se u jesen 2016. na 

Sveučilištu pokrenuti rasprava o novoj raspodjeli, što se nije desilo. Smatra da nije korektno 

prebacivati odgovornost na Vijeće tehničkoga područja. Ističe da će Vijeće tehničkoga 

područja napraviti za sebe kriterije. Profesor zaključno napominje da se Vijeće tehničkog 

područja neće suprotstavljati predloženoj odluci, no smatra da je bio dužan istaknuti zbog kojih 

razloga ima izvjesnih rezervi. 

 

Dekanica Čižmešija podsjeća da na sastanku dekana nije jednoglasno donesen izneseni 

prijedlog raspodjele sredstava već da su dvoje dekana bili protiv. Dekanica apelira da se već 

sad krene s utvrđivanjem metodologije putem koje bi se pravovremeno prikupili podaci o 

znanstvenim potrebama kako bi za sljedeću godinu te u pregovorima oko programskog ugovora 

stvari bile sasvim jasne i transparentne unutar Sveučilišta i prema Senatu. U nastavku moli 

pojašnjenje u vezi formulacije navedene u točki 1. članka 1. predložene odluke, odnosno kojem 

tijelu je potrebno aplicirati. Dekanicu također zanima pojašnjenje točke 1. članka 2., odnosno 

kome je vijeće područja dužno dati prijedlog raspodjele sredstava po sastavnicama. 
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Prorektor Judaš u vezi prvog upita odgovara da interdisciplinarno područje nema svoje 

vijeće. Pojašnjava da je potrebno koristiti iste obrasce kakve se koristilo prošle godine. 

Zaprimljene prijave recenzirat će Odbor za znanost i međunarodnu suradnju za znanstvena i 

umjetnička istraživanja u interdisciplinarnom području, Centar za istraživanje i prijenos znanja 

u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu te ostala istraživanjima prijavljenim izravno preko 

Sveučilišta. U vezi drugog upita, vijeća područja bi trebala dati svoj prijedlog raspodjele 

sredstava po sastavnicama, nakon čega bi prijedloge trebao usvojiti Senat. Na sjednici Senata 

u lipnju prvo bi se donijela odluka o usvajanju prijedloga vijeća područja, a u drugom dijelu bi 

se izglasali konkretni prijedlozi fakulteta koji su doneseni. 

 

Profesor Herak ne smatra razumnim da se na vijećima područjima raspravlja o vlastitim 

koeficijentima, odnosno o kriterijima koliki će biti koeficijent za pojedino područje. Ako 

Sveučilište želi pred nacionalna tijela izići sa smislenim programom, potrebno je oformiti 

interdisciplinarno povjerenstvo u kojem bi bili predstavnici svih područja, a koje bi onda 

napravilo prijedlog. 

 

Prorektor Judaš smatra da bi svako vijeće područja za sebe trebalo izračunati što predstavlja 

fiksne, a što varijabilne troškove. Prorektor pojašnjava da se vijeća područja razlikuju po 

materijalnim troškovima i istraživanjima koja čine varijabilni dio. Prorektor sugerira da vijeća 

područja definiraju minimalne input kriterije za svoja područja, nakon čega bi se prijedlozi 

dostavili Odboru za znanost kao nadležnom tijelu na kojem su predsjednici vijeća područja 

slobodni prisustvovati. 

 

Profesorica Nikšić navodi da Vijeće prirodoslovnoga područja ima svoju sjednicu iza sjednice 

Senata te ju zanima koja je zadaća vijeća, odnosno je li dovoljno da vijeće područja raspodjeli 

novce po fakultetima i o tome obavijesti dekane. Pojašnjava da unutar Vijeća prirodoslovnoga 

područja djeluju i predstavnici s drugih fakulteta koji spadaju pod prirodoslovno područje. U 

tom smislu Vijeće prirodoslovnoga područja bi od iznosa namijenjenog za prirodoslovno 

područje predvidjelo financijska sredstva i za znanstveno-nastavno osoblje koje je zaposleno 

na drugim fakultetima, a potpada pod prirodoslovno područje. U nastavku profesorica Nikšić 

referira se na rektorov navod o poticanju onih znanstvenika koji imaju objavljene članke u 

časopisima Science i Nature. Profesorica pozdravlja taj potez, ali predlaže da se u obzir uzme 

cijeli period kojim se doprinosi na Šangajskoj listi, a riječ je o proteklom petogodišnjem, a ne 

trogodišnjem razdoblju. 

 

Prorektor Judaš odgovara da bi sredstva trebalo raspodijeliti upravo na navedeni način, 

odnosno da vijeća ista predvide i za znanstveno-nastavno osoblje koje je zaposleno na jednom 

fakultetu, ali spada pod drugo vijeće područja. 

 

Rektor Boras se slaže prijedlogom profesorice Nikšić da se prilikom dodjele financijskog 

bonusa u obzir uzme proteklih pet, a ne tri godine. 

 

Dekanica Perković Gamulin postavlja upit postoji li još uvijek limit od 80.000 kuna po 

istraživanju kakav je bio i prošle godine. 

