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ZAPISNIK 

 

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

održane u četvrtak, 28. rujna 2017. s početkom u 12,00 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, 

Trg Republike Hrvatske 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. Jurica Pavičić - predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja 

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

područja 

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

5. Prof. dr. sc. Adrijan Barić - predsjednik Vijeća tehničkoga područja 

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

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

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

9. Akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet 

10. Izv. prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, Stomatološki fakultet 

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

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

13. Prof. dr. sc. Jadranka Frece, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

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

15. Prof. dr. sc. Mirjana Lenček, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

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

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

18. Prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić,  Fakultet političkih znanosti 

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

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

21. Doc. dr. sc. Zdenko Braičić, Učiteljski fakultet (po punomoći prof. dr. sc. Ivana Prskala)  

22. prof. dr. sc. Neven Budak, Filozofski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

30. Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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31. Akademik Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

32. Izv. prof. dr. sc. Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet 

33. Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

34. Izv. prof. dr. sc. Marko Delimar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46. Red. prof. art. Marina Novak, Muzička akademija 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

- 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

47. Matej Boras, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

48. Sandro Gašpar, Medicinski fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

49. Ivan Klepo, Građevinski fakultet 

50. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

 

Ostali 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- Lidija Maričić, dipl. iur., stručna savjetnica u Uredu za pravne poslove 

- 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 15. izvanrednu sjednicu Senata u 

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

dnevnoga reda na način da se: 
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 točka 3. Interventna sredstva mijenja naziv u 3. Financijska pitanja unutar koje se dodaju 

dvije pod točke – 3.1. Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu za 2018.-2020 i 

3.2. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava 

 iza točke 5. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Akademije dramske umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu (promjena adrese sjedišta Akademije dramske umjetnosti) doda nova 

točka 6. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Pravnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (promjena adrese sjedišta Pravnoga fakulteta) čime se ostale točke pomiču za jedan 

redni broj više 

 iza točke 8. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju 

privremenih tijela Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (prijašnja točka 

7.) dodaju se nove točke 9. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za 

provedbu projekta „Immersive Visual Technologies for Safety-critical Applications“ i 10. 

Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„SafeTRAM - Sustav za povećanje sigurnosti vožnje javnog urbanog tračničkog prometa“ 

čime se preostale točke pomiču za dva redna broja više 

 točka 11. Davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju radnih mjesta na Sveučilištu 

u Zagrebu (prijašnja točka 9.) skine s dnevnog reda čime se preostala točka pomiče za jedan 

redni broj manje 

 

Rektor Boras se osvrće na Pravilnik o unutarnjem ustroju radnih mjesta na Sveučilištu u Zagrebu u 

vezi koje točke predlaže njegovo skidanje s dnevnoga reda. Ističe da je je točka bila inicijalno predložena 

jer je bilo ustanovljeno da je u predmetni pravilnik potrebno izvršiti promjene na način da se u istom 

predvide nužne odredbe koje moraju u njemu biti navedene kako bi se Sveučilište u Zagrebu moglo 

prijavljivati na međunarodne projekte. Navodi da je svojedobno revizija donijela odluku da Pravilnik ne 

postoji. Međutim, u međuvremenu je u arhivi nađen Pravilnik iz 2010. potisan od strane tadašnjeg 

rektora, a koji potpuno zadovoljava uvjete za prijavu na međunarodne natječaje tako da isti ipak nije 

potrebno nadopunjavati odnosno donositi novi. Napominje da, kada će biti potrebno, mijenjat će se 

ustroj rektorata pa samim time i predmetni pravilnik.  

Dekanica Čižmešija postavlja upit vezano uz točku koja se tiče Pravilnika o unutarnjem ustroju radnih 

mjesta Sveučilišta u Zagrebu glede koje se predlaže njezino skidanje s dnevnoga reda. Ističe da se u 

aktualnom Pravilniku ne navode ustrojeni Hrvatski studiji.  

