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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 14. veljače 2017. s početkom u 12,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg 

maršala Tita 14. 

 

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

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

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

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

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

Sveučilišta 

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

- Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, redoviti profesor Ekonomskoga fakulteta, 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. Josip Kos - predsjednik Vijeća biomedicinskoga područja 

- 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. Slavko Slišković - zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga 

područja 

6. Prof. dr. sc. Damir Bakić - predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja 

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

8. Red. prof. Ante Rašić - zamjenik predsjednika Vijeća umjetničkog područja 

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

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

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

12. Doc. dr. sc. Dean Konjević, Veterinarski fakultet 

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

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

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

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

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

18. Prof. dr. sc. Tomislav Baković, Ekonomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

24. Izv. prof. dr. sc. Ivana Franić, Filozofski fakultet 

25. Prof. dr. sc. Tonči Matulić. Katolički bogoslovni fakultet 

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

 - Izv. prof. dr. sc. Ivan Koprek, Hrvatski studiji 

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

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

30. Akademik Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40. Prof. dr. sc. Neven Kuspilić, 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. Prof. dr. sc. Tanja Pušić, Tekstilno tehnološki fakultet 

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

 - Doc. art. Tatjana Aćimović, Akademija dramske umjetnosti 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

46. Josipa Habuš, Veterinarski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

47. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

48. Marko Lepoglavec, Prirodoslovno-matematički fakultet 

49. Luka Buntić, Ekonomski fakultet 

50. Katarina Negovec, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

51. Ante Miličević, Stomatološki fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

52. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

Ostali 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

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

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

- Igor Rosan, mag. iur., stručni savjetnik u Uredu za ljudske resurse 

- 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 8. redovitu sjednicu Senata u 348. 

akademskoj godini (2016./2017.), pozdravio sve prisutne, te predložio dopune dnevnoga reda na način 

da se: 

 

 pod točkom 15. Prijedlog Pravilnika o načinu određivanja liste prvenstva zaposlenika 

Sveučilišta u Zagrebu za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana dodaju 

podtočke: 

15.1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka natječaja za 

ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana 

15.2. Oduka o imenovanju Povjerenstva za žalbeni postupak na odluku o utvrđivanju 

liste prvenstva 

 iza točke 20. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu 

ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. 

prof. art. Zrinka Ogrestu s Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu doda nova 

točka 21. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu 

ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. 

prof. art. Ljerku Očić s Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu čime se preostale točke 

pomiču za jedan redni broj više 

 iza točke 24. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu doda nova točka 25. Davanje suglasnosti na Pravilnik o 

ustroju radnih mjesta Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čime se 

preostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 iza točke 26. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„Expanded underwater robotics ready for oil spills“ doda nova točka 27. Davanje suglasnosti 

dekanu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i rektoru Sveučilišta u Zagrebu za 

potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za III. dodatak Sporazumu o 

sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje građevine Ferimport, Trg maršala Tita 12 – Prilaz 

Gjure Deželića 3, u Zagrebu, za potrebe Muzičke akademije u Zagrebu čime se preostala 

točka pomiče za jedan redni broj više 

Docentica Garašić ističe da u dnevni red Senata nije uvršten dopis kojim se od Senata traži donošenje 

mišljenja o tome je li potrebno pokrenuti etički postupak, a u vezi sumnje na rektorov sukob interesa. 

Skreće pozornost da je u skladu s procedurom takav dopis staviti na dnevni red Senata, a da je na 

Senatu očitovat se o istom u obliku mišljenja. 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Izgradnja skupnog kataloga Sveučilišta u Zagrebu – izlaganje dr. sc. Tatijane Petrić, glavne 

ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 

 

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 7. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u  348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 17. siječnja 2017. 

 

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

profesora – trajno 

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

profesora na vrijeme od pet godina 

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

profesora na vrijeme od pet godina 

 

4. Financijska pitanja 

4.1. Prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake subvencija participacija školarina za 

akademsku godinu 2016./2017. 

4.2. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava 

4.3. Prijedlog raspodjele za investicijsko održavanje 

 

5. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica u 

akademskoj godini 2016./2017. 

5.1. Obavijest o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske 

zborove njegovih sastavnica u akademskoj godini 2016./2017. 

5.2. Imenovanje Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih 

izbora (iz redova nastavnog osoblja) i Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu 

za provođenje studentskih izbora (iz redova nastavnog osoblja) 

 

6. Izmjena Odluke o kriterijima za upis u I. godinu integriranog  preddiplomskog i diplomskog 

studija Pravo i preddiplomskog studija Socijalni rad Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

u akademskoj godini 2017./2018. 

 

7. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

8. Izmjena Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom  

 

9. Sveučilišna nastavna literatura 

 

10. Izvještaj o znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u 2016. godini u svrhu namjenskog 

višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti 

 

11. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

11.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Sudska medicina Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 

11.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Nefrologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 

11.3. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Hematologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 

 

12. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

12.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Predmoderna povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

13. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

14. Međunarodna suradnja 

 

15. Prijedlog Pravilnika o načinu određivanja liste prvenstva zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu 

za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana 

15.1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka natječaja za ostvarivanje 

prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana 
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15.2. Oduka o imenovanju Povjerenstva za žalbeni postupak na odluku o utvrđivanju liste 

prvenstva 

 

16. Izmjena Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

17. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. prof. art. 

Joška Marušića s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

18. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. prof. art. 

Danijela Žabčića s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

19. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za izv. prof. mr. 

art. Ljubomira Levačića s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

20. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. prof. art. 

Zrinka Ogrestu s Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

21. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. prof. art. 

Ljerku Očić s Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 

 

22. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

23. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

24. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

25. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Rudarsko-geološko-naftnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Expanded 

underwater robotics ready for oil spills“ 

 

27. Davanje suglasnosti dekanu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i rektoru Sveučilišta u 

Zagrebu za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za III. dodatak 

Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje građevine Ferimport, Trg maršala 

Tita 12 – Prilaz Gjure Deželića 3, u Zagrebu, za potrebe Muzičke akademije u Zagrebu 

 

28. Ostalo 

28.1. Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. 

  

 

*** 

1. Izgradnja skupnog kataloga Sveučilišta u Zagrebu – izlaganje dr. sc. Tatijane Petrić, glavne 

ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 
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Glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijana Petrić ukratko 

izvještava Senat o stvaranju skupnog kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i 

Sveučilišta u Zagrebu. Navodi da je Nacionalna i sveučilišna knjižnica prvi izbor pri traženju 

informacija te da je cilj suradnje sa Sveučilištem suradnja u izgradnji e-infrastrukture, uspostava 

mreže digitalnih repozitorija i Hrvatske digitalne knjižnice te uspostava Međunarodnoga 

akademskog centra kao mjesta susreta, razvoja i suradnje hrvatske, regionalne i međunarodne 

akademske zajednice. Sveučilišni knjižnični sustav (SKS) funkcijski povezuje knjižnice 

znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i znanstvenih sastavnica, te je želja u isti uključiti sve 

sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilišni knjižnični sustav je svojim knjižnično-informacijskih 

uslugama dio znanstvene istraživačke, umjetničke i nastavne djelatnosti Sveučilišta. 

 

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 7. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u  348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 17. siječnja 2017. 

 

Docentica Garašić skreće pozornost da je prorektor Čović na sjednici Senata održanoj 17. siječnja 

2017. uvrijedio predstavnicu Sindikata zbog razlike u razmišljanju, a da isto nije uneseno u zapisnik 

uslijed čega traži dopunu zapisnika u točki 21. Ostalo. Predstavnica Sindikata predlaže da se u 

zapisnik dodaju dvije sljedeće rečenice u dijelu gdje se prorektor Čović javio za riječ: Prorektor 

Čović smatra da članovi Senata trebaju razmisliti da li ubuduće treba takav Sindikat koji se na 

svakoj sjednici drsko javlja za riječ kao da je najpametniji u pravu, etici i drugim stvarima. 