 

Prorektor Judaš odgovara da se preporučuje držati se procedure kao prošle godine što je i 

navedeno u prijedlogu odluke. U nastavku prorektor navodi da računi mogu glasiti najranije s 

datumom donošenja odluke Senata, a to bi bio 23. svibnja 2017. Dodijeljena sredstva moraju 

se utrošiti u periodu od potpisivanja Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju 

znanstvene djelatnosti u 2017. do 31. prosinca 2017.  

 

Profesor Midžić smatra da se limitiranjem iznosa koji se može utrošiti teško može napraviti 

istraživanje te ističe da se ta sredstva kolokvijalno i zovu potpore. Mišljenja je da bi sastavnice 

jednom kada dobiju određenu sumu same trebale odlučiti na što će i u kolikom iznosu trošiti. 
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Rektor Boras podsjeća da će prijava za namjensko institucijsko  financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu biti omogućena isključivo zaposlenicima 

Sveučilišta u Zagrebu koji imaju otvoren i ispunjen javni profil na Google Scholaru povezan s 

domenom Sveučilišta u Zagrebu. Međutim, pokazalo da se četiri fakulteta ne mogu povezati s 

domenom Sveučilišta u Zagrebu. Na Rektorskom kolegiju u užem i širem sastavu, te na 

sastanku s dekanima dogovoreno je da će se za četiri fakulteta koji se ne mogu povezati sa 

domenom Sveučilišta u Zagrebu prijave prihvatiti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o raspodjeli sredstava za 

namjensko financiranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja u 2017. godini. 

 

 

8. Izvješće o upisu u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

2016./2017. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da postotak popunjenosti kvote upisa u I. godinu diplomskih 

studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2016./2017. iznosi 64,34% što je za 1,76% manje nego 

prošle godine. Redoviti studiji su popunjeni sa 71,53% odnosno slično kao i prošle godine, dok su 

izvanredni studiji popunjeni manje nego prošle godine. Popunjenost kvote sa stranim studentima je 

3,69% za razliku od prošle godine kada je bila 8%. Dodaje da je područje biomedicine najviše 

popunjeno, konkretno na diplomskom studiju sestrinstva, a humanističko područje najmanje. 

Također iznosi da se na užem i širem rektorskom kolegiju utvrdilo da će se putem Odbora za 

upravljanje kvalitetom zatražiti analiza za one studije koji su popunjeni ispod 50% kako bi se doznali 

uzorci i obavljala daljnja praćenja. 

 

Rektor Boras dodaje da je popunjenost relativno dobra, uz određene iznimke na pojedinim 

sastavnicama koje zapravo upućuju na to gdje je potrebno dodatno poraditi na učinkovitosti i 

kvaliteti studiranja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeno Izvješće o upisu u I. 

godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. 

 

9. Pripreme za utvrđivanje upisnih kvota za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u 

Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić moli sve sastavnice da na svojim fakultetskim vijećima razmotre 

problematiku utvrđivanja upisnih kvota za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u 

Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. te pripreme prijedloge upisnih kvota i upisnih kriterija 

do 2. lipnja kako bi Senat na sjednici u lipnju mogao raspravljati o navedenim prijedlozima. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedene Pripreme za 

utvrđivanje upisnih kvota za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu 

za akademsku godinu 2017./2018. 

 

10. Prijedlozi o odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature  

 

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

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

objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 86. sjednici Povjerenstva, održanoj 2. svibnja 

2017., 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 sastavnica, Povjerenstvo je donijelo 
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PRIJEDLOG 

 

o odobravanju sljedećih naslova:  

 

MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Josip 

Brumec i dr. sc. Slaven Brumec. Predlagatelj je Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta 

u Zagrebu 

 

LIMNOLOGIJA Ekologija slatkih voda, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Ivan 

Habdija i prof. dr. sc. Biserka Primc. Predlagatelj je Prirodoslovno-matematički fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

TEHNOLOGIJA BRODOGRADNJE I, sveučilišni udžbenik, autor: doc. dr. sc. Neven 

Hadžić. Predlagatelj je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

 

BOLESTI KOŽE S PROMJENAMA NA LICU I USNOJ ŠUPLJINI, sveučilišni priručnik,  

autori: izv. prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić, prof. dr. sc. Mirna Šitum i suradnici. 

Predlagatelj je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

KRATKA POVIJEST KNJIŽNICA I NAKLADNIKA: PRIRUČNIK S KODOVIMA I 

APLIKACIJOM, sveučilišni priručnik, autorica: doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić. Predlagatelj 

je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

SINTAKSA PRAVA drugo izdanje, sveučilišni udžbenik, urednik hrvatskog izdanja: doc. dr. 

sc. Luka Burazin. Predlagatelj je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedeni Prijedlog 

Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu o odobravanju 

naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

11. Odluka o pokretanju javne rasprave o Prijedlogu Pravilnika o studiranju na sveučilišnim 

studijskim programima za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske  

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da je Odbor za statutarna pitanja na sjednici održanoj 4. 

svibnja raspravljao o Prijedlogu Pravilnika o studiranju na sveučilišnim studijskim programima za 

potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te zaključio da se Prijedlog  Pravilnika može uputiti u 

daljnji postupak. Predlaže da se otvori javna rasprava o predloženom pravilniku koja bi trajala 30 

dana, zaključno do 23. lipnja 2017. godine. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Odluku o pokretanju javne rasprave 

o Prijedlogu Pravilnika o studiranju na sveučilišnim studijskim programima za potrebe 

Oružanih snaga Republike Hrvatske. 