 

Rektor Boras odgovara da su Hrvatski studiji u postupku preustrojavanja te kada budu konačno 

ustrojeni, donjet će se odgovarajući pravilnik. Navodi da je bitno to što nije potrebno donositi novi 

pravilnik ili mjenjati postojeći, nego je postojeći adekvatan i dovoljan za prijavu na međunarodne 

projekte jer omogućuje da se na znanstvenim projektima zapošljavaju dodatni ljudi 

 

Profesor Bakić navodi da podržava prijedlog da se predmetna točka skine s dnevnog reda, ali također 

podržava i inicijativu da se Pravilnik renovira s obzirom na to da Sveučilište u Zagrebu ima i nekoliko 

sveučilišnih centara pa je u tom smislu potrebno provesti i odgovarajuće izmjene u Pravilniku. Predlaže 

također da se povede računa i o tome da te jedinice u kojima su zaposleni ljudi u znanstvenim i 

znanstveno-nastavnim zvanjima budu isto zastupljene u nadležnim vijećima područja.  
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Rektor Boras slaže se s inicijativom profesora Bakića o potrebi zastupljenosti ostalih jedinica u 

sveučilišnim tijelima te se u nastavku osvrće na činjenicu da s bivšom upravom Sveučilišta nije izvršena 

primopredaja dokumenata uslijed čega je došlo do toga da se pojedini dokumenti nisu mogli pronaći. 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

*** 

1. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade „Fran Bošnjaković“ 

 

2. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade „Andrija Mohorovičić“ 

 

3. Financijska pitanja 

3.1. Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu za 2018.-2020. 

3.2. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava 

 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Sveučilišta u Zagrebu (promjena adrese sjedišta 

Sveučilišta u Zagrebu) 

 

5. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta 

u Zagrebu (promjena adrese sjedišta Akademije dramske umjetnosti) 

 

6. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(promjena adrese sjedišta Pravnoga fakulteta) 

  

7. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu 

  

8. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenih 

tijela Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 

 

9. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„Immersive Visual Technologies for Safety-critical Applications“ 

  

10. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„SafeTRAM - Sustav za povećanje sigurnosti vožnje javnog urbanog tračničkog prometa“ 

  

11. Ostalo 

 

*** 

1. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade „Fran Bošnjaković“ 

 

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

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

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

da se spomenuta Nagrada za 2017. godinu dodjeli objema predloženicima, odnosno prof. dr. sc. 

Mislavu Grgiću s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te akademiku 

Mladenu  Obadu Šćitarociju s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
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Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku da se Nagrada ”Fran Bošnjaković” 

za 2017. godinu dodjeljuje prof. dr. sc. MISLAVU GRGIĆU s Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu i akademiku MLADENU OBADU ŠĆITAROCIJU s 

Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Prof. dr. sc. MISLAVU GRGIĆU i prof. dr. sc. MLADENU OBADU ŠĆITAROCIJU 

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

promicanju znanstvene discipline i struke. 

Nagrada će dobitnicima Nagrade biti uručena na svečanosti prigodom obilježavanja Dana 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

2. Donošenje  Odluke o dodjeli Nagrade „Andrija Mohorovičić“ 

 

 

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

”Andrija Mohorovičić” za 2017. godinu utvrdilo da su pristigla dva prijedloga koji sadrže 

kompletnu propisanu dokumentaciju. Predloženici su akademik Andrej Dujella s Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. sc. Ivan Sondi s Rudarsko-geološko-

naftnog fakulteta. 

 

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

Mohorovičić” za 2017. godinu dodjeli akademiku ANDREJU DUJELLI s Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. IVANU SONDI s Rudarsko-geološko-

naftnog fakulteta. 

Akademiku ANDREJU DUJELLI  i prof. dr. sc. IVANU SONDI Nagrada se dodjeljuje za 

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

odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti.  

Nagrada će dobitnicima Nagrade biti uručena na svečanosti prigodom obilježavanja Dana 

Sveučilišta u Zagrebu.  

 

3. Financijska pitanja 

3.1. Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu za 2018.-2020. 

 

Prorektor Lazibat navodi da je Sveučilište u Zagrebu dužno dostaviti projekciju financijskog 

plana za razdoblje od 2018.-2020. godine po uputama resornog ministarstva. Te upute 

proslijeđene su sastavnicama, na temelju kojih su iste napravile projekcije financijskog plana. 

