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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 13. lipnja 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 

- 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. Damir Bakić – predsjednik 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. Akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić, Filozofski fakultet 

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

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

28. Prof. dr. sc. Ivan Koprek, Hrvatski studiji 

29. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katolički bogoslovni fakultet 

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

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

32. Akademik Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

33. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Arhitektonski fakultet 
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34. Prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

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

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

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

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

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

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

42. Prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Grafički fakultet 

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

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

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

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

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

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

48. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

49. Sandro Gašpar, Medicinski fakultet 

 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

50. Danko Relić, Medicinski fakultet 

51. Mate Damić, Ekonomski fakultet 

 

 

Ostali 

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

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- Dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

- Andrea Zlatar Violić, Filozofski fakultet 

- Duška Ćurić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

- Davor Boban, Fakultet politički znanosti 

- Marinko Šišak, Hrvatski studiji 

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- Tamara Dagen dipl. novinar, stručna savjetnica za odnose s javnošću 

- Miroslav Rajter, dr. sc., voditelj Ureda za istraživanje 

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

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

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 12. redovitu sjednicu Senata u 348. 

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

dnevnoga reda na način da se: 

 

 pod točkom 6. Raspodjela sredstava za namjensko financiranje znanstvenih i umjetničkih 

istraživanja u 2017. godini dodaju nove podtočke:  

6. 1. Odluka o usvajanju prijedloga vijeća područja za raspodjelu sredstava po sastavnicama 

za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u 

Zagrebu u 2017. godini 

6. 2. Odluka o raspodjeli sredstava po sastavnicama za namjensko institucijsko financiranje 

znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini i  

6. 3. Odluka o dodjeli potpora za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini u interdisciplinarnom području, Centru za 

istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji te ostalim istraživanjima prijavljenima izravno 

preko Sveučilišta u Zagrebu  

 iza točke 25. Davanje suglasnosti dekanu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

sklapanje 

1. Ugovora s komercijalnom bankom o kreditiranju cjelokupnog iznosa Odobrenih ukupnih 

prihvatljivih izdataka u visini iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta “Energetska 

obnova zgrade Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – odsjeka u Petrinji“ 

2. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za 

sufinanciranje projekta “Energetska obnova zgrade Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu – odsjeka u Petrinji“  

doda nova točka 26. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta za sklapanje ugovora 

u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za interijerno uređenje dvorane Miroslava Čačkovića, 

sanitarija i hodnika Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čime se preostala točka 

pomiče za jedan redni broj više 

 

Profesor Bakić predlaže da se dnevni red dopuni jednom novom točkom koja se odnosi na Nacrt 

prijedloga Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 

postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja. Navodi da prirodoslovno područje ima 

ozbiljnih primjedbi koje se, ne ulazeći u sadržaj samog Nacrta, odnose i na samu proceduru te moli da 

se o tome ukratko prodiskutira i eventualno učine korekcije. 

Rektor Boras navodi da je Rektorski zbor donio Nacrt prijedloga odluke o nužnim uvjetima za ocjenu 

nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja o kojem su se 

sveučilišta najprije trebala interno konzultirati putem predsjednika vijeća područja. Međutim, prorektor 

Sveučilišta u Splitu je nesretnim slučajem shvatio da je riječ o pokretanju javne rasprave te je objavio 

dokument na web stranicama. Nakon što je takva rasprava počela, sastao se izvanredni kolegij gdje je 

određeno da će javna rasprava trajati do 23. lipnja. Rektor predlaže da Senat o predmetnom nacrtu novih 

uvjeta raspravlja pod točkom Ostalo te da su sve primjedbe dobrodošle. 

Profesor Budak pozdravlja inicijativu javne rasprave o ovom nacrtu te upozorava da strategija 

obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor predviđa da se radno opterećenje 
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nastavnika izračunava po četiri predložena segmenta te da dogovor oko toga prvo mora postići 

Ministarstvo zajedno sa sindikatom, zatim mora postati dio kolektivnog ugovora, a tek onda treba 

razgovarati o ponderiraniju pojedinih opterećenja koji nisu zamišljeni kao uvjeti već kao mogućnost da 

se jedan dio opterećenja privremeno ili trajnije zamijeni nekim drugim opterećenjem. Dodaje da o tome 

svakako treba povesti široku javnu raspravu te napominje da je prva razina te rasprave razgovor između 

Ministarstva i sindikata. 

Rektor Boras iznosi da je to procedura koja će se ticati programskih ugovora te je jako važno da se 

postigne dogovor sa sindikatima. Dodaje da se opterećenja nastavnika mogu i trebaju vrednovati na 

različite načine obzirom na sudjelovanje u različitim vijećima, odsjecima, pročelništvima i slično. Uvjeti 

rektorskoga zbora predviđeni su za izbor u određeno zvanje te postoji četiri segmenta kroz koja se 

vrednuju, ali napominje da to nisu apsolutni uvjeti nego se uzimaju alternativno. Dodaje i da je potrebno 

razlikovati uvjete za napredovanje od uvjeta koji će se dogovarati za kolektivni ugovor. 

Profesorica Tadinac navodi da javna rasprava službeno nije počela obzirom da nije donesena odluka o 

istome. Također smatra da je predviđeni rok apsolutno prekratak te da nema potrebe da se s ovom 

javnom raspravom previše žuri. 

Rektor Boras navodi da je riječ o javnoj raspravi unutar Sveučilišta. Obzirom da je javna rasprava 

prijevremeno izašla u javnost, bilo je potrebno postupiti u skladu s tim, a sam rok je prvobitno predviđen 

za 18. lipnja pa je produžen za još pet dana.  

Akademik Orlić podsjeća da je profesor Bakić predložio uvrštavanje nove točke u dnevni red te 

predlaže da se najprije izglasa dnevni red, a potom se raspravi o svim relevantnim pitanjima kada se 

dođe do te točke dnevnog reda. 

Rektor Boras predlaže da se o Nacrtu prijedloga Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 

djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja raspravi unutar točke Ostalo. 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

*** 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu  

 

2. Prijedlog Odluke o dodjeli doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća red. prof. 

art. Zrinku Ogresti 

 

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 23. svibnja 2017. 

  

4. Izbori u zvanja  

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

profesora – trajno 

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

profesora na vrijeme od pet godina 

 

5. Financijska pitanja  

5.1. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava 

5.2. Prijedlog raspodjele sredstava tekućeg i investicijskog održavanja 
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6. Raspodjela sredstava za namjensko financiranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja u 

2017. godini 

6.1. Odluka o usvajanju prijedloga vijeća područja za raspodjelu sredstava po sastavnicama 

za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na 

Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini  

6.2. Odluka o raspodjeli sredstava po sastavnicama za namjensko institucijsko financiranje 

znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini  

6.3. Odluka o dodjeli potpora za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini u interdisciplinarnom 

području, Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji te ostalim 

istraživanjima prijavljenima izravno preko Sveučilišta u Zagrebu 

  

7. Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku 

godinu 2017./2018. 