 

12. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

12.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Pulmologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program)  

 

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija Pulmologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog 

predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje nastavnog 

plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Pulmologija Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

12.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Psihijatrija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (do 20 %)  

 

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (do 20 %) prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna mišljenja. U vezi 

istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje nastavnog 

plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija  Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (do 20 %). 

 

13. 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. Benjamin Mesić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Study of the Higgs boson production in association with a massive electroweak boson in final 

states with two b quarks and two leptons (Proučavanje zajedničke tvorbe Higgsova bozona i 

masivnoga elektroslaboga bozona u konačnim stanjima s dva b kvarka i dva lepton) 

2. Sanja Bačić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemija 

Tema: Development of fractionation procedures for comprehensive characterization of organic 

contaminants in surface waters using effect-directed analyses (Razvoj frakcionacijskih postupaka 

za sveobuhvatnu karakterizaciju organskih zagađivala u površinskim vodama primjenom analiza 

usmjerenih učincima) 

3. Martina Cugovčan, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemija 

Tema: Mehanokemijska priprava i karakterizacija polimernih disperzija i kokristala prazikvantela      

4. Mladen Borovina, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemija 

Tema: Postojanost odabranih supramolekulskih motiva u kristalnim strukturama metalo-organskih 

spojeva 

5. Tomislav Džoić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Numeričko modeliranje disperzije u Jadranskom moru primjenom lagrangeovskih metoda 

6. Nina Mostarac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Matematika 

Tema: Samodualni kodovi i PD-skupovi konstruirani iz kombinatoričkih dizajna 

7. Antonija Utrobičić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Propagation of electrical discharges in GEM detector (Propagacija električnih proboja u 

GEM detektoru) 
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8. Tibor Mikuška, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Ekologija gniježđenja i zaštita gnijezdeće populacije orla štekavca Haliaeetus albicilla, 

(Linnaeus, 1758) u Hrvatskoj 

9. Ružica Štimac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Serološke i molekularne značajke aloimunizacije na specifične neutrofilne antigene kod 

aloimune neonatalne neutropenije 

10. Dijana Bigunac, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

Tema: Taložni okoliši i dubinski odnosi donjomiocenskih naslaga u Slavonsko-srijemskoj, Dravskoj 

i Savskoj depresiji  

11. Đeni Smilović Radojčić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Fizika 

Tema: Usporedba algoritama za izračun raspodjele doze u radioterapiji i nova metoda verifikacije 

Monte Carlo algoritama u nehomogenostima  

12. Ivona Cvijović Javorina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Nastava njemačkoga jezika i književnosti na Sveučilištu u Zagrebu od 1876. do 1918.  

13. Ante Bašić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika 

Tema: Fantastika u prozi Ive Brešana 

14. Martina Ćavar, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika 

Tema: Konstrukcija nacionalnoga identiteta u hrvatskom povijesnom romanu 19. stoljeća 

15. Ivona Čarapina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Uloga socijalnoga kapitala u traženju posla mladih nezaposlenih osoba 

16. Dijana Abramović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Osnovnoškolska lektirna paradigma od 1972. do 2016. 

17. Tonči Peranić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Hrvatsko katoličko sakralno slikarstvo od 1941. do 1962. 

18. Ana Pongrac Pavlina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Učinkovitost softverske simulacije u nastavi informatike 

19. Sanja Županić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika 

Tema: Germanizmi u varaždinskom govoru 

20. Luka Matić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Teorijsko-praktične okosnice filozofskoga promišljanja samoupravljanja Rudija Supeka 

21. Maja Quien, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Sociologija 

Tema: Ljudski kapital u školama i društvo znanja u Hrvatskoj 

22. Marija Popović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Napitci u hrvatskim i ruskim poslovicama 

23. Denis Novko, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Uloga umjetnosti u razvoju Schellingova sustava filozofije 

24. Kristijan Gradečak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Filozofija 

Tema: Filozofija prirode i genealogija vremena u Schellingovim Dobima svijeta 
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25. Vicko Krampus, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Jezična kultura poslovnih pisama 

26. Iva Šokičić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Socijalno-filozofski i psihoanalitički pristup (sado)mazohizmu 

27. Marta Račić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Revitalizacija moliškohrvatskoga identiteta  

28. Zvonko Miličić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Odnos Stjepana Zimmermanna prema Jaspersovoj filozofiji egzistencije 

29. Aleksej Milinović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Rani novi vijek 

Tema: Društveno raslojavanje i gospodarstvo Međimurja u 17. stoljeću  

30. Ivan Petrović, Sveučilište u Zagrebu Katolički-bogoslovni fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni studij licencijata i doktorata 

Tema: Religiozno-društveno poslanje Crkve u kulturno-povijesnom kontekstu Antiohije prema 

homilijama O statuama Ivana Zlatoustog  

31. Željka Radošević, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Socijalni rad i socijalna politika 

Tema: Suočavanje s negativnim ponašanjem na radnome mjestu u okviru policijske profesije 

32. Ivana Rukavina, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Politički ekonomski ciklusi s fiskalnoga i monetarnoga aspekta 

33. Kristina Judaš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Medievistika 

Tema: Vrste zločina u srednjovjekovnom Gradecu  

34. Filip Šimetin Šegvić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Oblikovanje kulturne politike u doba bana Károlyja Khuen-Héderváryja (1883. – 1903.)  