Dostavljeni podaci prikazani su u Konsolidiranom financijskom planu Sveučilišta u Zagrebu za 

2018.-2020. Ukupni prihodi za 2018. godinu planirani su na razini od 2.186.598.492,00 kune 

što je odnosu na 2017. godinu povećanje za 2,3%, a radi povećanja osnovice plaća. Za 2019. 

godinu planirano je 2.260.497.172,00 kune što je u odnosu na 2018. godinu povećanje za 3,38%, 

a ponovno radi povećanja osnovice plaća. Za 2020. godinu planirano je 2.277.447.899,00 kuna 

što je u odnosu na 2019. godinu povećanje za 0,75%. Šte se tiče ukupnih rashoda, za 2018. 

godinu je planirano 2.187.382.202,00 kune, za 2019. godinu 2.262.944.282,00 kune te za 2020. 

godinu 2.288.955.287,00 kuna što je povećanje od 0,71%. Dodaje da je ovaj financijski plan 

poslan Ministarstvu 4. rujna te da Ministarstvo nije imalo primjedaba. Sva nadležna tijela 

raspravila su o ovom izvještaju pa predlaže Senatu da isti prihvati. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Konsolidirani financijski plan 

Sveučilišta u Zagrebu za 2018.-2020. 

 

3.2. Prijedlog raspodjele iz interventnih sredstava 

 

Prorektor Lazibat navodi da je na računu interventnih sredstava ostalo 340.000,00 kuna. U 

međuvremenu je pristigao zahtjev za interventnim sredstvima u iznosu od 181.562,50 kuna od 



6 

 

strane Geotehničkog fakulteta, a u svrhu rekonstrukcije toplinske stanice. Nakon konzultacija s 

dekanom te užim i širim Kolegijem, prijedlog je da se iz interventnih sredstava isplati 

150.000,00 kuna. Dodaje da bi se iznos  preostalih sredstava (190.000,00 kuna) prenio u iduću 

akademsku godinu te predlaže da Senat potvrdi ovaj prijedlog. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog raspodjele iz interventnih 

sredstava 

 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Sveučilišta u Zagrebu (promjena adrese sjedišta 

Sveučilišta u Zagrebu) 

 

 Na temelju članka 21. stavka 1. točke 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u 

Zagrebu na 15. izvanrednoj sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 28. 

rujna 2017. godine donio je  

 

O D L U K U 

 

O IZMJENI STATUTA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Sveučilišta u Zagrebu, kojeg je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio 25. veljače 

2005. na 10. sjednici u 336. akademskoj godini, a koji je izmijenjen Odlukom Senata o 

izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu 20. listopada 2009. godine na 1. 

sjednici održanoj u 341. akademskoj godini i 10. studenoga 2015. na 3. sjednici održanoj 

u 347. akademskoj godini, mijenja se st. 3. članka 2. Statuta  u nazivu adrese sjedišta tako 

da umjesto „Trg maršala Tita“ stoji „Trg Republike Hrvatske“. 

 

Članak 2. 

 

U ostalom dijelu Statut Sveučilišta u Zagrebu ostaje nepromijenjen. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu (promjena adrese sjedišta Sveučilišta u Zagrebu) 

 

5. Donošenje suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Akademije dramske umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu (promjena adrese sjedišta Akademije dramske umjetnosti) 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Statuta Akademije 

dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (promjena adrese sjedišta Akademije dramske 

umjetnosti) 

 

 

6. Donošenje suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(promjena adrese sjedišta Pravnoga fakulteta) 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Statuta Pravnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (promjena adrese sjedišta Pravnoga fakulteta) 

7. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Lazibat navodi je Državni ured za reviziju konstatirao da je za 2009. godinu Sveučilište 

sastavnicama dostavilo odluke o cjelovitom iznosu koji im stoji na raspolaganju u dijelu koji se 
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financira iz državnog proračuna izvan roka propisanog Pravilnikom o financiranju Sveučilišta 

(najkasnije do 15. siječnja kalendarske godine na koju se proračun odnosi).  Za 2014. godinu odluku 

o raspodjeli cjelovitog iznosa po sastavnicama Senat je usvojio na sjednici održanoj 21. siječnja 

2014. godine, a rješenja po navedenoj odluci su poslana sastavnicama 7. veljače 2014. godine, što 

je izvan propisanog roka. Kako se sjednice Senata održavaju nakon 15. siječnja, preporuka 

Državnog ureda za reviziju se ne može ostvariti. Isto se ponovilo i sa sjednicom Senata u 2015. kada 

je sjednica Senata održana 20. siječnja,  u 2016. godini kada je sjednica održana 19. siječnja, kao i 

u 2017. godine kada je sjednica Senata održana 17. siječnja. S obzirom na navedeno Zajednički ured 

za unutarnju reviziju predlaže izmjenu članka 7. Pravilnika o osnovama financiranja u dijelu koji se 

odnosi na rokove dostave sastavnicama odluke o cjelovitom iznosu koji im stoji na raspolaganju u 

dijelu koji se financira iz Državnog proračuna. 