 

8. Prijedlozi o odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature 

 

9. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

9.1. Prijedlog za prihvaćanje većih izmjena i dopuna integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studijskog programa Biologija i kemija, smjer: 

nastavnički Prirodoslovnoga matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

  

10. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

10.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Opća kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(novi program)  

10.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Onkologija i radioterapija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (do 20 %) 

  

11. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

11.1. Prijedlog za prihvaćanje novog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

  

12. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti 

 

13. Međunarodna suradnja 

  

14. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju i djelovanje Sveučilišnog centra za protestantsku 

teologiju Matija Vlačić Ilirik 

  

15. Prijedlog Odluke o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu 

ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za 

red. prof. art. Nevenku Arbanas s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

  

16. Prijedlog Odluke o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice 

Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

  

17. Potvrđivanje izbora dekanice Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

izv. prof. dr. sc. Snježane Sekušak Galešev 

  

18. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Nevena Vrčeka 
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19. Potvrđivanje izbora dekanice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesne 

Vlahović-Štetić 

  

20. Potvrđivanje izbora dekana Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Tomislava Krističevića 

  

21. Potvrđivanje izbora dekanice Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Zdenke Zovko Brodarac 

  

22. Imenovanje obnašatelja dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga Fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, prof. dr. sc. Zorana Nakića 

  

23. Davanje suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

  

24. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Arhitektonskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

25. Davanje suglasnosti dekanu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sklapanje 

25.1. Ugovora s komercijalnom bankom o kreditiranju cjelokupnog iznosa Odobrenih 

ukupnih prihvatljivih izdataka u visini iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

“Energetska obnova zgrade Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – odsjeka u 

Petrinji“ 

25.2. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za 

sufinanciranje projekta “Energetska obnova zgrade Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu – odsjeka u Petrinji“ 

 

26. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta za sklapanje ugovora u vrijednosti iznad 

tri milijuna kuna za interijerno uređenje dvorane Miroslava Čačkovića, sanitarija i hodnika 

Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

27. Ostalo 

27.1. Natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Smotre Sveučilišta u Zagrebu 2017. 

27.2. Rasprava o Nacrtu prijedloga Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 

djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja 

 

*** 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu  

 

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: 

 



7 

 

 

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

professor emeritus gore navedenim predloženicima. 

 

2. Prijedlog Odluke o dodjeli doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća red. prof. 

art. Zrinku Ogresti  

 

Profesor Midžić je nakon detaljnog izvještaja, a na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku 

stjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u  

umjetničko nastavna zvanja i umjetničko nastavna radna mjesta na Sveučilištu u Zagrebu predložio 

Senatu da se red. prof. art. Zrinku Ogresti, s obzirom na umjetnička dostignuća dodjeli doktorat 

umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća, u umjetničkom polju: Filmska umjetnost (filmske, 

elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), grana: Režija za ostvarenje umjetničkog  

projekta  ”S ONE STRANE”, dugometražni igrani film redatelja i suscenarista Zrinka Ogreste. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno odluku o dodjeli doktorata umjetnosti 

temeljem umjetničkih dostignuća red. prof. art. Zrinku Ogresti. 

 

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 23. svibnja 2017.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 11. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 23. svibnja 2017. 

godine. 

4. Izbori u zvanja  

4.1. 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: 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u znanstveno-

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

4.2. 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. 

 

5. Financijska pitanja  

5.1. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava 

 

Prorektor Lazibat navodi kako je trenutno stanje interventnih sredstava 3.180.144,74 kn, a 

stanje sredstava investicijskog održavanja 2.374.062,75 kn. Prorektor ističe da su određene 

sastavnice podnijele zahtjeve za dodjelom interventnih sredstava te sredstava iz tekućeg i 

investicijskog održavanja. U nastavku ističe o kojim je namjenama, potraživanim iznosima te 

sredstvima čije se odobrenje od Senata traži riječ:  

 

R.
B
R. 

SASTAVNICA 
NAMJENA 

TRAŽENI 
IZNOS/PREMA 

NAMJENI 

UKUPAN 
IZNOS 

ZAHTJEVA 

PRIJEDLOG 
IZVORA 

FINANCIRANJA   

ODOBR
ENI 

IZNOS 

1.  
AGRONOMSKI 
FAKULTET  

sufinanciranje 
uređenja senzornog 

laboratorija  
728.847,00 kn 728.847,00 

kn 

tekuće i 
investicijsko 
održavanje  

300.000
,00 kn 

2. 
AKADEMIJA 
DRAMSKE 
UMJETNOSTI 

Najam prostora sa 
režijskim troškovima; 
Leksikografski zavod, 
Dalmatinska 11 / 
Frankopanska 22 / 
Trg m. Tita 8 

631.020,72 kn 
631.020,72 

kn 
interventna 

sredstva  
400.000

,00 kn 

3. 
AKADEMIJA 
LIKOVNE 
UMJETNOSTI  

sanacija staklenih 
cigli na fasadi zgrade 
te sanacija vlage - 
objekt Jabukovac 0, 
Nastavnički odsjek  

51.081,25 kn 

555.993,75 
kn 

/ 0,00 kn 

sanacija poda zbog 
prodora vlage u 
podrumskom dijelu 
zgrade - objekt Ilica 
85, Grafički odsjek 

23.937,50 kn / 0,00 kn 

sanacija centralnog 
šahta odvodnje - 
glavna zgrada, Ilica 
85 

37.375,00 kn / 0,00 kn 

reknstrukcija 
upravljačkog ormara 
kotlovnice, 
rekonstrukcija GRO 
kotlovnice i ugradnja 
elektronskih crpki - 

46.565,00 kn 
tekuće i 

investicijsko 
održavanje  

46.565,
00 kn 
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glavna zgrada, Ilica 
85 

rekonstrukcija 
kotlovnice - glavna 
zgrada, Ilica 85 

211.835,00 kn 
tekuće i 

investicijsko 
održavanje  

211.835
,00 kn 

refundacija 
sredstava za 
ugradnju metalnih 
vrata kao prolaz u 
istočni dio dvorišta - 
glavna zgrada, Ilica 
85  

5.200,00 kn / 0,00 kn 

financijska pomoć za 
izložbeni i popratni 
program galerije Šira 
u 2017. godini 

40.000,00 kn 
interventna 

sredstva  
40.000,

00 kn 

potpora za 
obilježavanje 110. 
godišnjice osnutka i 
djelovanja akademije  

140.000,00 kn / 0,00 kn 

4. 

ARHITEKTONSKI, 
GRAĐEVINSKI I 
GEODETSKI 
FAKULTET 

sanacija stubišta na 
glavnom ulazu 
zgrade  

230.182,50 kn 

2.480.182,50 
kn 

tekuće i 
investicijsko 
održavanje  

230.000
,00 kn 

zamjena vanjske 
stolarije na dijelu 
zgrade koji koriste 
Arhitektonski i 
Građevinski fakultet  

2.250.000,00 
kn 

/ 0,00 kn 

5. 