35. Davor Šalat, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatologija 

Tema: Hrvatske pjesničke prakse 2000. do 2010.  

36. mr. sc. Marijan Jozić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kineziologija 

Tema: Razlike između pripadnika interventne i specijalne policije u morfološkim i motoričkim 

obilježjima i u uspješnosti gađanja vatrenim oružjem 

37. Danijela Gudelj Šimunović, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Utjecaj različitih programa tjelesnoga vježbanja na motorička znanja i sposobnosti djece 

predškolske dobi 

38. Marinka Bakula-Anđelić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Socijalni rad i socijalna politika 

Tema: Neovisno življenje osoba s motoričkim oštećenjima 

39. Iva Lopižić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Utjecaj kapaciteta lokalne samouprave na teritorijalnu državnu upravu 

40. Marko Bratković, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Revizija po dopuštenju  

41. Anita Dučkić Sertić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Socijalni rad i socijalna politika 

Tema: Iskustvo cjelovitoga oporavka od ovisnosti bivših ovisnika u terapijskim zajednicama  
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42. Renata Ćorić Špoljar, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Socijalni rad i socijalna politika 

Tema: Odrednice prilagodbe djece na visokokonfliktni razvod roditelja  

43. Marija Turk Sakač, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Rani odgoj i obvezno obrazovanje 

Tema: Elementi jezika novih medija u pisanim radovima učenika osnovnih škola  

44. Dina Korent, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Identifikacija odrednica upravljanja obrtnim kapitalom u funkciji povećanja profitabilnosti 

poduzeća u odabranim djelatnostima u Republici Hrvatskoj 

45. Andrija Barić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Povezanost društvene odgovornosti i izvoznih aktivnosti srednjih i velikih hrvatskih 

poduzeća 

46. mr. sc. Mario Klačmer, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 

Tema: Činitelji prihvaćanja javnih usluga e-participacije u Republici Hrvatskoj 

47. Davorin Žagar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Politologija 

Tema: Machiavellijevo poimanje političkoga 

48. Antonija Mršić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Politologija 

Tema: Procesi definiranja problema i prioriteta u stvaranju inovacijske politike u Hrvatskoj iz 

perspektive diskurzivnoga institucionalizma 

49. Teodora Molnar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Politologija 

Tema: Odabir instrumenta javnih politika za razvoj suradnje sveučilišta i industrije 

50. Igor Marko Gligorić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kroatistika 

Tema: Kategorije i funkcije uzvika i veznika u hrvatskome jeziku 

51. Edvin Buršić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Koncept stvaranja digitalnih izvornika postupkom digitalizacije 

52. Sanja Zadro, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 

Tema: Mostarska arhitektura od 1850. do Drugoga svjetskoga rata 

53. Marko Jelenić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Glad i nestašica od 1813. do 1825. u Rovinjštini – društveni, klimatski i agrarni aspekti 

54. Antonia Došen, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 

Tema: Urbanizam i arhitektura grada Gospića od polovice 18. stoljeća do osamdesetih godina 20. 

stoljeća 

55. Iva Papić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Povijest 

umjetnosti 

Tema: Srednjovjekovna sakralna arhitektura istočne Slavonije, Baranje i Srijema te njezine 

preobrazbe u vremenu osmanske vlasti 

56. Velna Rončević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija  

Tema: Recepcija japanske popularne kulture na primjeru obožavatelja anime i manga 

57. mr. sc. Petar Smontara, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Pedagogija  

Tema: Vrijednosti i motivacija za učenje kao prediktori školskoga uspjeha 

58. Marina Bergovec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika  
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Tema: Terminološka varijacija u hrvatskome medicinskome pisanome jeziku 

59. Maja Colnago, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika  

Tema: Uspješnost metoda poučavanja naglaska u osnovnoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika 

60. Barbara Kalanj Butković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Hrvatska kultura  

Tema: Tradicijska baština Novog Vinodolskog i djelo Ivana Mažuranića 

61. Sandra Kučina Softić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Digitalne kompetencije nastavnika za primjenu e-učenja u visokom obrazovanju 

62. Mateja Plenković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Studenske navike korištenja dnevnoinformativnih portala i sklonost prihvaćanju populizma 

63. Domagoj Sremić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Školstvo u Martinskoj Vesi kao primjer strukturalnih promjena u osnovnom školstvu u 

sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1874.-1941. 