 

 Na temelju članka 21. stavka 1. točke 3. i članka 100. stavka 3. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu,  Senat Sveučilišta u Zagrebu, donio je  

 

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OSNOVAMA FINANCIRANJA 

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 

Članak 1. 

U prvoj rečenici stavka 4. članka 7. Pravilnika o osnovama financiranja Sveučilišta u 

Zagrebu kojega je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio na 2. sjednici u 339. akademskoj 

godini (2007./2008.) održanoj 24. listopada 2007., riječi „15. siječnja“ zamjenjuju se 

riječima „31. siječnja“, dok se u drugoj rečenici istoga stavka  riječi „31. siječnja“ 

zamjenjuju riječima „kraja veljače“. 

 

Članak 2. 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu stupa na 

snagu osmoga dana od dana objave na mrežnoj stranici Sveučilišta. 

 

8. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenih 

tijela Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Čović navodi da je na temelju odluke o promjeni statusa Hrvatskih studija rektor ovlašten 

imenovati privremena tijela, a za to mu je potrebna suglasnost Senata. Prema tome, Senat ne donosi 

odluku o imenovanju nego samo daje suglasnost na predmetni prijedlog. Nastavlja da je riječ o dvoje 

povjerenika koji su zamolili razrješenje iz osobnih razloga te je bilo potrebno pronaći odgovarajuću 

zamjenu. Sastav privremenog znanstveno-nastavnog vijeća imenuje se iz sastava zaposlenika, 

vanjskih suradnika i odbora koji je provodio čitavi postupak. Dodaje da je ovo bitna stavka u 

završnom procesu transformacije Hrvatskih studija pa predlaže Senatu da dade suglasnost na 

prijedlog izmjene Odluke o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Docentica Garašić želi upozoriti članove Senata da profesor Kukoč čije se imenovanje predlaže 

predmetnom odlukom ima službenu odluku Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju da 

je napravio auto plagijat u svom znanstvenom djelovanju te smatra neprimjerenim ne samo to što je 

zaposlen na Sveučilištu u Zagrebu, nego i mogućnost da postane voditeljem poslijediplomskih 

studija. Nastavlja da zaposlenici Odsjeka filozofije na Hrvatskim studijima uopće nisu informirani 

o tome da se mijenja sastav privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća. 

 

Profesor Jovanović skreće pozornost na to da je u odluci pogrešno napisan datum prethodne 

sjednica Senata. Isto tako, postavlja pitanje do kada će djelovati privremena tijela na Hrvatskim 

studijima, odnosno hoće li se do kraja ove godine preustrojiti Hrvatski studiji kao što je bilo 

spomenuto u siječnju ove godine. 
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Prorektor Čović ističe da se u svim zahtjevnim procesima pojavljuju dodatne komplikacije koje se 

ne mogu uvijek predvidjeti. Ističe da se Sveučilište u proces transformacije Hrvatskih studija 

uključilo relativno kasno. Tijelom dvije godine s Hrvatskih studija nisu dolazili konstruktivni 

prijedlozi za rješavanje tog problema pa treba imati u vidu da je uloga Sveučilišta bila vremenski 

ograničena na godinu dana. Dodaje da je poslan zahtjev da se taj rok produži za još godinu dana, 

međutim odgovoreno je da se moraju poštivati zakonski rokovi. O svemu tome raspravljalo se na 

Znanstveno-nastavnom vijeću Hrvatskih studija te je zaključeno da se do kraja godine proces mora 

intenzivirati. Dodaje da vjeruje da će tome biti tako. 