FAKULTET 
ELEKTROTEHNIK
E I 
RAČUNARSTVA  

sufinanciranje druge 
etape sanacije ravnih 
krovova  

650.000,00 kn 
650.000,00 

kn 

tekuće i 
investicijsko 
održavanje  

250.000
,00 kn 

6. 

FAKULTET 
FILOZOFIJE I 
RELIGIJSKIH 
ZNANOSTI Ugradnja dizala 

200.000,00 kn 
200.000,00 

kn 

tekuće i 
investicijsko 
održavanje  

150.000
,00 kn 

7. 

FAKULTET 
KEMIJSKOG 
INŽENJERSTVA I 
TEHNOLOGIJE  

sanacija kotlovnice 
na lokaciji Marulićev 
trg 20 

208.120,00 kn 

480.523,74 
kn 

tekuće i 
investicijsko 
održavanje  

100.000
,00 kn 

sanacija kotlovnice 
na lokaciji Savska 
cesta 16 

272.403,74 kn 
tekuće i 

investicijsko 
održavanje  

100.000
,00 kn 

8. 
METALURŠKI 
FAKULTET 

podmirenje obveza 
udjela Metalurškog 
fakulteta u prijavi 
projekta VIRTULAB - 
Integrirani 
laboratorij za 
primarne i 
sekundarne sirovine  

21.000,00 kn 
21.000,00 

kn 
interventna 

sredstva  
21.000,

00 kn 

9. 
MUZIČKA 
AKADEMIJA 

materijalni troškovi, 
režije i održavanje 
zgrade 

1.160.308,54 
kn 

1.160.308,54 
kn 

interventna 
sredstva  

500.000
,00 kn 
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10
. 

PRAVNI 
FAKULTET 

zamjena dijela (19 
kom) prozora  

550.000,00 kn 
550.000,00 

kn 

tekuće i 
investicijsko 
održavanje  

300.000
,00 kn 

11
. 

SVEUČILIŠNI 
RAČUNSKI 
CENTAR SRCE  

financiranje 
operativnih poslova 
u 2017. godini 

392.000,00 kn 

2.892.000,00 
kn 

interventna 
sredstva  

392.000
,00 kn 

financiranje 
razvojnih poslova u 
2017. godini 

2.500.000,00 
kn 

/ 0,00 kn 

12
. 

SVEUČILIŠTE U 
ZAGREBU 

sanacija kotlovnice - 
nabava kotla za 
potrebe grijanja i sve 
popratne radnje, 
servis pumpi te 
čišćenje rezervoara 
lož ulja  

200.000,00 kn 
200.000,00 

kn 

tekuće i 
investicijsko 
održavanje  

200.000
,00 kn 

13
. 

VETERINARSKI 
FAKULTET  

pokriće neplaćenih 
materijalnih troškova 
za nastavu iz 2016. 
godine 

1.583.392,00 
kn 

2.729.537,44 
kn 

interventna 
sredstva  

500.000
,00 kn 

pokriće osnovnih 
troškova poslovanja 
za I. kvartal 2017. 
godine 

1.146.145,44 
kn 

/ 0,00 kn 

 

Prorektor Lazibat navodi da su gore izneseni prijedlozi za odobravanjem iznosa iz 

interventnih sredstava i sredstava iz tekućeg i investicijskog održavanja prošli Rektorski kolegij 

u užem i širem sastavu te su isti usuglašeni i s dekanima. 

 

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

interventnih sredstava prema gore navedenoj specifikaciji. 

 

5.2. Prijedlog raspodjele sredstava tekućeg i investicijskog održavanja 

 

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

tekućeg i investicijskog održavanja u skladu sa specifikacijom pod 5.1. 

 

6. Raspodjela sredstava za namjensko financiranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja u 

2017. godini 

6.1. Odluka o usvajanju prijedloga vijeća područja za raspodjelu sredstava po sastavnicama 

za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na 

Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini 

 

Prorektor Judaš ističe kako se predmetnom odlukom predlaže raspodjela sredstava po 

sastavnicama za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na 

Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini na način kako su predložila vijeća područja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o usvajanju prijedloga vijeća 

područja za raspodjelu sredstava po sastavnicama za namjensko institucijsko 

financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini. 

  

6.2. Odluka o raspodjeli sredstava po sastavnicama za namjensko institucijsko financiranje 

znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini 
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Prorektor Judaš navodi da je predmetnom odlukom potrebno potvrditi pristigle 

odluke/izvješća vijeća sastavnica Sveučilišta u Zagrebu o raspodjeli sredstava za namjensko 

institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2017. godini. Riječ je o 

izvješćima/odlukama 29 sastavnica Sveučilišta. Sastavnice koje nisu poslale svoja 

izvješća/odluke dužne su ih dostaviti Sveučilištu do 5. srpnja 2017. godine. 

 

Profesor Pavičić navodi da je Vijeće društveno-humanističkoga područja na sjednici održanoj 

7. lipnja 2017. godine raspodijelio sredstva predviđena za društveno-humanističko područje na 

26 sastavnica. Od navedenog broja 11 sastavnica spada pod društveno-humanističko područje. 

Preostali fakulteti među svojim zaposlenicima imaju pojedince koji su znanstveno-nastavna 

zvanja stekli u društvenom i humanističkom području, te je Vijeće i za njih predvidjelo 

određena sredstva. Ističe da je naknadno ustanovljeno kako Vijeće biomedicinskoga područja 

neće dodijeliti određena sredstva osobama koje imaju znanstveno-nastavna zvanja u području 

biomedicine i zdravstva, ali su zaposlene na društveno-humanističkim sastavnicama. U tom 

smislu ne bi bilo korektno da se iz sredstava Vijeća društveno-humanističkog područja dodjele 

sredstva fakultetima koji spadaju pod biomedicinsko područje. Stoga iznos koji je Vijeće 

društveno-humanističkoga područja namijenilo Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, 

Medicinskom fakultetu te Stomatološkom fakultetu navedene sastavnice ne bi dobile nego bi 

se predmetni iznos dodijelio Kineziološkom fakultetu. 

 

Prorektor Judaš odgovara da je u prijedlogu odluke već uvršten dodatan iznos za Kineziološki 

fakultet. 

 

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

sastavnicama za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti 

na Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini, a temeljem dostavljenih odluka/izvješća vijeća 

sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Sastavnice koje nisu poslale svoja izvješća dužne su ih dostaviti Sveučilištu u Zagrebu do 

5. srpnja 2017. godine. 