Prorektor Čović zaključuje da je i on član Sindikata, ali da se srami činjenice da je docentica 

Garašić predstavnica tog Sindikata. 

 

Prorektor Čović ističe da je na prošloj sjednici Senata iznio jasno mišljenje iza kojeg stoji. 

Prorektor smatra da predstavnica Sindikata nema pravo unositi njegove riječi u zapisnik. Mišljenja 

je da se predstavnica Sindikata u Senatu pretvorila u etičko i pravno sudište, te da u svojim 

raspravama izlazi izvan okvira nadležnosti Sindikata. Prorektor napominje da će se obratiti 

čelnicima Sindikata sa zamolbom da se aktualnu predstavnicu Sindikata u Senatu zamjeni s drugom 

osobom koja neće ometati rad Senata. 

 

Rektor Boras apelira na predstavnicu Sindikata da se u svojim raspravama drži tema koje su u 

domeni Sindikata. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz jedan suzdržani glas prihvatio zapisnik 7. redovite 

sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 17. 

siječnja 2017. godine. 

 

3. Izbori u zvanja  

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

profesora – trajno 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

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

profesora na vrijeme od pet godina 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

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

profesora na vrijeme od pet godina 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

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

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

4. Financijska pitanja 

4.1. Prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake subvencija participacija školarina za 

akademsku godinu 2016./2017. 

 

Prorektor Lazibat navodi da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo sredstva na ime 

programskih ugovora u iznosu od 20% procijenjenog iznosa, odnosno 35.580.900,00kn 

(29.532.147,00kn neto iznos). Prijedlog raspodjele po sastavnicama prošao je Odbor za 

proračun, Rektorski kolegij u užem sastavu, Rektorski kolegij u širem sastavu te je u skladu s 

odlukom Senata. 

 

Dekan Vrček postavlja upit postoji li predvidiva dinamika u smislu financijskog planiranja s 

obzirom da je prijedlog drugačiji nego što je bio prošle godine. 

 

Prorektor Lazibat odgovara da je prošle godine predmetni iznos stigao u prosincu. Prorektor 

je već ranije najavio da će isplata biti u siječnju s obzirom da je tako definirano ugovorom. 

Navodi da je iduća doznaka planirana za mjesec travanj kada će stići većinski iznos, odnosno 

70% od procijenjene vrijednosti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o prihvaćanju prijedloga 

raspodjele 2. akontacijske doznake subvencija participacija školarina za akademsku 

godinu 2016./2017. 

 

4.2. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava 

 

Prorektor Lazibat ističe da se prihvaćanjem 2. akontacijske doznake subvencija participacija 

školarina za akademsku godinu 2016./2017. pune rezervna interventna sredstva i rezerva 

investicijskog održavanja. Prorektor navodi sastavnice koje su podnijele zahtjeve za 

„Interventna sredstva“, namjenu zbog koje su zahtjevi podneseni te iznos koji bi se odlukom 

Senata dodijeli sastavnicama:  

 

1. Fakultet elektrotehnike i računarstva – 150.000,00 kn – troškovi djelatnika za rad na 

projektu  energetskog certificiranja 

2. Stomatološki fakultet  – 200.000,00 kn – sufinanciranje troškova opremanja nove 

pretkliničke vježbaonice 

3. Veterinarski fakultet – 500.000,00 kn – materijalni troškovi poslovanja 

 

Prorektor Lazibat skreće pozornost na specifičnost situacije u kojoj se nalazi Veterinarski 

fakultet koji s jedne strane ima velike materijalne troškove, a s druge strane, relativno malen 

broj studenata. 
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Akademik Orlić navodi da se za Veterinarski fakultet ponovno odvaja više sredstava nego za 

preostale sastavnice zajedno. Slična situacija bila je i na sjednici Senata održanoj 19. srpnja 

2016. Na tadašnjoj sjednici akademik Orlić reagirao je zbog činjenice da članovima Senata nije 

na uvid dana tablica iz koje bi bile vidljive visine traženih iznosa po sastavnicama u odnosu na 

visine odobrenih iznosa. U međuvremenu je navedeni nedostatak otklonjen. Mišljenja je ipak 

da nedostaju još dvije stvari kako bi stvari u potpunosti bile transparentne. Prvo, bilo bi dobro 

da se isto planira na godišnjoj osnovi, a ne od mjeseca do mjeseca uslijed čega se teže stječe 

dojam koliko koja sastavnica dobiva novčanih sredstava. Drugo, trebalo bi uključiti i element 

planiranja, odnosno vidjeti koliki je udio vlastitih sredstava na pojedinim sastavnicama. 

Drugim riječima, mogu li i u kojoj mjeri sastavnice određene troškove pokriti iz vlastitih 

prihoda. Primjera radi, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu inzistira se da se izvuku sve 

postojeće unutarnje rezerve te iz njih nastoje pokriti postojeći minusi. Akademik zaključuje da 

bi bilo korisno vidjeti specifikaciju po pojedinim sastavnicama, odnosno koliki je udio vlastitih 

prihoda u ukupnim prihodima, te jesu li shodno tome sastavnice u stanju određene troškove 

podmiriti iz vlastitih sredstava. 

 

Prorektor Lazibat pojašnjava da su u specifičnoj situaciji uz Veterinarski fakultet i umjetničke 

akademije, a pogotovo Muzička akademija zbog nove zgrade. Prorektor ponavlja da 

Veterinarski fakultet ima malen broj studenata, a ogromne prostore, opremu i laboratorije 

uslijed čega iz školarina ne uspijeva pokriti materijalne troškove. Ističe da je Veterinarski 

fakultet pokrenuo studij na engleskom jeziku čime će nastojati ostvariti dodatne prihode. 

Sveučilište u Zagrebu neće dopustiti da se niti jedna sastavnica nađe u situaciji da nema 

dovoljno sredstava za platiti prm. struju i vodu. Iskustva u zadnjih dvije godine pokazuju da se 

preko Interventnih sredstava uspjelo sačuvati solventnost sastavnica. Prorektor zaključno ističe 

da je preostali saldo Interventnih sredstava 585.371 kn do nove doznake. 

 

Akademik Orlić ističe da se u podacima koje su članovi Senata dobivali u prethodnim 

sazivima Senata moglo vidjeti da Veterinarski fakultet ima određene vlastite prihode, a tada je 

to bilo 20% u godišnjim prihodima. Iz starijih podataka vidljivo je, prilikom usporedbe omjera 

sredstava iz plaće za zaposlene u odnosu na ono što država daje, da je to bilo 20% više u 

tadašnje vrijeme. Akademik zaključuje da bi bilo dobro prilikom donošenja odluka od strane 

Senata, vidjeti koliko koja sastavnica ima manevarskog prostora u podmirivanju troškova. 

 

Profesor Dobranić uvodno napominje da Veterinarski fakultet ima 25 000 m2 grijanog 

prostora, klinike u kojima studenti stječu znanja, stacionare u kojima borave životinje. Na 

Veterinarskom fakultetu trenutno studira oko 550 studenata. Ističe da Veterinarski fakultet ima 

određena vlastita sredstva koja su, na žalost, potrošena na sudske tužbe za posebne uvjete na 

radu, a koji troškovi su iznosili oko devet milijuna kuna. Veterinarski fakultet konstantno ulaže 

u modernizaciju svojih laboratorija, klinika, vježbaona. U nastavku skreće pozornost da je 

nekad omjer između fakulteta društveno-humanističkog područja i fakulteta medicinskog 

područja u vezi materijalnih troškova (struja, voda, plin, grijanje) bio 1:3, a sad je 1:1,2. 

Gledano u europskim okvirima omjeri su između 1:4 i 1:5. Profesor napominje da problem 

predstavlja i činjenica što u Gradu Zagrebu ne postoje velike farme na kojima bi studenti mogli 

stjecati neophodna znanja i vještine, zbog čega ih je potrebno voditi 70km-120km izvan Grada 

Zagreba. Predlaže onim članovima Senata koji su zainteresirani da dođu vidjeti kapacitete 

Veterinarskog fakulteta kao i probleme s kojima se Veterinarski fakultet susreće. 