64. Sandra Domazet, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnost, izvedbena umjetnost, film i kultura 

Tema: „Roman sistema“ i djelo Dona DeLilla  

65. Lana Pavić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Politologija 

Tema: Načelo hospitaliteta i problem europskoga kozmopolitizma  

66. Ivan Čulo, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij Filozofija 

Tema: Utjecaj personalizma na moderno pravno oblikovanje ljudskih prava  

67. Matea Sedlaček, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Utjecaj rekreacijskoga alpskoga skijanja i boravka na nadmorskoj visini od 1250-2000 m na 

prijenosni sustav za kisik 

68. Jakov Ivković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Razlike u učincima dviju tehnika mehaničkoga podraživanja mišićne fascije pjenastim 

valjkom na sindrom odgođene mišićne boli 

69. Dubravka Šalić Herjavec, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Usporedba učinaka standardnih i vježba koordinacije i propriocepcije na bol i funkcionalnu 

sposobnost u bolesnika s kroničnom vratoboljom 

70. Damir Labaš, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Subjektivni doživljaj kvalitete života sportaša nakon završetka sportske karijere 

71. Dražen Lovrić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Intramiokardni tijek koronarnih arterija - značaj kod rekreativaca i sportaša s kardiološkim 

simptomima 

72. Ivan Kvesić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Prospektivna analiza povezanosti bavljenja sportom s konzumiranjem cigareta, alkohola i 

droga u adolescenata 

73. Dubravka Sajković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kineziologija 

Tema: Povezanost sastavnica zdravstvenoga fitnesa s pojavnošću ozljeda u profesionalnih plesača 

klasičnoga baleta 

74. Karolina Doutlik, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Rani odgoj i obavezno obrazovanje 
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Tema: Uloga izvannastavnoga učenja rukama u holističkome razvoju učenika primarnoga 

obrazovanja: stavovi i procjena učenika, učitelja i roditelja 

75. Jasmina Troha, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Rani odgoj i obavezno obrazovanje 

Tema: Uloga višejezične kompetencije u učenju drugoga stranoga jezika u osnovnoškolskom 

obrazovanju – njemački kao J3 i engleski kao J3 

76. mr. sc. Paula Žurga, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biotehnologija i bioprocesnoinženjerstvo, prehrambena 

tehnologija i nutricionizam 

tema: Nutraceutičke i antinutraceutičke komponente u hrvatskim crnim vinima sa zaštićenom 

oznakom izvornosti 

77. Ivica Čehulić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo i drvna tehnologija 

tema: Adaptivna genetska varijabilnost odabranih europskih provenijencija hrasta lužnjaka 

(Quercus robur L.)  izloženih sušnom stresu 

 administrativnom pogreškom tema je prošla na prošloj sjednici Senata održanoj 11. travnja bez 

da je temu odobrilo VBTP u travnju. 

78. Ninoslav Holjevac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Modelling and evaluation of flexible multi-energy systems for low carbon environment 

(Modeliranje i vrednovanje fleksibilnih višeenergijskih sustava u niskougljičnom okolišu) 

79. Srečko Herceg, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Development of soft sensors for advanced control of isomerization process (Razvoj 

softverskih senzora za napredno vođenje procesa izomerizacije) 

80. Lea Lokas, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Korozijska svojstva aluminijskih legura u kloridnome mediju 

81. Miro Hegedić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Model upravljanja proizvodnjom integriranjem vitkoga i zelenoga menadžmenta 

82. Inno Gatin, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Multiscale nonlinear and viscous numerical modelling of wave impact loads (Multiskalno 

nelinearno i viskozno numeričko modeliranje udarnih valnih opterećenja) 

83. Luka Mudronja, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Metoda odlučivanja zasnovana na riziku pri manevriranju brodom na jako valovitome moru 

84. Ivana Martić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Razvoj numeričkoga modela za procjenu dodatnoga otpora broda na valovima 

85. Matija Sakoman, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Razvoj PACVD prevlaka na nanostrukturiranim tvrdim metalima 

86. Gregor Cvijetić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Transient Instabilities in Turbomachinery (Prijelazne pojave u rešetkama turbostrojeva) 

87. Jasmin Juranić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Design parameter management in product development process (Upravljanje 

konstrukcijskim parametrima u procesu razvoja proizvoda)  

88. Jelena Kilić, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Geodezija i geoinformatika 

Tema: Modeliranje poslovnoga sustava za podršku odlučivanju u planiranju urbane komasacije  
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89. Tihomir Dokšanović, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Građevinarstvo 

Tema: Bočno-torzijsko izvijanje aluminijskih elemenata s otvorenim nesimetričnim poprečnim 

presjekom  

90. Ivana Žganjar, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Web alati za promocijske aktivnosti  

91. Mate Vujević, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

Tema: Identifikacija hidrogeološke značajnosti trendova razina podzemne vode zagrebačkoga i 

samoborsko-zaprešićkoga vodonosnika 

92. Davor Antoljak, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

Tema: Zavisnost specifične energije rezanja stijena od specifične energije bušenja 

93. Branimir Farkaš, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

Tema: Optimizacija eksploatacije arhitektonsko-građevnoga kamena u ovisnosti o tehno-

ekonomskim faktorima 

94. Juraj Prejac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Spolne razlike u osteotropnim elementima u ljudskoj kosi i krvi 