 

6.3. Odluka o dodjeli potpora za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini u interdisciplinarnom 

području, Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji te ostalim 

istraživanjima prijavljenima izravno preko Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi da bi se predmetnom odlukom dodijelile potpore za namjensko 

institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2017. 

godini u interdisciplinarnom području, Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji 

te ostalim istraživanjima prijavljenima izravno preko Sveučilišta u Zagrebu. Napominje kako 

je Odbor za znanost i međunarodnu suradnju već održao sastanak na kojem su pregledane sve 

pristigle prijave. Prorektor također podsjeća da je na prethodnoj sjednici Senata dogovoreno da 

se za znanstvenike koji su objavili članke u časopisima Science i Nature, a prijavili su se za 

znanstvene potpore izdvoji određen iznos kao bonus. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o dodjeli potpora za namjensko 

institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 

2017. godini u interdisciplinarnom području, Centru za istraživanje i prijenos znanja u 

biotehnologiji te ostalim istraživanjima prijavljenima izravno preko Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

Rektor Boras pojašnjava da bi se predvidio dodatan iznos od 70.000,00 kn onim projektima 

unutar kojih djeluju izvrsni istraživači koji su u proteklih pet godina objavili članke u časopisima 

Nature i Science. Od 2012. do 2016. godine 11 znanstvenika je objavilo članke u spomenutim 

časopisima. Od 11 znanstvenika njih 9 su se prijavili kao članovi projekata kojih je sveukupno 



14 

 

5. Riječ je znanstvenicima s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta te Veterinarskoga 

fakulteta. Svakom od sljedećih projekata dodijelio bi se iznos od 10.000,00kn: 

 

Sastavnica 
Voditelj 

potpore 
Naziv potpore Izvrsni istraživači 

Dodijeljeni 

iznos 

VEF 
Tomislav 

Gomerčić 

Istraživanje uloge divljih životinja u 

zdravlju ekosustava 

Đuro Huber 

Josip Kusak 

10.000,00 

kn 

PMF 
Kristian 

Vlahoviček 

Sekvencioniranje nanoporama u 

istraživanju simbiontskih odnosa 

prokariota i eukariota 

Kristian Vlahoviček 

Rosa Karlić 

10.000,00 

kn 

PMF 
Dario 

Vretenar 

Struktura i dinamika egzotičnih atomskih 

jezgri 

Dario Vretenar 

Tamara Nikšić 

10.000,00 

kn 

PMF 
Vernesa 

Smolčić 

Fizika zvijezda i galaksija: Implikacije za 

buduće preglede neba 
Vernesa Smolčić 

10.000,00 

kn 

PMF 
Nikola 

Poljak 

Istraživanja kvarkovsko-gluonske plazme 

i razvojinstrumentacije na CERN-u i 

edukacijska fizika 

Nikola Poljak 

Mirko Planinić 

10.000,00 

kn 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o financijskoj potpori gore 

navedenim istraživanjima na Sveučilištu u Zagrebu koje se ističu izvrsnošću istraživačke 

skupine i prijedloga istraživanja. 

 

Prorektor Judaš napominje da ukoliko ostane višak sredstava, Senat će donijeti odluku o 

preraspodjeli ostatka. 

 

Profesor Barić podsjeća da je prošle godine sugerirao na sjednici Senata da je potrebno raspraviti 

nova načela raspodjele sredstava za znanstvena i umjetnička istraživanja. Na prethodnoj sjednici 

Senata zaključeno je da je Vijeće tehničkoga područja trebalo iznjedriti određene kriterije. Profesor 

ističe da se obavezao putem Vijeća tehničkoga područja predložiti određenu raspodjelu. Nakon 

dobivenih podataka od Ureda za istraživanje Rektorata, a koji se odnose na čitavo Sveučilište, 

profesor je zaključio kako je nemoguće izvući bilo kakvo jasno načelo prema kojem bi se unutar 

Vijeće tehničkoga područja trebalo dijeliti sredstva za istraživanje. Također, nije moguće bilo kakvo 

jasno načelo definirati za podjelu sredstava unutar Sveučilišta. Profesor smatra da je raspravu i 

dogovor u vezi raspodjele za istraživanja potrebno obaviti na razini Sveučilišta. Vijeće tehničkoga 

područja apelira da se razgovori pokrenu na razini Sveučilišta na jesen ove godine jer na nivou 

jednog vijeća područja ništa nije moguće napraviti. Navodi da je profesor Herak na prošloj sjednici 

Senata također sugerirao da jedno vijeće područja samo za sebe ne može dobro definirati prijedlog 

za raspodjelu sredstava i da se na razini Sveučilišta trebaju dogovoriti zajednička načela.   

 

Rektor Boras postavlja upit profesoru Bariću je li u iznošenju svojih navoda mislio samo na potpore 

ili cjelovitom iznosu. 

 

Profesor Barić odgovara da je mislio i na jedno i na drugo. 

 

Rektor Boras ističe da se prije godinu dana razgovaralo o tome da je potrebno razmišljati kako se 

postaviti prema cjelovitom iznosu. Rektor navodi da mu se dopisom obratio profesor Bakić koji je 

nakon što se konzultirao s profesorima s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta zaključio da je 

prema trenutnim podacima nemoguće kvalitetno raspravljati o mogućim faktorima koje treba uzeti 

u obzir prilikom pregovaranja o tzv. cjelovitom ugovoru. Rektor u nastavku podsjeća da dosadašnji 

ugovori nisu bili cjeloviti. Kompletan dokument nije moguće donijeti ako se ne vidi doprinos svih. 

Čestitavši profesorici Divjak na činjenici što je postala ministrica, rektor navodi da očekuje raspravu 
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s Ministarstvom u vezi cjelovitog financiranja, a čemu treba prethoditi kvalitetna priprema. Rektor 

ističe da je profesoru Bakiću dopisom odgovorio kako je u kontaktu s ministrom znanosti i 

obrazovanja više puta naglašavana važnost prelaska na sustav financiranja putem cjelokupnog 

iznosa (lump-sum), no da pregovori s Ministarstvom vezani uz novi cjeloviti programski ugovor još 

uvijek nisu započeli. Međutim, Sveučilište se priprema za pregovore samostalno te želi imati svoj 

prijedlog prije Ministarstva. S tim ciljem Uprava Sveučilišta traži od vijeća područja i dekana da 

samostalno analiziraju svoje područje i predlože financijske parametre koji bi bile relevantni za 

raspoređivanje sredstava programskog ugovora. Rektor navodi da će napraviti konzultacije s 

dekanima i vijećima područjima. Nakon što bi se prikupili prijedlozi svih vijeća područja, iste bi se 

raspravilo na povjerenstvu koje bi se oformilo, a koje bi objedinilo sve prikupljene prijedloge. 

Uprava Sveučilišta bi s takvim jedinstvenim prijedlogom ugovora išla prema Ministarstvu. 

 

Profesor Bakić ispravlja rektora Borasa te navodi da u dopisu kojeg je uputio rektoru ne piše da je 

nemoguće raspravljati o faktorima koje bi trebalo uzeti prilikom pregovaranja, već da se pokuša 

formulirati određeni metodološki okvir odnosno parametri, te na razini Sveučilišta dadu smjernice 

vijećima područjima kako prijedlozi vijeća područja ne bi bili divergentni i metodološki 

neusporedivi. Profesor skreće pozornost da od rektora povratno nije dobio nikakav dopis te moli 

dostavu istog. 