 

Rektor Boras osvrće se na sve navedeno te ističe da  fakultetima i Sveučilištu predstoje 

pregovori s Ministarstvom u vezi cjelovitog financiranja. 

 

Profesor Barić se, vezano uz pitanja financiranja, osvrće na pitanje sredstava za istraživačke 

potpore. Ističe da je Vijeće tehničkoga područja na zadnjoj svojoj sjednici raspravljalo o pitanju 

raspodjele sveučilišnih potpora po vijećima područja za akademsku godinu 2016./2017. Vijeće 

tehničkoga područja je skrenulo pozornost na činjenicu da su prošle akademske godine 

sveučilišne potpore po vijećima područjima raspodijeljena bez prethodne rasprave o kriterijima 
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na razini Sveučilišta u Zagrebu jer se procijenilo da, zbog nužnosti i želje za brzom raspodjelom 

potpora, nije moguće u kratkom roku prodiskutirati i donijeti nove konkretne kriterije, već da 

je svrsishodnije potpore raspodijeliti tako kako su raspodijeljene u prethodnoj akademskoj 

godini. U rujnu prošle godine, dogovor je bio kako se neće dopustiti da za akademsku godinu 

2016./2017. dođe do sličnog scenarija, zbog čega je Vijeće tehničkog područja pokrenulo 

inicijativu da se pred nadležnim sveučilišnim tijelima što prije pokrene diskusija o donošenju 

jasnih kriterija na razini Sveučilišta u Zagrebu u vezi raspodjele sveučilišnih potpora po 

vijećima područja za akademsku godinu 2016./2017. 

 

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

„Interventnih sredstava“ prema iznosu i namjeni kako slijedi: 

 

1. Fakultet elektrotehnike i računarstva – 150.000,00 kn – troškovi djelatnika za rad na 

projektu  energetskog certificiranja 

2. Stomatološki fakultet  – 200.000,00 kn – sufinanciranje troškova opremanja nove 

pretkliničke vježbaonice 

3. Veterinarski fakultet – 500.000,00 kn – materijalni troškovi poslovanja 

 

4.3. Prijedlog raspodjele za investicijsko održavanje 

 

Prorektor Lazibat ističe da su dvije sastavnice aplicirale na sredstava „Rezerva tekućeg i 

investicijskog održavanja“. Riječ je o sljedećim sastavnicama, namjeni te iznosu čije se 

odobrenje predlaže: 

 

1. Geodetski fakultet – 250.000,00 kn – zamjena dotrajale stolarije (prozora) u dvorišnom 

dijelu zgrade 

2. Tekstilno – tehnološki fakultet – 300.000,00 kn – zamjena salonitnih ploča na krovištu te 

krovnih prozora „B“ zgrade 

 

Prorektor Lazibat napominje da su sa dekanima navedenih fakulteta obavljeni razgovori, te 

je zaključeno da će navedenim iznosima biti moguće podmiriti troškove. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o raspodjeli sredstva – „Rezerva 

tekućeg i investicijskog održavanja“ prema iznosu i namjeni kako slijedi: 

 

1. Geodetski fakultet – 250.000,00 kn – zamjena dotrajale stolarije (prozora) u 

dvorišnom dijelu zgrade 

2. Tekstilno – tehnološki fakultet – 300.000,00 kn – zamjena salonitnih ploča na krovištu 

te krovnih prozora „B“ zgrade 

 

Prorektor Lazibat u nastavku navodi da se na Odboru za proračun raspravljalo i o vanjskoj 

suradnji. Podsjeća da se iz cjelovitog iznosa plaća samo za umjetničko područje, a da sve ostale 

sastavnice vanjsku suradnju moraju pokriti iz programskih ugovora. S obzirom da ta sredstva nisu 

dostatna, nastojat će se u pregovorima s Ministarstvom povećati ta sredstva. Preporuka je Odbora 

za proračun da se pokuša intenzivirati vanjska suradnja između samih sastavnica. 

 

Rektor Boras čestita dekanu Nakiću koji je preuzeo zahtjevnu funkciju predsjednika Odbora za 

proračun. 

 

5. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica u 

akademskoj godini 2016./2017. 

 

5.1. Obavijest o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske 

zborove njegovih sastavnica u akademskoj godini 2016./2017. 
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Rektor Boras podsjeća da je u skladu sa važećim propisima potrebno pokrenuti postupak 

izbora Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova njegovih sastavnica koji 

se provode svakih dvije godine, a kako bi se zborovi konstituirali i započeli s novim mandatom 

od 1. listopada 2017. Napominje kako je u dogovoru sa Studentskim zborom Sveučilišta u 

Zagrebu donio Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 

studentske zborove njegovih sastavnica za 28. ožujka i 29. ožujka 2017. Uvjeti i postupak 

izbora utvrđeni su Pravilnikom o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 

studentske zborove njegovih sastavnica. 

 

5.2. Imenovanje Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih 

izbora (iz redova nastavnog osoblja) i Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu 

za provođenje studentskih izbora (iz redova nastavnog osoblja) 

 

Rektor Boras navodi kako je, u skladu s propisima, potrebno od strane Senata predložiti 

predstavnike u Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora 

iz redova nastavnog osoblja, te predstavnike  u Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta u Zagrebu 

za provođenje studentskih izbora također iz redova nastavnog osoblja. Skreće pozornost da je 

Skupština Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu predložila studentske predstavnike u dva 

navedena povjerenstva. Nakon prijedloga Senata i Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, u 

nadležnosti je rektora donijeti formalne odluke o imenovanju dvaju povjerenstava. Rektor 

predlaže donošenje sljedećih odluka: 

 

U Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora iz redova 

nastavnog osoblja na prijedlog Senata Sveučilišta u Zagrebu i iz reda studenata na prijedlog 

Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

 

1. Izv. prof. dr. sc. Tomislav KIŠIČEK, Građevinski fakultet, član 

Doc. dr. sc. Marta ZORKO, Fakultet političkih  znanosti, zamjenica 

2. Prof. dr. sc. Ružica RAZUM, Katolički bogoslovni fakultet, članica 

Prof. dr. sc. Boro MIOČ, Agronomski fakultet, zamjenik 
3. Studentica Barbara ŠIMIĆ, Pravni fakultet, članica 

Studentica Ana TOLJ, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, zamjenica  

4. Studentica Martina JANKOVIĆ, Pravni fakultet, članica 

Student Denis BURAZER, Kineziološki fakultet, zamjenik 

5. Studentica Tena KAMPIĆ, Pravni fakultet, članica 

Student Mirko SEMREN, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, zamjenik 

 

U Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora iz reda 

nastavnog osoblja na prijedlog Senata Sveučilišta u Zagrebu i iz reda studenata na prijedlog 

Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

 

1. Prof. dr. sc.  Ksenija VLAHOVIĆ, Veterinarski fakultet, članica 

Prof. dr. sc. Ivan ALAJBEG, Stomatološki fakultet, zamjenik 

2. Prof. dr. sc. Nataša ERJAVEC, Ekonomski fakultet, članica 

Izv. prof. dr. sc. Marko DELIMAR, Fakultet elektrotehnike i računarstva, zamjenik 

3. Izv. prof. dr. sc.  Marko ŠIKIĆ, Pravni fakultet, član 

Izv. prof. mr. art. Tanja DABO, Akademija likovnih umjetnosti, zamjenica 
4. Studentica Jelena KRALJEVIĆ, Pravni fakultet, članica 

Studentica Petra VRANJEŠ, Pravni fakultet, zamjenica 

5. Studentica Thea TERLECKY, Pravni fakultet, članica 

Studentica Silvija PLEŠE, Muzička akademija, zamjenica 

 

Rektor Boras zaključno napominje da su zadaće Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za 

prigovore propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i 
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Pravilnikom o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove 

sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je predložio da se u Izborno povjerenstvo 

Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora  iz redova nastavnog osoblja 

imenuju: 

 

1. Izv. prof. dr. sc. Tomislav KIŠIČEK, Građevinski fakultet, član 

Doc. dr. sc. Marta ZORKO, Fakultet političkih  znanosti, zamjenica 

2. Prof. dr. sc. Ružica RAZUM, Katolički bogoslovni fakultet, članica 

Prof. dr. sc. Boro MIOČ, Agronomski fakultet, zamjenik 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je predložio da se u Povjerenstvo za prigovore 

Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora iz reda nastavnog osoblja 

imenuju: 
 

1. Prof. dr. sc.  Ksenija VLAHOVIĆ, Veterinarski fakultet, članica 

Prof. dr. sc. Ivan ALAJBEG, Stomatološki fakultet, zamjenik 

2. Prof. dr. sc. Nataša ERJAVEC, Ekonomski fakultet, članica 

Izv. prof. dr. sc. Marko DELIMAR, Fakultet elektrotehnike i računarstva, zamjenik 

3. Izv. prof. dr. sc.  Marko ŠIKIĆ, Pravni fakultet, član 

Izv. prof. mr. art. Tanja DABO, Akademija likovnih umjetnosti, zamjenica 

 

6. Izmjena Odluke o kriterijima za upis u I. godinu integriranog  preddiplomskog i diplomskog 

studija Pravo i preddiplomskog studija Socijalni rad Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

u akademskoj godini 2017./2018. 

 

Prorektorica Čuković Bagić napominje da je dekanica Pravnoga fakulteta, prof. dr. sc. Dubravka 

Hrabar Sveučilištu uputila 26. siječnja 2017. dopis u kojem je skrenula pozornost na činjenicu da je 

odlukom Fakultetskoga vijeća Pravnoga fakulteta utvrđeno temeljem kojih izbornih predmeta se 

mogu steći bodovi za upis u prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Pravo 

i preddiplomskog studija Socijalni rad Pravnoga fakulteta, ali nije utvrđena obaveza da se treba 

položiti neki od izbornih predmeta. Zbog navedenog nesporazuma, na web stranici Postani student 

nije na odgovarajući način objavljen taj podatak. Prorektorica podsjeća da je Senat donio odluku o 

kriterijima za sve preddiplomske studije na sjednici održanoj 15. studenoga 2016. Dekanica 

Pravnoga fakulteta zamolila je, radi otklanjanja nejasnoća, da se podatci usklade. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima 

za upis u I. godinu integriranog  preddiplomskog i diplomskog studija Pravo i 

preddiplomskog studija Socijalni rad Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 

akademskoj godini 2017./2018. 

 

7. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi da se sastalo Povjerenstvo za stipendije Sveučilišta u Zagrebu 

pod predsjedanjem dekana Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, prof. dr. sc. Damira Ježeka te 

je napravilo vrlo detaljan natječaj za dodjelu stipendija. Natječaj bi se, ukoliko ga Senat prihvati, 

objavilo 15. veljače 2017. te bi bio otvoren od 15. veljače do 5. ožujka 2017. Na Muzičkoj akademiji 

organizirat će se svečana dodjela stipendija 7. travnja 2017. Prorektorica skreće pozornost da se ove 

godine učinio mali pomak u smislu da u natječajnu konkurenciju mogu ući svi studenti koji su u 

ovom trenutku na svom studiju uspješni. Drugim riječima, ako je neki student ranije studirao na 

drugom fakultetu u sklopu nekog studijskog programa na kojem nije bio uspješan, ali je uspješan na 

studijskom programu novog fakulteta na kojem studira, isti može ući u konkurenciju za dodjelu 

stipendija što nije bilo moguće ranijih godina. Prorektorica ističe da su kriteriji za dodjelu stipendija 

ostali isti kao prošle godine te će se dodjeljivati u sljedećim kategorijama: 
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A. stipendije za izvrsnost - studentima koji  se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na 

studijskom programu za koji se prijavljuju (400 stipendija); 

B. stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području 

matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) (40 stipendija); 

C. stipendije uspješnim studentima  sportašima (10 stipendija); 

D. stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa (50 stipendija) 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Natječaja za dodjelu 

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

 

8. Izmjena Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom 

 

 Na temelju članka 21., a sukladno članku 36. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio  

 

O d l u k u 

o izmjeni Odluke o dopuni Odluke o imenovanju  

Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u 

Zagrebu koju je Senat donio na svojoj 7. redovitoj sjednici u 345. akademskoj godini 

(2013./2014.), održanoj 21. siječnja 2014. godine (Klasa: 640-02/13-01/27; Urbroj: 380-

020/084-14-10) mijenja se u točki I. radi imenovanja zamjenskog člana i glasi: 

 

- Teo Morožin, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik 

studenata preddiplomskog i diplomskog studija, umjesto Andree Kordić, Filozofski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

II.  

Mandat novoizabranog člana traje do isteka mandata postojećeg saziva Odbora za 

upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu imenovanog Odlukom Senata Sveučilišta u 

Zagrebu (Klasa: 640-02/13-01/27; Urbroj: 380-021/109-13-8) od 10. prosinca 2013. godine. 

 

9. Sveučilišna nastavna literatura 

 

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 83. sjednici Povjerenstva, održanoj 7. veljače 

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: 

 

SPORTOVI NA SNIJEGU,  sveučilišni priručnik, autori: doc. dr. sc. Vjekoslav Cigrovski, prof. 

dr. sc. Bojan Matković i suradnici.  Predlagatelj je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

NUMERIČKA MATEMATIKA, sveučilišni priručnik, autor: prof. dr. sc. Tomislav Došlić. 

Predlagatelj je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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OSNOVE DIGITALNE FOTOGRAFIJE, sveučilišni udžbenik, autorica: doc. dr. sc. Maja Strgar 

Kurečić. Predlagatelj je Grafički fakultet  Sveučilišta u Zagrebu.  

 

PERADARSTVO, sveučilišni priručnik, urednica: prof. dr. sc. Estella Prukner-Radovčić. 

Predlagatelj je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

 

DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA, sveučilišni priručnik, 

urednik: izv. prof. dr. sc. Žarko Babić. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Povjerenstva za sveučilišnu 

nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. 

 

10. Izvještaj o znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u 2016. godini u svrhu namjenskog 

višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti 

 

Prorektor Judaš govori da je za uspješno povlačenje sredstava za potpore, potrebno obaviti četiri 

stvari. Prvo, potrebno je predati izvještaj za 2015. i 2016. Drugo, treba napraviti jasne kriterije na 

način kako je svojim dopisom sugeriralo Vijeće tehničkoga područja. Treće, potrebno je o novim 

kriterijima pregovarati s Ministarstvom kako bi iste prihvatilo. Četvrto, ako će se mijenjati Zakon o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, potrebno je paziti da barem minimalni kriteriji o 

raspodjeli potpora uđu u Zakon. Prorektor podsjeća da je prošle godine s prethodnom Vladom RH 

bilo puno blokada. Da bi se izbjegao skandal, Ministarstvo je brzo dostavilo novčana sredstva koje 

je Sveučilište raspodijelilo. Prorektor Judaš poziva sva vijeća područja da što prije krenu s 

kreiranjem kriterija, te da Odbor za proračun pomogne konstruktivnim savjetima. Ističe da kad su 

potpore u pitanju, bit čine materijalni troškovi. U nastavku prorektor Judaš ukratko upoznaje Senat 

s izvještajem o znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u 2016. u svrhu namjenskog 

višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti. Izvještaj je u formi kakvo je još u 

prethodnom razdoblju dalo Ministarstvo. Senat formalno mora prihvatiti izvještaj za 2016. Također, 

sastavnice će istu stvar morati napraviti i za 2015. jer je sve podatke potrebno dostaviti Ministarstvu 

kako bi se krenulo u nove pregovore. Prorektor se nada da će se pitanje potpora riješiti za tri godine, 

a ne kako je do sad bilo, za svaku godinu posebno. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvještaj o znanstvenoj djelatnosti 

Sveučilišta u Zagrebu 2016. godini u svrhu namjenskog višegodišnjeg institucijskog 

financiranja znanstvene djelatnosti 

 

Profesor Herak postavlja upit je li vidljiva usporedba 2016. i 2015., odnosno idu li pokazatelji 

prema gore ili prema dolje u odnosu na 2015.  