95. Anto Dujmović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Utjecaj estetskih rezultata poštedne operacije karcinoma dojke na kvalitetu života i pojavu  

simptoma depresivnih poremećaja 

96. Anja Maravić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinci vortioksetina i escitaloprama na razinu moždanog neurotrofnog čimbenika  u plazmi 

i aktivnost trombocitne monoaminooksidaze tipa B u ispitanika s depresivnim poremećajem 

97. Katherina Bernadette Sreter, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicine and Health Sciences 

Tema: Povezanost trombocitnoga serotonina, moždanoga neurotrofnoga čimbenika (BDNF) u 

plazmi Val66Met polimorfizma gena BDNF sa stupnjem težine astme 

98. Manuela Filipec, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj terapijskoga vježbanja na smanjenje sakroilijakalne disfunkcije u trudnoći 

99. Sandra Baranović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Prognostička vrijednost molekula Hedgehoga signalnoga puta u planocelularnom karcinomu 

usne šupljine  

100. Bernardica Valent Morić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Kontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka i biljezi bubrežnoga oštećenja u ranom otkrivanju 

dijabetičke nefropatije u djece  

101. Nika Španović, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Učinak bioaktivnoga stakla 45S5 na fizikalna i kemijska svojstva eksperimentalnih 

kompozitnih materijala 

102. Mirela Pavić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Utjecaj spola i kastracije na izraženost i raspodjelu prijenosnika glukoze kroz epitel tankoga 

crijeva svinje 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 
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Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća Odbora združenoga doktorskoga studija Geo-

Engineering and Water management, donijelo je sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

 

u okviru doktorskoga studija 

 

1. Marin Kuspilić, Sveučilište u Zagrebu, Združeni doktorski studij Geo-Engineering and Water 

management, 

Tema: Water resources carrying capacity assessment based on Monte Carlo method (Procjena 

nosivog kapaciteta vodenih resursa primjenom Monte Carlo metode) 

 

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. Maja Mejdandžić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

odobrena tema: Morphology and phylogeny of picoeucaryotes and planktonic pennate diatoms in 

the middle and south Adriatic Sea (Morfologija i filogenija pikoeukariota i penatnih planktonskih 

dijatomeja u srednjem i južnom Jadranu) 

ispravak teme: Morphology and phylogeny of picoeukaryotes and planktonic pennate diatoms in 

the middle and south Adriatic Sea (Morfologija i filogenija pikoeukariota i penatnih planktonskih 

dijatomeja u srednjem i južnom Jadranu) 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

Dekan Pap navodi da naslov teme pod rednim brojem 90 „Web alati za promocijske aktivnosti“ 

zbog administrativne greške nije sukladan naslovu teme potvrđenom na Vijeću tehničkoga područja 

te navodi valjani naslov teme koji glasi „Optimizacija mrežnih alata za promotivne aktivnosti“. 

 

Rektor Boras navodi da se kod teme pod rednim brojem 57 na vijeću područja javio prijedlog 

izmjene riječi „prediktori“ u riječ „pretkazatelji“, ali iznosi da je riječ „prediktori“ tehnički pojam 

pa tema ostaje nepromijenjena kako je gore i navedena. 

 

Profesorica Vlahović-Štetić navodi da je tema pod rednim brojem 74 sama po sebi u redu, međutim 

smatra da se hipoteze ne vežu uz probleme, a problem je nešto sasvim različito od cilja istraživanja 

pa moli da se ta tema doradi u tom smislu. 

 

Dekan Prskalo iznosi da je navedena tema prošla sva nadležna tijela te je potvrđena na Vijeću 

društveno-humanističkoga područja pa sada teško može komentirati ovu temu obzirom da se 

profesorica Vlahović-Štetić nije ranije obratila Učiteljskom fakultetu s primjedbama na temu. 

 

Rektor Boras navodi da će se tema u tome slučaju skinuti s dnevnog reda i moli profesoricu 

Vlahović-Štetić za konkretno objašnjenje problema kako bi kandidatkinja znala razloge skidanja 

teme s dnevnog reda. 
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Profesorica Vlahović-Štetić objašnjava da cilj mora biti elaboriran kroz probleme, problemi su 

postavljeni mimo cilja, a postavljene hipoteze nemaju veze s problemima odnosno vezane su samo 

uz jedan od velikih osam problema. 

 

Rektor Boras moli  profesoricu Vlahović-Štetić da se pismenim putem obrati prorektoru Judašu i 

dekanu Prskalu uz objašnjenje primjedaba na navedenu temu, kako bi se tema proslijedila na daljnju 

raspravu pred nadležnim tijelima. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je, uvaživši iznesene primjedbe (ispravak teme pod rednim 

brojem 90. (Ivana Žganjar) u „Optimizacija mrežnih alata za promotivne aktivnosti“, 

skidanje s dnevnog reda teme pod rednim brojem 74. (Karolina Doutlik), odobrio gore 

navedene teme doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata 

znanosti. 