 

Rektor Boras navodi kako je odgovor na dopis već ranije potpisao te će isti poslati profesoru 

Bakiću. 

 

Profesor Barić se slaže s prijedlogom rektora kako je potrebno provesti diskusiju po vijećima 

područja te uključiti i dekane. No isto tako pledira na nadležnog prorektora Judaša da koordinira 

navedene procese, a ne da se ponovi prošlogodišnja situacija kada se ustanovilo da nema dovoljno 

vremena za raspravu o kriterijima. 

 

Prorektor Judaš osvrnuvši se na ranije navode profesora Bakića i Barića navodi kako će uprava 

Sveučilišta nastojati napraviti nacrt prijedloga po mogućnosti do 15. srpnja 2017. godine te ga potom 

poslati vijećima područja na raspravu. 

  

7. Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku 

godinu 2017./2018. 

 

Prorektorica Hruškar podsjeća da je Senat Sveučilišta u Zagrebu u svibnju donio Odluku o 

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

za akademsku godinu 2017./2018. Temeljem te Odluke prikupljeni su podaci od sastavnica te se za 

akademsku godinu 2017./2018. predlaže upisna kvota od 9181 upisnih mjesta što je 103 upisna 

mjesta manje u odnosu na prošlu akademsku godinu. Dodaje da su neke sastavnice smanjile, dok su 

druge povećale ili preraspodijelile svoju upisnu kvotu. Upozorava da je u tijeku priprema natječaja 

za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 

koji će biti objavljen sredinom srpnja. Predlaže da Senat Sveučilišta prihvati navedene upisne kvote 

za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 

 

Docentica Garašić moli da uđe u zapisnik da nastavnici Odsjeka za filozofiju na Hrvatskih 

studijima nisu bili ni na koji način informirani da se smanjuje broj studenata na njihovom studiju. 

 

Rektor Boras odgovara da su kolege s Hrvatskih studija bili informirani te da su navedene kvote 

izglasane na Senatu čije sjednice su javne. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio upisne kvote za upis I. godine 

diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 

 

8. Prijedlozi o odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature 
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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 87. sjednici Povjerenstva, održanoj 6. lipnja 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 

 

PRIJEDLOG 

 

o odobravanju sljedećih naslova:  

 

OBLIKOVANJE SVJETLA ZA TELEVIZIJU I FILM, sveučilišni udžbenik, autor: prof. 

art. Boris Popović.  Predlagatelj je Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

TEORIJA I PRIMJENA BAZA PODATAKA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. 

Mirko Maleković, doc. dr. sc. Markus Schatten. Predlagatelj je Fakultet organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu. 

 

TEHNOLOŠKI IZRAČUNI PROIZVODNJE PLETIVA, sveučilišni udžbenik, autor: prof. 

dr. sc. Zlatko Vrljičak. Predlagatelj je Tekstilno-tehnološki 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. 

 

9. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

9.1. Prijedlog za prihvaćanje većih izmjena i dopuna integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studijskog programa Biologija i kemija, smjer: 

nastavnički Prirodoslovnoga matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje većih izmjena i dopuna integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa Biologija i kemija, smjer: 

nastavnički Prirodoslovnoga matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao sva 

nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje 

odluke o prihvaćanju većih izmjena i dopuna integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studijskog programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje većih 

izmjena i dopuna integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Biologija i kemija, smjer: nastavnički Prirodoslovnoga matematičkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

10. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

10.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Opća kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(novi program)  

 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Opća kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (novi program)  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. 

 



17 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje nastavnog 

plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Opća kirurgija Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

10.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Onkologija i radioterapija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (do 20 %)  

 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Onkologija i radioterapija 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 Onkologija i 

radioterapija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

11. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

11.1. Prijedlog za prihvaćanje novog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu  

 

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje novog poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti Učiteljskoga 

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. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje novog 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne 

znanosti Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

12. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti 

 

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

područja razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

 

u okviru doktorskoga studija: 

 

1. Agneza Bosilj, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Teorijski opis uloge premosnih mikrotubula u diobenom vretenu 

2. Vanja Flegar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemija 

Tema: Utjecaj otkrića i razvoja periodnoga sustava elemenata na hrvatsku kemiju do sredine 20. 

stoljeća 

3. Anja Bukovac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Utjecaj izmjene E- i N-kadherina na fosforilacijski status beta-katenina i epitelno-

mezenhimsku tranziciju u intrakranijalnim meningeomima 
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4. Mirjana Kepec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Potencijal funkcionalnih skupina praživotinja u aktivnom mulju kao indikatora 

učinkovitosti pročišćavanja otpadnih voda 

5. Slaven Babić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biologija 

Tema: Prevencija smrti stanica uslijed termičke osteonekroze primjenom novodizajniranih 

medicinskih svrdala 

6. Lana Periša, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Matematika 

Tema: Recompression of Hadamard products of tensors in Tucker format (Rekompresija 

Hadamardovog produkta tenzora u Tuckerovom formatu) 

7. Petra Burić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Interdisciplinarni 

doktorski studij iz oceanologije 

Tema: Utjecaj srebrnih nanočestica na morske beskralježnjake: biološki učinci na modelima 

dagnje i ježinaca 

8. Mirko Radolović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije 

Tema: Otpad u obalnom području mora južne Istre 

9. Iva Krtalić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 

Tema: Development of innovative in situ forming gels for topical ophtalmic delivery (Razvoj 

inovativnih in situ gelirajućih pripravaka za topikalnu primjenu oftalmičkih lijekova)  

10. Igor Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost prostatične intraepitelne neoplazije s pojavnošću karcinoma prostate u 

ponovljenoj biopsiji prostate 

11. Vanja Hulak-Karlak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Težina koronarne bolesti u akutnom koronarnom sindromu u romskoj populaciji u 

sjeverozapadnoj Hrvatskoj 

12. Ivana Jurin, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost izraženosti rezistina s histološkom slikom  aterosklerotskoga plaka 

13. Luka Penezić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj farmakogenetičkih varijacija P-glikoproteina i inozin-5'-monofosfat 

dehidrogenaze na ishode liječenja bolesnika s transplantiranim bubregom 

14. Kristina Žužul, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost težine psorijaze i pretilosti na temelju analize serumskih koncentracija TNF-

alfa, IL-6, rezistina, omentina i udjela visceralne masti 

15. Maja Bakula, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj eksenatida na koncentraciju grelina u pretilih bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti 

16. Tomislav Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Veterinarske znanosti 

Tema: Utjecaj dobi mliječnih krava i spola teladi na stupanj stresa pri ranom odbiću 