 

Prorektor Judaš odgovara da sastavnice nisu poslale izvještaje za 2015. pa trenutno nije 

moguće usporediti pokazatelje iz dviju predmetnih godina. Prorektor apelira na sastavnice da 

dostave izvještaje za 2015. kada će biti moguće napraviti usporedbe s 2016. 

 

Rektor Boras u nastavku navodi da je Sveučilište u Zagrebu palo na određenim rang listama 

za 150-200 mjesta. Primjera radi, Sveučilište u Zagrebu na Webometrics palo je ispod 500. 

mjesta. Međutim, nakon provedene analize, vidljivo je da su svi pokazatelji osim jednog porasli. 

Riječ je o jednom faktoru koji nije ostvaren, a koji utječe na vidljivost rasta. Rektor ističe kako 

se u konkretnom slučaju radi o uključivanju znanstvenika i znanstvene produkcije u rang liste. 

Pojašnjava da su sve rang liste preuzele prijavljenost na Google Scholaru kao kriterij postojanja 

znanstvenika na nekom sveučilištu. Rektor skreće pozornost da Sveučilište u Zagrebu na Google 

Scholaru od mogućih 4500 profila ima otvoreno samo njih oko 650 s jednim ili više radova. 

Naglašava da je o istom problemu govorio u listopadu prošle godine od kada se na Google 

Scholaru pojavilo samo 100 novih profila. Ukazuje na važnost prijave na Google Scholar jer će 

se navedeno odraziti na bolju pozicioniranost na rang listama. U tom smislu, rektor predlaže 

Senatu da se donese odluka kojom će prijava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene 
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i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2017. omogućiti isključivo zaposlenicima 

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

domenom Sveučilišta u Zagrebu. Zaključno skreće pozornost na podatak da Sveučilište u Rijeci 

ima čak 85% svojih zaposlenika koji su prijavljeni na Google Scholar te iz čijih je profila vidljiv 

i broj njihovih radova. 

 

Akademik Orlić predlaže da se potpore za 2017. godinu odrede po tome koliko je tko u Google 

Scholaru prisutan po broju radova i broju citata. 

 

Rektor Boras ističe da bi za početak predložio Senatu donošenje odluke na način kako ju je 

obrazložio.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku da se prijava za namjensko 

institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 

2017. godini omogući isključivo zaposlenicima Sveučilišta u Zagrebu koji imaju otvoren i 

ispunjen javni profil na Google Scholaru povezan s domenom Sveučilišta u Zagrebu. Uvjet 

se odnosi se i na voditelje i na sve članove istraživačke skupine. 

 

11. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

 

11.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Sudska medicina Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 

 

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

poslijediplomskog specijalističkog programa Sudska medicina Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna mišljenja. U 

vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna predmetnog 

specijalističkog studijskog programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog nastavnog plana i 

programa poslijediplomskog specijalističkog studija Sudska medicina Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

 

11.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Nefrologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 

 

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

poslijediplomskog specijalističkog programa Nefrologija  Medicinskoga fakulteta Sveučilišta 

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

predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna predmetnog 

specijalističkog studijskog programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog nastavnog plana i 

programa poslijediplomskog specijalističkog studija Nefrologija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

11.3. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Hematologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 

 

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

poslijediplomskog specijalističkog programa Hematologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog 
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predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna predmetnog 

specijalističkog studijskog programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog nastavnog plana i 

programa poslijediplomskog specijalističkog studija Hematologija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

12. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

 

12.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Predmoderna povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

Prorektor Judaš iznosi da je Vijeće društveno-humanističkog područja na 5. sjednici održanoj 8. 

veljače 2017. raspravljalo o programu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 

Predmoderna povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta  u Zagrebu. Nakon provedene recenzije 

programa te primljenog pozitivnog Mišljenja Odbora za doktorske programe, Vijeće je dalo 

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

ovog poslijediplomskog doktorskog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog nastavnog plana i 

programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Predmoderna povijest 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

13. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

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

područja razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija: 

 

 

1. Luka Horvat, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Uloga putova Notch i PARP u limfocitima 

 

2. Dario Dilber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Povezanost kronične upale i kardiovaskularnoga rizika u kroničnoj opstruktivnoj bolesti 

pluća: uloga N-glikozilacije u upalnom stanju 

 

3. Marija Sabolić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Morfološke značajke, taksonomski položaj i filogenetički odnosi populacija endemskih vrsta 

roda Scardinius (Cypriniformes, Actinopterygii) u Jadranskome slijevu 

 

4. Andrea Kadović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Robustness of complex networks with color properties (Robusnost kompleksnih mreža sa 

svojstvom boje) 

 



19 

 

5. Ana Kontrec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Matematika 

Tema: Reprezentacije nekih iracionalnih W-algebri 

 

6. Davor Stanko, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Analysis of the local site effects on the amplification of seismic ground motion in Croatia 

(Analiza utjecaja lokalnih uvjeta tla na amplifikaciju seizmičkoga površinskoga gibanja u 

Hrvatskoj) 

 

7. Tomislav Benković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemija 

Tema: Strukturna karakterizacija i analitička primjena aromatskih hidrazona izvedenih iz 

nikotinohidrazida 

 

8. mr. sc. Branko Radojević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Uravnoteživanje dolaznoga prometa mrežnih poslužitelja zasnovano na središnjem sustavu 

odlučivanja 

 

9. Tomislav Haus, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Control of multirotor unmanned aerial vehicle based on moving mass concept (Upravljanje 

bespilotnom višerotorskom letjelicom zasnovano na konceptu pomičnih masa) 

 

10. Marko Đurasević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Automated design of dispatching rules in the unrelated machines environment 

(Automatizirano oblikovanje pravila raspoređivanja u okolini nesrodnih strojeva) 

 

11. Mate Čobrnić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Design of performance optimized transform and quantization computation blocks for video 

compression in heterogeneous high performance computing systems (Projektiranje 

transformacijskih i kvantizacijskih računskih blokova za videokompresiju optimiranih za učinkovito 

izvođenje na heterogenim višeprocesorskim računalima visokih performanci) 

 

12. Anton Marušić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Optimiranje uzemljivača visokonaponskih postrojenja s obzirom na dopušteni napon dodira 

 

13. mr. sc. Mario Perić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Stohastičko višekriterijsko optimiranje industrijske mikromreže  

 

14. Dalibor Purković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Long range energy efficient wireless sensor system (Energetski učinkovit bežični senzorski 

sustav velikoga dometa) 

 

15. Jadran Berbić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo 

Tema: Model upravljanja hidrotehničkim sustavima pomoću predviđanja nadziranim učenjem 
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16. Tamara Džambas, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Građevinarstvo 

Tema: Oblikovanje standardnih turbokružnih raskrižja 

 

17. Marina Bagarić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo 

Tema: Higrotermalno ponašanje ventiliranih teških ovojnica zgrada 

 

18. Ivana Pavlović, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Utjecaj promjena kanala zapisa na interpretaciju fotografske slike 

 

19. mr. sc. Sonja Koščak Kolin, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

Tema: Pouzdanost određivanja propusnosti slabo propusnih plinskih ležišta optimiranjem trajanja 

testa porasta tlaka 

 

20. Ivana Babić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Medicinska biokemija 

tema: Antiagregacijsko djelovanje flavonoida 

 

21. Iva Dediol, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Kvaliteta života i psihijatrijski komorbiditet u dermatoveneroloških bolesnika 

 