 

14. Međunarodna suradnja 

 

Rektor Boras navodi da se od prošle sjednice Senata odvio veći broj događanja gdje su sudjelovali 

dekani, prorektori i rektor, a posebice izdvaja posjet delegacije Njemačke savezne pokrajine Hessen, 

koja je pokazala veliki interes za proširenjem međusobne suradnje, osobito na tehnološkom 

području. Dodaje da je Sveučilište u Zagrebu zajedno sa Sveučilištem u Splitu sudjelovalo u 

organizacije konferencije u Neumu pod nazivom „Hrvati Bosne i Hercegovine nositelji europskih 

vrijednosti“.  Isto tako iznosi da 5. lipnja ove godine ide u Parlament Bosne i Hercegovine gdje će 

prikazati rezultate tog kongresa. Najavljuje i da će tema sljedeće takve konferencije biti „Rješenje 

hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini“. Dodaje i da se prije dva dana susreo sa predsjednikom 

Europskog parlamenta kojemu je iznio bitan problem naše znanosti i istraživanja, a to je što su plaće 

istraživača prilagođene ekonomijama zemalja, a uvjeti su jedinstveni za cijelo europsko znanstveno 

tržište. Također navodi da je Sveučilište u Zagrebu posjetila delegacija STOA Panela-a, to jest 

znanstveno-istraživačka delegacija Europskog parlamenta te je provedena konstruktivna rasprava i 

izneseni su prijedlozi za raspodjelu financijskih instrumenata centralnoj Europi za sljedeće 

razdoblje. 

 

15. Prijedlog za razrješenje o. d. prodekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras navodi da je Sveučilište zaprimilo dopis o. d. dekana Filozofskoga fakulteta u kojem 

se u bitnom navodi da je dosadašnja o. d. prodekanica Franić imenovana pomoćnicom ministra 

znanosti i obrazovanja uslijed čega je podnijela zahtjev za razrješenje dužnosti o. d. prodekanice 

Filozofskoga fakulteta, a na koju dužnost je imenovana odlukom Senata. Rektor ističe da se Senatu 

predlaže donošenje odluke o razrješenju profesorice Franić s dužnosti o. d. prodekanice. 

 

Profesorica Tadinac izražava iznenađenost činjenicom da je o. d. dekana Filozofskoga fakulteta 

zatražio od rektora da se na dnevni red Senata stavi točka koja se tiče razrješenja o. d. prodekanice 

Franić. Navodi da je profesor Holjevac predmetnu točku predvidio kao točku dnevnoga reda za 

sjednicu Fakultetskoga vijeća koja tek predstoji. Profesorica ističe da su predstavnici Filozofskoga 

fakulteta i dalje stava da je jedino Fakultetsko vijeće ovlašteno imenovati i razrješavati prodekane 

te da to proizlazi iz Statuta Filozofskoga fakulteta. U nastavku pojašnjava da je Fakultetsko vijeće, 

nakon što se u veljači ove godine konstituiralo, imenovalo o. d. prodekanicu Franić. Na sjednici u 

svibnju Fakultetsko vijeće će biti u prilici razriješiti profesoricu Franić. S obzirom da predstavnici 

Filozofskoga fakulteta smatraju da Senat nije tijelo nadležno za razrješavanje o. d. prodekana 

sastavnica, profesorica navodi kako će o prijedlogu razrješenja glasovati suzdržano. 

 

Rektor Boras odgovara da je Senat vrhovno sveučilišno tijelo koje je ovlašteno imenovati i 

razrješavati o. d. prodekane sastavnica. Rektor podsjeća da je Sveučilište osnivač sastavnica. U 

nastavku se referira na odluku Vrhovnoga suda u vezi štrajka na Hrvatskim studijima u kojoj se 
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navodi da se autonomija sveučilišta odnosi na cjelinu sveučilišta, a autonomija fakulteta samo u 

onoj mjeri kojom zakon i statut omogućuju autonomno djelovanje pojedinim sastavnicama. 

 

  Na temelju čl. 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu uz četiri 

suzdržana glasa donio je 

 

O d l u k u 

 

I. 

Izv. prof. dr. sc. Ivana Franić razrješava se, na osobni zahtjev zbog odlaska na novo radno 

mjesto u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, s mjesta obnašateljice dužnosti prodekanice 

za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u  

Zagrebu, na koje je imenovana Odlukom Senata (Klasa: 602-04/16-01/21, Urbroj: 380-

020/173-16-3, od 3. listopada 2016. godine ). 

  

16. Prijedlog za razrješenje članice Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

 Na temelju čl. 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je 

 

O d l u k u 

 

I. 

Izv. prof. dr. sc. Ivana Franić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, razrješava se 

članstva u  Odboru za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na koje je 

imenovana Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/14-04/46, Urbroj: 380-020/105-16-2, od 19. 

siječnja 2016. godine ), zbog  odlaska na novo radno mjesto u Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja. 

 

17. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Edukacijsko-

rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Snježane Sekušak-Galešev 

 

Rektor Boras navodi da je s predloženicom za dekanicu Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta, 

profesoricom Sekušak-Galešev obavio konstruktivan razgovor. Program predloženice za dekanicu 

djelomično je izmijenjen, a s obzirom na pojašnjenja koja su tražena od strane rektora, te je 

prihvaćen na Fakultetskom vijeću. 

 

 Na temelju članka 21. točke 15. i članka 42. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženice za dekanicu Edukacijsko-

rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. SNJEŽANE 

SEKUŠAK GALEŠEV za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2017./2018. 

i 2018./2019.). 