17. Lidija Medven Zagradišnik, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Veterinarska medicina 

Tema: Ekspresija tumorskih čimbenika iz porodica ciklooksigenaze i integrina u dobroćudnih i 

zloćudnih melanocitnih tumora pasa  

18. Bojan Franc, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Korelacija ispada visokonaponskih dalekovoda i atmosferskih pražnjenja 
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19. Danijel Mlinarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Extension of dynamic software update model for class hierachy changes and run-time 

phenomena detection (Proširenje modela dinamičkog ažuriranja softvera na promjenu 

hijerarhije klasa i detekciju fenomena izvođenja) 

20. Hrvoje Novak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Coordinated multi-level model predictive control of energy in electric railway traction 

systems (Koordinirano višerazinsko modelsko prediktivno upravljanje energijom u 

željezničkim elektrovučnim sustavima) 

21. Marko Magerl, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Methodology for block-wise behavioural modelling of integrated circuits for 

electromagnetic compatibility applications (Metodologija za ponašajno modeliranje blokova 

integriranih sklopova za primjene u elektromagnetskoj kompatibilnosti) 

22. Tomislav Štefanec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Kontekstno pregovaranje o protokolima aplikacijskoga sloja u Internetu stvari 

23. Zvonimir Pavlić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Automatizirana sinteza programske potpore prilagođene području primjene zasnovana 

na vertikalnom odvajanju temeljnoga i prilagodnoga sloja 

24. Ivan Horvat, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo,brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Numeričko-eksperimentalna analiza prikladnosti korištenja poljoprivredne biomase u 

toplovodnim kotlovima 

25. Marijo Lovrinčević, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Građevinarstvo 

Tema: Modeliranje odstupanja procijenjenih od ostvarenih troškova gradnje cestovnih projekata 

26. Melinda Šefčić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Kiparstvo 

Tema: Rehumanizacija i reestetizacija bolničkoga prostora - primjer likovnoga rješenja jednoga 

bolničkoga odjela 

27. Marina Stoponja, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Kiparstvo 

Tema: Rast umjetničke ideje i interaktivno iskustvo promatrača 

28. Josip Volarević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj roka berbe i duljine maceracije na polifenolni sastav i senzorska svojstva vina 

sorte 'Plavac mali' 

29. Tvrtko Jelačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Prednosti primjene abrazivnoga predtretmana u procesu sušenja šljive 

30. Mateja Janeš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Genetska varijabilnost kraškoga ovčara, tornjaka, šarplaninca i tibetskoga terijera 

31. Mislav Šagovac, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Procjena investicijskoga kanala financijskih frikcija u Republici Hrvatskoj  

32. Darija Herman, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski sveučilišni studij licencijata i doktorata 

Tema: Augustinovo razumijevanje Boga u 'polupelagijanskoj raspravi' i usporedba s naukom o 

Bogu njegovih protivnika 

33. Mate Antunović, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski sveučilišni studij licencijata i doktorata 
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Tema: Svetost kao ostvarena čovječnost u nauku Ivana Pavla II. 

34. Zdenko Dundović, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski sveučilišni studij licencijata i doktorata 

Tema: Zadarski kaptol, njegova dobra i kaptolski dostojanstvenici u posljednjih sto godina 

vladavine Mletačke Republike (1697.-1797.) 

35. Matej Par, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Physical, chemcal and electrical properties of experimental composite materials based 

on amorphous calcium phosphate  

Tema odobrena na hrvatskom jeziku na sjednici Senata održanoj 10. ožujka 2015.: 

Fizikalna, kemijska i električna svojstva eksperimentalnih kompozitnih materijala temeljenih 

na amorfnom kalcijevom fosfatu 

 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

13. Međunarodna suradnja  

 

Rektor Boras informira prisutne o dostavljenom sveučilišnom Akademskom glasniku gdje su 

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

najavi. U nastavku iznosi da je kao rektor Sveučilišta u Zagrebu bio pozvan na sastanak s 

predsjednikom Europskog parlamenta gdje je iznio probleme nedovoljnih financijskih sredstava za 

istraživanje i razvoj na Sveučilištu u Zagrebu. 

 

14. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju i djelovanju Sveučilišnog centra za protestantsku 

teologiju Matija Vlačić Ilirik  

 

Rekor Boras navodi da je Pravilnik o ustroju i djelovanju Sveučilišnog centra za protestantsku 

teologiju Matija Vlačić Ilirik prošao sve potrebne instance te predlaže da Senat, ako prethodno nema 

kakvih primjedaba, istom dade suglasnost. Pojašnjava kako sam Pravilnik donosi rektor, no 

potrebna mu je, sukladno proceduri, suglasnost Senata. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je dao suglasnost na gore navedeni Pravilnik o 

ustroju i djelovanju Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik. 

15. Prijedlog Odluke o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu 

ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za 

red. prof. art. Nevenku Arbanas s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno članku 9. Pravilnika o 

uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za 

nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta 

na Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 641-01/15-02/5; Urbroj: 380-020/109-15-1, od 20. siječnja 

2015.), te u vezi s člankom 24. Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja doktorata 

umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-

nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta redovitog profesora i redovitog 

profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu (Klasa: 643-03/16-12/15; Urbroj: 

380-020/173-16-1, od 19. srpnja 2016.), Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u  
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o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu 

ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih 

dostignuća 

 

I. 

Na prijedlog Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu radi odlučivanja o 

stjecanju doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. prof. art. 

Nevenku Arbanas, u Sveučilišno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje 

doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća, za dopunske članove imenuju se: 

1. Red. prof. dr. sc. Vera Turković, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

2. Red. prof. art. Ivica Šiško, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

  

16. Prijedlog Odluke o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice 

Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, na 12. redovitoj sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.) 

održanoj 13. lipnja 2017. godine donio je sljedeću  

 

  O d l u k u  

o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

  I. 

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

Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: 

Centra). 

  II. 

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

  

17. Potvrđivanje izbora dekanice Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

izv. prof. dr. sc. Snježane Sekušak Galešev 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 

101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 

donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Snježane Sekušak Galašev za dekanicu Edukacijsko-

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

akademske godine (2017./2018. i 2018./2019.) izabrane 29. svibnja 2017. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

  

18. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Nevena Vrčeka 

 

 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 
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I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Nevena Vrčeka za dekana Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

(2017./2018. i 2018./2019.) izabranoga 30. svibnja 2017. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. 

  

19. Potvrđivanje izbora dekanice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesne 

Vlahović-Štetić 

 

 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 donio je 

sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić za dekanicu Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2017./2018., 

2018./2019. i 2019./2020.) izabrane 25. svibnja 2017. godine Odlukom Fakultetskoga vijeća 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

  

20. Potvrđivanje izbora dekana Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Tomislava Krističevića 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 

101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 

donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Tomislava Krističevića za dekana Kineziološkog 

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

(2017./2018. i 2018./2019.) izabranoga 30. svibnja 2017. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

  

21. Potvrđivanje izbora dekanice Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Zdenke Zovko Brodarac 

 

 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 donio je 

sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Zdenke Zovko Brodarac za dekanicu Metalurškog 

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

(2017./2018. i 2018./2019.) izabrane 31. svibnja 2017. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
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22. Imenovanje obnašatelja dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga Fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, prof. dr. sc. Zorana Nakića 

 

 Na temelju članka 21. i članka 42. stavka 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je, uz suglasnost rektora  

 

O d l u k u 

o imenovanju obnašatelja dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

  I. 