22. Kristina Dominko, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Neuroznanost 

tema: Utjecaj unutarstaničnoga kolesterola i C-terminalnoga odsječka proteina prekursora amiloida 

β na funkciju retromera u modelima Alzheimerove bolesti 

 

23. Irena Ivanac Vranešić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

tema: Povezanost mitralne regurgitacije s trombom u lijevom atriju bolesnika s fibrilacijom atrija 

 

24. Ivana Jandroković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Neuroznanost 

tema: Prediktivna vrijednost blago abnormalnih spontano generiranih pokreta u korelaciji s 

čimbenicima fetalnih i maternalnih rizika za rano prepoznavanje odstupanja u razvoju komunikacije 

i ponašanja u ranoj dječjoj dobi 

 

25. Pavle Jeličić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Epidemiološke i epizootiološke značajke infekcije virusom hepatitisa E na području 

kontinentalne Hrvatske 

 

26. Fabijan Lulić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Neinvazivna metoda za određivanje parametara matematičkoga modela plućne cirkulacije 

 

27. Branko Miše, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Mehanizmi regulacije tlaka unutar duralnih venskih sinusa 

 

28. Ines Strbočko, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Neuroznanost 
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tema: Utjecaj položaja tijela na volumen cerebrospinalnoga likvora u kranijskom i spinalnom 

prostoru 

 

29. Nataša Paklar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Usporedba farmakološke protekcije primjenom sevoflurana i isoflurana kod ishemijsko-

reperfuzijske ozljede presatka jetre 

 

30. Ana Šečić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Neuroznanost 

tema: Učinak neurofeedback metode na težinu kliničke slike depresivnoga poremećaja 

 

31. Vedran Velagić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Inducibilnost paroksizmalne fibrilacije atrija nakon krioablacije plućnih vena 

 

32. Dinah Vodanović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Slušno procesiranje kod djece s perinatalnim periintraventrikularnim krvarenjem prvoga i 

drugoga stupnja 

 

33. Vedran Kardum, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Ekspresija proteina SFRP1, SFRP3, DVL1, DVL2 i DVL3 signalnog puta Wnt u tkivu 

seroznog karcinoma jajnika 

 

34. Tamara Žigman, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Utjecaj genetičkoga testiranja nasljednoga raka dojke na preživljenje, kvalitetu života i 

troškove liječenja 

 

35. Tena Trbojević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Učinak tranzicijske skrbi na kvalitetu života i aktivnost bolesti u adolescenata oboljelih od 

kronične upalne bolesti crijeva 

 

36. Dora Sedmak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Neuroznanost 

tema: Calretinin neurons in the primate prefrontal cortex (Kalretininski neuroni u prefrontalnom 

korteksu primata) 

 

37. Ivana Kovačević Vojtušek, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

tema: Protein ADAMTS-4 kao mogući biološki biljeg kronične bubrežne bolesti  

 

38. Ana Godan Hauptman, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

tema: Povezanost vitamina D3 s rizikom od virusne respiracijske infekcije u osoba starije životne 

dobi 

 

39. Andrej Desnica, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Mutacijski status, razina izražaja i fosforilacija beta-katenina u glioblastomu čovjeka 
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40. Ivan Bolanča, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Pouzdanost određivanja broja antralnih folikula trodimenzionalnim ultrazvukom u 

predviđanju broja dobivenih oocita u antagonističkom stimuliranom ciklusu izvantjelesne oplodnje 

 

41. Ivan Krečak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Kliničko značenje bjelančevine 1 slične hitinazi-3 i hitotriozidaze u bolesnika s Philadelphia 

negativnim mijeloproliferativnim neoplazmama  

 

42. Margareta Dobrenić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

tema: Utjecaj jodne dijete na nakupljanje radioaktivnog joda u stanicama dobro diferenciranog 

karcinoma štitnjače  

 

43. Karolina Kalanj, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Modeli plaćanja zdravstvenih usluga i učinkovitost bolničkog sustava u Republici Hrvatskoj  

 

44. Blerim Mehmeti, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

tema: Evaluation of the shear bond strength of orthodontic brackets bonded to different ceramic 

surfaces (Procjena snage vezivanja ortodontskih bravica lijepljenih na različite keramičke površine) 

 

45. Tatjana Lesar, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

tema: Učestalost i uzroci promjena u usnoj šupljini i sastavu sline u djece i adolescenata s 

poremećajima u jedenju 

 

46. Ivana Rupić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

tema: Istraživanje direkcijske i fluktuacijske asimetrije maksilofacijalnih struktura metodom 

geometrijske morfometrije 

 

47. Dunja Grabarević, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Veterinarske znanosti 

tema: Povezanost patoloških promjena, tropizma virusa i regulacijskih T-limfocita u organima krava 

i junica inficiranih virusom enzootske leukoze goveda  

 

48. Petra Međimurec, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Demografija razvedenih brakova u Hrvatskoj 

 

49. Ante Bekavac, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni studij licencijata i doktorata 

Tema: Izvori moralne spoznaje u svjetlu nauka Drugoga vatikanskog koncila  

 

50. Marijo Možnik, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Kinematička uvjetovanost izvedbe saskoka s preče dvostrukog pruženog salta natrag s 

rotacijama oko uzdužne osi 

 

51. Miran Marelja, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Povijesni razvoj ograničenja vođenja međunarodnih oružanih sukoba 
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52. mr. sc. Davor Rajčić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Evaluacija reforme studija (Bolonjska reforma) u području tehničkih znanosti u okviru 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

53. Maja Novak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

tema: Alelopatski potencijal invazivne alohtone vrste pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) 

 

54. Nikola Tomljenović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

tema: Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.) 

 

55. Ivana Rajnović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

tema: Bioraznolikost i simbiozna učinkovitost prirodnih populacija rizobija koje noduliraju grah 

(Phaseolus vulgaris L.) 

 

56. Mario Ančić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo 

tema: Biološki učinak podzemnih i procjednih voda s odlagališta otpada Mraclinska Dubrava 

 

57. Bojana Voučko, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Nutricionizam 

tema: Primjena nusproizvoda prehrambene industrije i inovativnih tehnologija u razvoju pekarskih 

proizvoda za oboljele od celijakije i šećerne bolesti 

 

58. mr. sc. Diana Kujundžić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Prehrambena tehnologija 

tema: Primjena inovativnih metoda ekstrakcije steviol glikozida iz biljke stevije (Stevia rebaudiana 

Bertoni) 

 

59. Sandra Zavadlav, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Prehrambena tehnologija 

tema: Primjena impedancijske analize u procjeni roka trajanja i kontroli kvalitete liganja iz roda 

Loligo 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

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

došlo do administrativne pogreške, donijelo je sljedeći 

 

 

PRIJEDLOG 

 

  U okviru doktorskoga studija 

 

1. Loris Benassi, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij  

odobrena tema: Latentna struktura zanimanja za sport srednjoškolaca s različitim sportskim 

iskustvom 

ispravak teme: Latentna struktura interesa prema sportu srednjoškolaca s različitim sportskim 

iskustvom 
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2. Matko Perharić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

odobrena tema: Molekularna epizootiologija i validacija metoda dijagnostike mačje 

imunodeficijencije u Republici Hrvatskoj  

ispravak teme: Molekularna epizootiologija i validacija metoda dijagnostike virusa mačje 

imunodeficijencije u Republici Hrvatskoj  

 

3. Sanjin Marion, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

odobrena tema: Sažimanje nukleinskih kiselina: fizikalni mehanizmi i biološka relevantnost 

ispravak teme: Compaction of nucleic acids: physical mechanisms and biological relevance 

(Sažimanje nukleinskih kiselina: fizikalni mehanizmi i biološka relevantnost) 

 

4. Dijana Nazor, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Slikarstvo 

odobrena tema: Odlaganje vidljivog: instalacija promatranja boje u infracrvenom području 

ispravak teme: Slike u infracrvenom području: odlaganje vidljivoga 

 

5. Mladen Čulić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Slikarstvo 

odobrena tema: Autentičnost i trajnost umjetničkog djela 

ispravak teme: Autentičnost i trajnost umjetničkog djela u kontekstu digitalne slike 

 

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

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća Koordinacijskog povjerenstva 

sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, 

donijelo je sljedeći 

 

 

PRIJEDLOG 

 

  U okviru doktorskoga studija 

 

 

1. Lada Lozančić, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Povijest 

stanovništva, 

tema: Stanovništvo Bogomolja na otoku Hvaru od 1673. do 1918.  