  

18. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić 

 

Rektor Boras navodi da je s predloženicom za dekanicu Filozofskoga fakulteta, profesoricom 

Vlahović-Štetić obavio konstruktivan razgovor. Rektor podsjeća da je nakon prošle sjednice Senata 

profesorici Vlahović-Štetić uputio dopis u kojem je tražio pojašnjenja u vezi određenih navoda iz 
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njezinog programa rada. Napominje kako je tijekom sastanka s profesoricom Vlahović-Štetić bilo 

govora o modelu studiranja na Filozofskom fakultetu, odnosno je li moguće istovremeno imati 

studijske programe 3+2 i 4+1 ili je iste potrebno ujednačiti. Zaključak je bio da su svi modeli, 

uključivši i model 5+0 mogući. Također zaključeno jest i da je potrebno ažurirati studijske programe 

nakon reakreditacije. 

 

 Na temelju članka 21. točke 15. i članka 42. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženice za dekanicu Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. VESNE VLAHOVIĆ-ŠTETIĆ za mandatno razdoblje 

od 3 (tri) akademske godine (2017./2018., 2018./2019. i 2019. 2020.). 

  

19. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Kornelija Rabuzina i prof. dr. sc. Nevena 

Vrčeka 

 

 Na temelju članka 21. točke 15. i članka 42. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na programe rada predloženika za dekana Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. KORNELIJA RABUZINA i prof. dr. 

sc. NEVENA VRČEKA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

(2017./2018. i 2018./2019.). 

  

20. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Kineziološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Krističevića 

 

 Na temelju članka 21. točke 15. i članka 42. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Kineziološkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. TOMISLAVA KRISTIČEVIĆA za mandatno 

razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2017./2018. i 2018./2019.). 

 

21. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Metalurškoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Zdenke Zovko Brodarac 

 

 Na temelju članka 21. točke 15. i članka 42. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 
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Daje se suglasnost na program rada predloženice za dekanicu Metalurškog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. ZDENKE ZOVKO BRODARAC za mandatno 

razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2017./2018. i 2018./2019.). 

 

22. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Prehrambeno-biotehnološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damira Ježeka 

 

 Na temelju članka 21. točke 15. i članka 42. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Prehrambeno-

biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. DAMIRA JEŽEKA za 

mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2017./2018. i 2018./2019.). 

 

23. Potvrđivanje izbora dekana Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Igora 

Glihe 

 

 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 prof. dr. sc. Igora Glihe za dekana Pravnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2017./2018. i 2018./2019.) 

izabranoga 26. travnja 2017. godine Odlukom Fakultetskoga vijeća Pravnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

24. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Akademije dramske umjetnosti 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 Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu kojeg 

je Akademijsko vijeće Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na 

sjednici održanoj 21. travnja 2017. godine. 

  

25. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Fakulteta prometnih znanosti 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. 
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Daje se suglasnost na Statut Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu kojeg je 

Fakultetsko vijeće Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici 

održanoj 19. srpnja 2016. godine. 

  

26. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Metalurškoga 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 Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg je 

Fakultetsko vijeće Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici 

održanoj 29. ožujka 2017. godine. 

 

27. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za prihvaćanje odobrene financijske 

potpore i potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2017. g. za 

Ključnu aktivnost 1 u području visokog obrazovanja: Mobilnost studenata i osoblja unutar 

programskih zemalja - broj projekta: 2017-1-HR01-KA103- 034937  

 

 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog 

Rektorskog kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost rektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damiru Borasu za 

prihvaćanje odobrene financijske potpore i potpisivanje ugovora o dodjeli financijske 

potpore u vrijednosti iznad tri milijuna kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih 

prijedloga za program Erasmus+ za 2017. g. za Ključnu aktivnost 1 u području visokog 

obrazovanja: Mobilnost studenata i osoblja unutar programskih zemalja - broj projekta: 

2017-1-HR01-KA103- 034937. 

 

28. Ostalo 

 

28.1. Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da je rektor Boras donio odluku o Postupniku donošenja 

preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita u suradnji s Nastavnim 

zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar koji je u ingerenciji Gradskog ureda za 

zdravstvo Grada Zagreba. U materijalima je vidljiv postupak dobivanja preporuke za 

prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita za sve studente za koje Sveučilište u Zagrebu 

zaprimi zahtjev. Sveučilište će u suradnji sa sastavnicama, Nastavnim zavodom za javno 

zdravstvo i liječnicima rješavati pristigle zahtjeve u skladu s navedenim Postupnikom. 

 

28.2. Dekanica Bischof se zahvaljuje svim dekanima koji su se odazvali sudjelovanju na 

humanitarnom projektu u svrhu prikupljanja sredstava za nezbrinutu djecu. Također, tom 

prigodom je Tekstilno-tehnološki fakultet promovirao bivše studente, a sada uspješne modne 

dizajnere s vlastitim brandovima u zemlji i inozemstvu. 

 

*** 
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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: 602-04/17-04/2 

Urbroj: 380-020/173-17-5 

 

5. lipnja 2017. godine 