Imenuje se prof. dr. sc. Zoran Nakić za obnašatelja dužnosti dekana Rudarsko-geološko-

naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 

 

  II. 

Mandat obnašatelja dužnosti dekana počinje 01. listopada 2017. godine. 

  

23. Davanje suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. točka 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 Odluku o dopuni Statuta Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo 

na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine. 

 

24. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Arhitektonskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s Odlukom o postupku 

davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu od 16. lipnja 2011. (Klasa: 602-04/11-04/17, Urbroj: 380-020/084-11-1), Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

  O d l u k u 

 

  I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Arhitektonskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prijedlog kojega je usvojilo Fakultetsko vijeće Arhitektonskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine. 

 

25. Davanje suglasnosti dekanu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sklapanje 

25.1. Ugovora s komercijalnom bankom o kreditiranju cjelokupnog iznosa Odobrenih 

ukupnih prihvatljivih izdataka u visini iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

“Energetska obnova zgrade Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – odsjeka u 

Petrinji“ 

 

Akademik Orlić postavlja upit tko će vraćati kredit. 

 

Rektor Boras odgovara kako će kredit vraćati Učiteljski fakultet. 
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 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Ivanu Prskalu za sklapanje ugovora s komercijalnom bankom o kreditiranju ukupnog 

iznosa Odobrenih prihvatljivih sredstava u visini iznad tri milijuna kuna u svrhu 

provedbe projekta “Energetska obnova zgrade Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu – odsjeka u Petrinji“. 

 

25.2. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za 

sufinanciranje projekta “Energetska obnova zgrade Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu – odsjeka u Petrinji“ 

 

 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Ivanu Prskalu za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti iznad 

tri milijuna kuna za sufinanciranje projekta “Energetska obnova zgrade Učiteljskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – odsjeka u Petrinji“. 

 

26. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta za sklapanje ugovora u vrijednosti iznad 

tri milijuna kuna za interijerno uređenje dvorane Miroslava Čačkovića, sanitarija i hodnika 

Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Marijanu Klarici za sklapanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za interijerno 

uređenje dvorane Miroslava Čačkovića, sanitarija i hodnika Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

27. Ostalo 

27.1. Natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Smotre Sveučilišta u Zagrebu 2017. 

 

Prorektorica Hruškar iznosi da će se ovogodišnja Smotra Sveučilišta u Zagrebu održati od 

23.-25. listopada 2017. godine te da je objavljen poziv studentima Sveučilišta u Zagrebu za 

sudjelovanje u osmišljavanju vizualnog identiteta Smotre. Rok za predaju radova je 14. srpnja 

2017. godine. 

 

27.2. Rasprava o Nacrtu prijedloga Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 

djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja 

 

Rektor Boras uvodno navodi da je Sveučilište u Zagrebu započelo s javnom raspravom u vezi 

Nacrta prijedloga Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
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djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja s obzirom da je  

Sveučilište u Splitu nesporazumom objavilo dokument na web stranici prije nego je počela 

službena javna rasprava, pa je Sveučilište u Zagrebu odlučilo provesti unutar sveučilišnu 

raspravu do 23. lipnja 2017. Rektor predlaže da se sve primjedbe na tekst Nacrta upute 

Rektorskom zboru, te povjerenstvu Rektorskog zbora koje je izradilo tekst Nacrta. Napominje 

da će na sjednici Rektorskog zbora koja će se održati 18. lipnja u Dubrovniku predložiti da se 

službena javna rasprava pokrene i traje do kraja srpnja. 

 

Profesor Bakić ne ulazeći u meritum samog Nacrta prijedloga Odluke navodi da u vezi istog  

postoje ozbiljni formalno-pravni problemi. Prvi prigovor odnosi se na izostanak savjetovanja 

sa zainteresiranom javnosti koju čine svi sveučilišni nastavnici u Republici Hrvatskoj, ali i 

institucije koje ih zapošljavaju. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Rektorski 

zbor je dužan provesti formalno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti putem svoje mrežne 

stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću u trajanju 

od barem 30 dana. Profesor podsjeća na odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom se 

ukinuo Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja koji je donijelo Nacionalno vijeće 

za znanost, između ostalog upravo zato jer nije bilo provedeno savjetovanje sa zainteresiranom 

javnosti. Nadalje, Predloženi uvjeti Rektorskog zbora nisu usklađeni s važećim Zakonom o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Naime, Zakon ne propisuje reizbore u 

znanstveno-nastavna zvanja, nego reizbore na znanstveno-nastavna radna mjesta. Broj takvih 

reizbora nije ograničen, a sadržaj izvješća za reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto 

trebalo bi propisati Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. 

Stoga Rektorski zbor uopće nije ovlašten donositi bilo kakva pravila za reizbore, a posebno ne 

za prvi i drugi reizbor. Svaki propis koji se donosi mora biti usklađen s  trenutno važećim 

zakonodavnim okvirom, a ne nekim anticipiranim budućim okvirom. Profesor u nastavku 

navodi da Zakon u članku 93. stavku 1. izrijekom daje ovlast Rektorskom zboru za 

propisivanje uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje u pogledu obrazovnog, nastavnog 

i stručnog rada. Stoga u dijelu predloženih uvjeta koji se nazivaju “institucijski doprinos” i 

“društveni doprinos” Rektorski zbor izlazi iz granica svojih ovlasti što je pravno neodrživo.  

Zbog svega navedenog, postupak donošenja novih uvjeta Rektorskog zbora u predloženom 

obliku bi trebalo obustaviti te razmotriti okolnosti. S obzirom da se radi o dokumentu od 

iznimne važnosti, rok koji je na Sveučilištu u Zagrebu postavljen je suviše kratak. Profesor 

smatra da je vrlo loša činjenica što u raspravi unutar Sveučilišta nisu uključena vijeća područja 

nego je umjesto toga za 20. lipnja sazvan sastanak Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i 

potvrdu izbora u zvanja Senata. U e- poruci upućenoj članovima Povjerenstva Senata članovi 

su zamoljeni obaviti prije samog sastanka konzultacije sa članovima povjerenstava za 

utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja vijeća područja, a ne i sa članovima vijeća 

područja. Profesor je mišljenja da bi predsjednici vijeća područja trebali biti predstavnici 

vijeća te da bi se svi prijedlozi trebali formulirati na samim sjednicama vijeća područja. 