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

14. 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. Također izvještava o službenom posjetu Rektorskog zbora Izraelu na poziv izraelske 

ambasade i Ministarstva vanjskih poslova Izraela, te navodi da je u sklopu posjeta obišao nekoliko 

sveučilišta i instituta. 
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15. Prijedlog Pravilnika o načinu određivanja liste prvenstva zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu 

za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana 

 

Rektor Boras skreće pozornost na činjenicu da je prijedlog Pravilnika o načinu određivanja liste 

prvenstva zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji 

odgovarajućeg stana potrebno, u skladu sa Statutom Sveučilišta, donijeti dvotrećinskom većinom 

ukupnog broja članova. Riječ je o Pravilniku kojim bi se mladim znanstvenicima omogućila kupnja 

stana u naselju Podbrežje u Novom Zagrebu uz subvencioniranje dijela kamate od strane grada 

Zagreba. 

 

Prorektor Šimpraga navodi da je predmetni pravilnik bio prethodno u javnoj raspravi na 

fakultetima u jeseni prošle godine. Pristigle primjedbe dobrim dijelom su nakon konzultacija s 

Gradom Zagrebom usvojene. Konačna verzija Pravilnika razmatrana je i na Odboru za statutarna 

pitanja koji je dao određene primjedbe na tekst Pravilnika, nakon čega su primjedbe usvojene. Tekst 

Pravilnika sa usvojenim primjedbama prošao je i Rektorski kolegij u užem te širem sastavu. 

Prorektor ističe da se prijedlogom Pravilnika kojeg mora donijeti Senat, Grad Zagreb obvezuje 

subvencionirati za kupnju stana mladim znanstvenicima kamatu koja će biti iznad 2%. Prema 

prosječnoj veličini stana i prosječnom kreditu od oko 10 godina, ušteda, odnosno potpora grada 

Zagreba iznosila bi 10 000 eura. 

 

Docentica Garašić skreće pozornost na činjenicu da se putem Sveučilišta u Zagrebu već treći puta 

subvencioniraju stanovi. Prilikom javne rasprave, Sindikat je dao primjedbu da se subvencioniranje 

stambenih kredita odnosi samo na nastavno osoblje. Ističe da postoji određena gorčina među 

nenastavnim osobljem koje nikad do sad nije bilo obuhvaćeno pravilnicima koji se tiču 

subvencioniranja kamate na stambene kredite. Docentica je mišljenja da bi idući puta trebalo 

razmisliti da se omogući i nenastavnom osoblju, čiji rad je neophodan za nesmetano funkcioniranje 

sveučilišta i fakulteta, prilika za rješavanje stambenog pitanja. 

 

Prorektor Šimpraga ističe da je Radna skupina koja je radila na predmetnom pravilniku još ranije 

prihvatila primjedbu na koju je upozorila docentica Garašić, te je nenastavno osoblje bilo uključeno 

u zadnjoj verziji prijedloga Pravilnika. Međutim, Grad Zagreb koji financira čitav projekt, inzistirao 

je da se prednost dade mladim znanstvenicima s obzirom da je osnova intencija Pravilnika njihov 

ostanak u Hrvatskoj. 

 

Rektor Boras ističe da će ubuduće Sveučilište inzistirati da se u premetni pravilnik, ukoliko će se 

novi donositi u budućnosti, ugradi i kategorija nenastavnog osoblja bez kojih niti jedno sveučilište 

ne može funkcionirati. 

 

 Senat Sveučilište u Zagrebu jednoglasno je donio Pravilnik o načinu određivanja liste 

prvenstva zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji 

odgovarajućeg stana. 

 

15.1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka natječaja za ostvarivanje 

prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 5. Pravilnika o 

načinu određivanja liste prvenstva zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu za ostvarivanje 

prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno 

je donio sljedeću 

 

O d l u k u   

o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka natječaja za ostvarivanje 

prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana 
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I. 

U Povjerenstvo za provođenje postupka natječaja za ostvarivanje prava na pomoć pri 

kupnji odgovarajućeg stana imenuju se: 

1. Prof. dr. sc. Nikola Đaković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

2. Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 

Zagrebu 

3. Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur, glavna tajnica rektorata Sveučilišta u Zagrebu 

 

15.2. Oduka o imenovanju Povjerenstva za žalbeni postupak na odluku o utvrđivanju liste 

prvenstva 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 5. Pravilnika o 

načinu određivanja liste prvenstva zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu za ostvarivanje 

prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno 

je donio sljedeću 

 

O d l u k u   

o imenovanju Povjerenstva za žalbeni postupak na odluku o utvrđivanju liste 

prvenstva   

 

I. 

U Povjerenstvo za žalbeni postupak na odluku o utvrđivanju liste prvenstva imenuju se: 

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

komunikacije Sveučilišta u Zagrebu 

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

međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

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

suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

 

16. Izmjena Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, te članka 22. i članka 27. Statuta 

Studentskog centra Sisak, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio sljedeću 

 

  O d l u k u  

o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

  I. 

Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu 

koju je Senat donio na svojoj 3. redovitoj sjednici u 347. akademskoj godini (2015./2016.) 

održanoj 10. studenoga 2015. godine (Klasa: 602-04/15-06/10; Urbroj: 380-020/173-15-5) 

mijenja se u točki I. na način da se u Upravno vijeće Studentskog centra Sisak na prijedlog 

ministra znanosti i obrazovanja, imenuje gđa. Ivana Puljiz umjesto dosadašnje članice 

gđe. Kristine Gerber Sertić koja je zatražila razrješenje iz osobnih razloga. 

 

  II. 

Mandat novoizabrane članice traje do isteka mandata postojećeg saziva Upravnog vijeća 

Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu. 

 

  III. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta 

u Zagrebu ne mijenjaju se. 

 



27 

 

17. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. prof. art. 

Joška Marušića 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 jednoglasno je donio 

sljedeću 

 

O d l u k u  

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. Joška 

Marušića, u Sveučilišno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata 

umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća, za dopunske članove imenuju se: 

1. Red. prof. art. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu 

2. Red. prof. art. Damir Mataušić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

18. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. prof. art. 

Danijela Žabčića 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 jednoglasno je donio 

sljedeću 

 

O d l u k u  

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. 

Danijela Žabčića, u Sveučilišno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje 

doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća, za dopunske članove imenuju se: 
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1. Red. prof. art. Damir Mataušić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu 

2. Red. prof. art. Zlatko Kauzlarić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

19. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za izv. prof. mr. 

art. Ljubomira Levačića 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 jednoglasno je donio 

sljedeću 

 

O d l u k u   

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 izv. prof. mr. art. 

Ljubomira Levačića, u Sveučilišno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za 

stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća, za dopunske članove 

imenuju se: 

1. Red. prof. art. Damir Mataušić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu 

2. Red. prof. art. Zlatko Kauzlarić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

20. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. prof. art. 

Zrinka Ogrestu s Akademije dramske 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 jednoglasno je donio 

sljedeću 

 

O d l u k u  

o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu 

ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih 

dostignuća 
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I. 

Na prijedlog Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu radi odlučivanja o 

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

Ogrestu, u Sveučilišno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata 

umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća, za dopunske članove imenuju se: 

1. Red. prof. art. Nenad Puhovski, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu 

2. Red. prof. art. Bruno Gamulin, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

21. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. prof. art. 

Ljerku Očić s Muzičke akademije 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 jednoglasno je donio 

sljedeću 

 

O d l u k u  

o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu 

ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih 

dostignuća 

 

I. 