 

Profesor Grčević se osvrće na komentar o profesoru Kukoču te navodi da je njegov osobni dojam 

o profesoru vrlo pozitivan te je iznimno zadovoljan što je profesor prihvatio preuzeti ponuđeno 

povjereništvo. Dodaje da je profesor Kukoč uspješno vodio doktorske studije filozofije na 

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te da mu mnogo znači što Sveučilište može na njega 

računati. Navodi da mu je ovo i poticaj da razriješi staroga predstojnika Odsjeka za filozofiju koji 

zajedno s članovima Odsjeka ne želi ići u reakreditaciju doktorskog studija filozofije što bi kao 

posljedicu moglo imati ukidanje toga studija. Nastavlja da je na današnjem Znanstveno-nastavnom 

vijeću na Hrvatskim studijima jednoglasno prihvaćen prijedlog da se profesor Kukoč izabere za 

predstojnika Odsjeka te da se raduje budućoj suradnji. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz deset suzdržanih glasova dao suglasnost na prijedlog 

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnog odjela 

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 

 

9. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„Immersive Visual Technologies for Safety-critical Applications“ 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Mislavu Grgiću za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna 

za provedbu projekta „Immersive Visual Technologies for Safety-critical Applications“.  

 

  II. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

10. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„SafeTRAM - Sustav za povećanje sigurnosti vožnje javnog urbanog tračničkog prometa“ 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 15. izvanrednoj sjednici u 348. akademskoj 

godini (2016./2017.) održanoj 28. rujna 2017. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Mislavu Grgiću za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna 
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za provedbu projekta „SafeTRAM – Sustav za povećanje sigurnosti vožnje javnog 

urbanog tračničkog prometa“.  

 

 II. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

11. Ostalo 

 

Profesor Knjaz navodi da su dekani prošli tjedan dobili obavijest od Ureda za sport pa ih moli da, 

ukoliko su u mogućnosti, pomognu tom Uredu. Također dodaje da se nakon četiri godine 

sudjelovanja u Senatu želi svima zahvaliti na suradnji te se nada da će se ista nastaviti kroz programe 

Ureda za sport. 

 

Rektor Boras na posljetku zahvaljuje svim dekanima kojima ističe mandat: profesoru Knjazu, 

profesoru Laziću, profesoru Zeliću, profesorici Hrabar te profesoru Holjevcu. Isto tako čestita 

novoimenovanim dekanima. Svim članovima Senata zahvaljuje na suradnji, potpori i 

konstruktivnim kritikama. Dodaje da uvijek postoji mogućnost nezadovoljstva pojedinom odlukom, 

ali ističe da je ovaj Senat uvijek podržavao zajedništvo i učinio Sveučilište jakom ustanovom koja 

pruža bezrezervnu potporu svim dekanima. Navodi da dekani imaju veliku ulogu i odgovornost u 

snazi Sveučilišta jer štite zakonitost te provode odluke Senata i vijeća područja. Ističe da se nada da 

će i novi sastav Senata podržati poboljšanje financiranja Sveučilišta kao cjeline, financiranja 

istraživanja i razvoja te da će podržati donošenje novoga zakona. Nastavlja da je autonomija 

Sveučilišta važna za funkcioniranje sastavnica i samoga Sveučilišta te da Sveučilište kao takvo ima 

bitnu društvenu ulogu u obrazovanju, znanosti i kulturi. Navodi da u cilju opće dobrobiti mora 

postojati tolerancija i razumijevanje, posebice u raspravama i neslaganju. Ističe da je Rektorski 

kolegij do sada djelovao jedinstveno te se nada da će tako nastaviti i u budućnosti jer upravo to 

zajedničko djelovanje daje snagu Sveučilištu. Navodi da je i međunarodno djelovanje Sveučilišta 

bilo snažno te da je na nedavnoj međunarodnoj konferenciji u Novom Sadu podržao regionalnu 

suradnju. Sveučilište je provodilo dobru diplomatsku aktivnost te surađivalo s brojnim 

ambasadorima i izaslanicima, a studentima su pružene brojne mogućnosti studentske razmjene. 

Sveučilište će također nastaviti dobru suradnju i partnerstvo s Ministarstvom znanosti i obrazovanja 

kako bi se osigurala učinkovitost i kvaliteta. Ističe da financiranje obrazovanja predstavlja 

budućnost Hrvatske te poziva članove Senata na složnost prilikom traženja potrebnih sredstava od 

ministarstva. 

 

 

*** 

 

      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 12:45 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavili: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/17-04/2 

Urbroj: 380-020/173-17-9 

11. listopada 2017. godine 