 

Rektor Boras ponavlja da je nesporazumom javna rasprava pokrenuta prerano što nije bila 

želja Sveučilišta u Zagrebu. Službeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trebalo je 

započeti tek nakon sjednice Rektorskog zbora predviđene za 18. lipnja. Ističe, da Sveučilište 

u Zagrebu nije napravilo nikakve proceduralne pogreške te da je trenutno riječ o raspravi 

unutar Sveučilišta, a koja će trajati do 23. lipnja. Navodi da se u odnosima sveučilišta i 

Rektorskog zbora obavljaju i koordinacije s resornim ministarstvom. Sveučilište u Zagrebu 

neće dopustiti da se zakoni, pravilnici i drugi opći akti donose suprotno važećim procedurama. 

 

Profesor Midžić se osvrće na umjetničko područje u svjetlu izbora u zvanja te navodi kako 

su umjetničke akademije uspjele ishoditi promjenu Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu 

nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u 

području umjetnosti. Profesor pojašnjava da je Rektorski zbor na sjednici 20. travnja 2016. 

godine donio izmjenu odluke prema kojoj je kao nastavno zvanje u području umjetnosti 

uvršteno i zvanje umjetničkog savjetnika koje je uvedeno u Zakon o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju novelom iz 2013. godine. Da bi navedena odluka Rektorskog zbora 
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stupila na snagu, Nacionalno vijeće, sukladno proceduri, treba na istu dati suglasnost. Prema 

neslužbenoj informaciji, Nacionalno vijeće je dalo suglasnost na predmetnu odluku te je istu 

potrebno objaviti u Narodnim novinama kako bi stupila na snagu. U tom smislu profesor 

apelira na rektora da predloži Rektorskom zboru na sjednici 18. lipnja objavu odluke u 

Narodnim novinama. Skreće pozornost da u umjetničkom području ima već nekoliko 

nastavnika koji ispunjavaju uvjete za zvanje umjetničkog savjetnika, ali u isto ne mogu biti još 

izabrani dok formalno odluka ne stupi na snagu. 

 

Profesorica Vlahović-Štetić također smatra da je rok koji je Sveučilište postavilo za unutar 

sveučilišnu raspravu u vezi novih uvjeta za znanstveno-nastavna zvanja prekratak, te da bi ga 

trebalo produžiti. Ističe da se Nacrtom prijedloga odluke pogoduje manjim sveučilištima, te se 

nada da će rektor najvećeg sveučilišta zaštititi interese Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Rektor Boras navodi da za razliku od srpskog Rektorskog zbora gdje rektor najvećeg 

sveučilišta ima 27 glasova, u hrvatskom Rektorskom zboru rektor zagrebačkog sveučilišta ima 

samo jedan glas. Sveučilište u Zagrebu načelno nije protiv manjih sveučilišta koja se također 

trebaju razvijati, ali to se ne smije raditi na štetu Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Profesor Bakić smatra da bi s obzirom na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje će 

tek uslijediti, na Sveučilištu u Zagrebu trebalo dovoljno rano otvoriti raspravu o prijedlogu 

novih uvjeta Rektorskog zbora na svim sastavnicama te svim sveučilišnim tijelima kako bi se 

mogli jasno čuti stavovi svih zainteresiranih dionika, te takve stavove harmonizirati. 

 

27.3. Rektor Boras navodi da će se 6. srpnja 2017. u 10h u kongresnoj dvorani Ekonomskoga 

fakulteta održati dodjela Rektorove nagrade. 

 

27.4. Dekan Battista Ilić smatra da bi Sveučilište trebalo biti aktivno oko pred tercijarnog 

obrazovanja što je iznimno bitno. U pitanja kurikularne reforme trebalo bi svakako uključiti 

Sveučilište u Zagrebu s obzirom da o kvaliteti kurikularne reforme ovisi kakva će biti kvaliteta 

budućih studenata. Dekan navodi da područje likovne umjetnosti uopće nije konzultirano u 

procesima kurikularne reforme. U nastavku ističe važnost kreativnosti koje uz znanje stvara 

novu vrijednost. Osobe izabrane u segmentu likovne umjetnosti su daleko podkapacitirane za 

tako važan proces. Dekan apelira da se inzistira na visokim kriterijima, te da se Sveučilište ne 

drži po strani. 

 

Rektor Boras smatra da politika ne smije utjecati na sastav povjerenstava, te bi sigurno o svim 

bitnim procesima trebalo biti konzultirano i Sveučilište u Zagrebu. 

 

27.5. Profesor Budak skreće pozornost na činjenicu da je rektor navršio 65. godina te da bi mu do 

30. rujna ove godine trebao isteći mandat što bi značilo da je procedurom izbora novog rektora 

trebalo započeti u siječnju ove godine. Postavlja rektoru upit je li mu radni odnos produljen na 

nekom od fakulteta čime ostvaruje uvjet za nastavak mandata ili se zakasnilo s pokretanjem 

postupka izbora rektora. 

 

Rektor Boras odgovara da je Ustavni sud RH svojevremeno donio odluku o rektorima kojima 

se omogućilo dovršenje mandata. Rektor skreće pozornost na slučaj profesora na Sveučilištu 

u Rijeci koji je do 74. godine bio rektor. Vezano uz produljenje radnog odnosa, rektor ističe 

da je primljen na dva natječaja te da ima ugovore s Učiteljskim i Grafičkim fakultetom. Na 

Učiteljskom fakultetu primljen je odlukom Fakultetskog vijeća, a nakon provedenog tajnog 

glasanja kada je u prilog produljenja radnog odnosa glasalo 80% članova Vijeća. Rektor je 

mišljenja da profesor Budak nepotrebno politizira te da nije upućen u pitanje trajanja 

rektorskoga mandata. Ujedno ga poziva da pročita odluku Ustavnog suda. U nastavku navodi 

da njegov rektorski mandat traje do isteka iduće akademske godine te da će imati pravo, ako 

tako odluči, kandidirati se za novi mandat. Zaključno smatra da takva rasprava nije akademska. 
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Profesor Budak je mišljenja kako je na službenom tijelu Sveučilišta postavio pristojno i 

službeno pitanje, te da je riječ o akademskoj raspravi. Također, mišljenja je da bi se iz 

prijedloga zakona moglo izbaciti dio koji govori upravo o pitanju rektorskog mandata. 

 

Rektor Boras navodi da je u javnim tvrdnjama bitno imati uporišta u zakonu. Rektor 

napominje da sustav odlično funkcionara, ako se dionici ponašaju odgovorno. U nastavku 

ističe da dekani, jednom izabrani od strane fakultetskih vijeća, imaju velike ovlasti te ih se ne 

može smijeniti zato jer se nekom ne sviđaju. Statuti propisuje zbog kojih se sve točno razloga 

dekane može smjenjivati. Rektor smatra da sustav treba težiti stabilnosti te da je potrebno 

poštivati procedure. Zaključno ističe da ako članovi Senata imaju bilo kakvih pitanja u vezi 

pojedinih odluka u odnosu na Statut Sveučilišta i Zakon, slobodni su obratiti se pravnoj službi 

rektorata i rektoru osobno. 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 14:30 sati 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 
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Klasa: 602-04/17-04/2 
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