Na prijedlog Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu radi odlučivanja o stjecanju 

doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. prof. art. Ljerku Očić, u 

Sveučilišno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti 

temeljem umjetničkih dostignuća, za dopunske članove imenuju se: 

1. Red. prof. dr. sc. Stanislav Tuksar, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu 

2. Red. prof. art. Đorđe Stanetti, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu 

 

22. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na Statut Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg je 

Fakultetsko vijeće Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici 

održanoj 22. rujna 2016. godine. 

 

23. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
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 Na temelju članka 21. točka 14. i članka 38. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće usvojilo na 

sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine. 

 

24. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu usvojilo na sjednicama održanim 29. studenoga 2016. godine i 31. siječnja 2017. 

godine. 

 

25. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Rudarsko-geološko-naftnoga 

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 jednoglasno je donio sljedeću 

 

  O d l u k u 

 

  I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Rudarsko-geološko-naftnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijedlog kojega je usvojilo Fakultetsko vijeće Rudarsko-

geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 25. studenoga 

2016. godine. 

 

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

potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Expanded 

underwater robotics ready for oil spills“ 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio 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 „Expanded underwater robotics ready for oil spills“. 
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27. Davanje suglasnosti dekanu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i rektoru Sveučilišta u 

Zagrebu za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za III. dodatak 

Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje građevine Ferimport, Trg maršala 

Tita 12 – Prilaz Gjure Deželića 3, u Zagrebu, za potrebe Muzičke akademije u Zagrebu 

 

Rektor Boras navodi da je potrebno od Senata tražiti davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u 

Zagrebu i dekanu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje ugovora u vrijednosti 

iznad tri milijuna kuna za III. dodatak Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje 

građevine Ferimport, Trg maršala Tita 12 – Prilaz Gjure Deželića 3, u Zagrebu, za potrebe Muzičke 

akademije u Zagrebu. Rektor pojašnjava da su se sporazumne strane usuglasile da će predvidive 

troškove sanacije pročelja i konstrukcije stambene građevine na adresi Gjure Deželića 5 u ukupnom 

iznosu od 11.766.027,62 kn s PDV-om osigurati Ministarstvo i Grad u svojim proračunima za 2017. 

i 2018. S obzirom da je riječ o poduzimanju pravnih radnji iznad 3 milijuna kuna, potrebno je tražiti 

suglasnost Senata jer su rektor i dekan potpisnici III dodatka Sporazumu. U tom smislu ukupni 

predvidivi troškovi na izgradnji Muzičke akademije i predvidivi troškovi sanacije na građevini 

Deželićeva iznosit će 228.756.886,87 kn. 

 

Akademik Orlić postavlja upit tko će financirati sanaciju s dodatnih 11.766.027,62 kn. 

 

Rektor Boras odgovara kako će sredstava osigurati Ministarstvo i Grad Zagreb. 

 

28. Ostalo 

 

28.1. Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. 

 

Prorektor Judaš ističe da se na temelju Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade raspisuje 

natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. Prijava radova za 

Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama 

Sveučilišta u Zagrebu. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti 

preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Studenti su dužni do 28. travnja 

2017. do 16 sati obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta. Povjerenstva 

sastavnica Sveučilišta u Zagrebu dužna su ocijeniti sve pristigle radove te 

fakultetskom/akademijskom vijeću pravodobno dostaviti cjelokupnu dokumentaciju. Nakon 

što fakultetsko/akademijsko vijeće prihvati i potvrdi prijedlog povjerenstva, dekan/dekanica 

dostavlja Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu prijedloge i prateću 

dokumentaciju do 26. svibnja 2017. Povjerenstvo za Rektorovu nagradu Sveučilišta u 

Zagrebu, nakon pregleda i ocjene prijedloga sastavnica, dužno je konačni prijedlog za dodjelu 

Rektorove nagrade dostaviti rektoru najkasnije do 6. lipnja 2017. Konačnu odluku o dodjeli 

nagrade donosi rektor. Svečana dodjela Rektorovih nagrada održat će se na Sveučilištu u 

Zagrebu u utorak  20. lipnja 2017. 

 

Rektor Boras se nadovezuje i napominje da se prigodom svečane dodjele Nagrada za tekuću 

akademsku godinu organizira i izložba radova dobitnika Rektorove nagrade, pa su nagrađeni 

studenti dužni na vrijeme pripremiti, dostaviti i izložiti postere svojih radova, sukladno 

uputama objavljenim na mrežnim stranicama Sveučilišta. Sažetci svih nagrađenih radova (na 

hrvatskome i engleskome jeziku) bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta, a cijeli 

nagrađeni radovi i u zasebnoj sveučilišnoj publikaciji. Dobitnicima Rektorove nagrade 

nadoknadit će se do 300 kn u svrhu pripreme postera i prezentacije nagrađenih radova. 

 

28.2. Profesor Herak postavlja upit je li održana javna dražba za nekretninu za koju je Sveučilište 

u Zagrebu iskazalo interes s obzirom da je na prošloj sjednici Senata zaključeno kako bi se 

kupnjom predmetne nekretnine riješile prostorne potrebne za Studij dizajna. 

 

Prorektor Lazibat ističe da se na prethodnu javnu dražbu nitko nije javio uslijed čega je 

ponovno pala vrijednost nekretnine. U pripremi je nova javna dražba. U međuvremenu, 
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obavljeni su razgovori sa Zagrebačkom bankom o uvjetima kreditiranja. Prijedlog Sveučilišta 

je da banka dade novce koji su potrebni za javnu dražbu u iznosu od 1.100.000 kn, te da 

Sveučilištu dade kredit kojim bi se vratio početni iznos i otkupio prostor. S obzirom da postoji 

odluka Senata o davanju rektoru suglasnosti za poduzimanje pravnih radnji iznad tri milijuna 

kuna, maksimalan iznos do kojeg bi se išlo na dražbi jest četiri milijuna kuna. Nakon što se 

ponovno održi javna dražba, uprava Sveučilišta će detaljno izvijestiti Senat. 

 

28.3. Student Lepoglavec skreće pozornost na stanje sporta na Sveučilištu u Zagrebu. Ističe da do 

današnjeg dana nisu još započela sportska natjecanja za studente Sveučilišta u Zagrebu. Prije 

mjesec dana pokrenuti su razgovori između Studentskog zbora Sveučilišta te uprave 

Sveučilišta i Zagrebačkog Sveučilišnog Športskog Saveza, a sa ciljem realizacije natjecanja. 

Student Lepoglavec zahvaljuje se dekanima Kineziološkoga fakulteta, Ekonomskoga fakulteta 

i Fakulteta elektrotehnike i računarstva na ustupljenim dvoranama za provođenje sportskih 

natjecanja. Navodi da će uskoro biti oformljen novi Ured za sport koji će usko surađivati sa 

Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu. U nastavku ističe da će Studentski zbor 

Sveučilišta u Zagrebu kroz tjedan dana poslati dopis studentskim zborovima svih sastavnica, 

sportskim udrugama koje djeluju po sastavnicama, te svim dekanatima u vezi toga da su 

Studentski zbor i Sveučilište osigurali da niti jedna sastavnica ne plaća kotizaciju za 

sudjelovanje u natjecanju. Očekuje se da će sportska natjecanja krenuti početkom ožujka ove 

godine. 

 

28.4. Rektor Boras podsjeća da će 17. veljače 2017. u auli Sveučilišta biti predstavljanje aplikacije 

za stipendiranje „Forum stipendija“. Riječ je o inicijativi Rektorskog zbora koja će omogućiti 

studentima vidjeti kakve se sve stipendije nude. Svoj dolazak potvrdio je i ministar znanosti i 

obrazovanja, prof. dr. sc. Jozo Barišić. 

 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 14:00 sati 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/17-04/2 

Urbroj: 380-020/173-17-2 

 

22. veljače 2017. godine 

 

 


