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ZAPISNIK 

 

3. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (20171./2018.) održane 

u utorak, 14. studenoga 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 

- 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, 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. Mirjana Kujundžić Tiljak - predsjednica Vijeća biomedicinskoga područja 

3. prof. dr. sc. Jurica Pavičić –predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja 

4. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak - predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja 

5. prof. dr. sc. Bruno Zelić - 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. prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet 

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

11. prof. dr. sc. Dean Konjević, Veterinarski fakultet 

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

13. prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, Agronomski fakultet 

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

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

16. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galešev, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

17. izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, Ekonomski fakultet 

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

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

20. prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, Fakultet političkih znanosti 

21. izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, Kineziološki fakultet 

22. prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet 

23. prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet 

 - izv. prof. dr. sc. Marko Ćaleta, Učiteljski fakultet 

24. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, Filozofski fakultet 

25. izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, Filozofski fakultet 

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

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

28. izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, Hrvatski studiji 

29. prof. dr. sc. Ivan Koprek, Fakultet filozofije i religijskih znanosti 

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

31. prof. dr. sc. Goran Klobučar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
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32. prof. dr. sc. Nils Paar, Prirodoslovno-matematički fakultet 

33. prof. dr. sc. Damir Bakić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

34. izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

36. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

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

38. prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

39. prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti 

40. prof. dr. sc. Damir Medak,  Geodetski fakultet 

41. prof. dr. sc. Ranko Biondić,  Geotehnički fakultet 

42. prof. dr. sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet 

43. prof. dr. sc. Klaudio Pap, Grafički fakultet 

44. izv. prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, Metalurški fakultet 

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

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

47. red. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti 

48. red. prof. art. Marina Novak, Muzička akademija 

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

49. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

50. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

51. Danko Relić, Medicinski fakultet 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

52. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

53. Mate Jonjić, Akademija dramske umjetnosti 

54. Marko Lepoglavec, Prirodoslovno-matematički fakultet 

55. Martin Ivanković, Kineziološki fakultet 

56. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

57. Ivan Klepo, Građevinski fakultet 

58. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

 

Ostali 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 

- Vlatka Vukelić, Hrvatski sveučilišni sindikat 

- Denis Sunko, Prirodoslovno-matematički fakultet 

- prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

- Tamara Dagen, dipl. novinar, stručna savjetnica u Uredu za odnose s javnošću 
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- Jelena Đuran, dipl. iur., stručna savjetnica u Uredu za upravljanje kvalitetom 

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

- Petra Kraljević, dipl. novinarka, stručna suradnica u Uredu za odnose s javnošću 

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

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

 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 3. redovitu sjednicu Senata u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.), pozdravio sve prisutne, te predložio manje izmjene i dopune 

dnevnoga reda na način da se: 

 iza točke 2. Izbori u zvanja doda nova točka 3. Pokretanje postupka izbora rektora Sveučilišta 

u Zagrebu čime se ostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 pod točku 5. Financijska pitanja (prijašnja točka 4.) doda podtočka 5.1. Zahtjev Učiteljskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za prenamjenu dijela odobrenih sredstava za potrebe hitnog 

investicijskog održavanja  

 iza točke 11. Donošenje (novog) Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u 

Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis (prijašnja točka 10.) doda nova 

točka 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu 

literaturu Sveučilišta u Zagrebu čime se ostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 iza točke 17. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju Fakulteta filozofije i religijskih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu (prijašnja točka 15.) doda nova točka 18. Davanje suglasnosti na 

prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnog odjela 

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu čime se ostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

*** 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 17. listopada 2017.  

 

2. Izbori u zvanja  

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

profesora – trajno 

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

profesora  

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

profesora  

 

3. Pokretanje postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

akademskoj godini 2017./2018. 

 

5. Financijska pitanja 
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5.1. Zahtjev Učiteljskoga fakulteta Sveučilište u Zagrebu za prenamjenu dijela odobrenih 

sredstava za potrebe hitnog investicijskog održavanja  

 

6. Kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.  

7. Upisi u I. godinu DIPLOMSKIH studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

2017./2018. - Izmjena Odluke o upisnim kvotama za diplomski sveučilišni 

studij Pedagogija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (jednopredmetni i 

dvopredmetni)  

 

8. Združeni diplomski sveučilišni studijski program Sustainability in Agriculture, Food 

Production and Food Technology in the Danube Region (Danube AgriFood Master - 

DAFM)/Održivost poljoprivrede, proizvodnje i tehnologije hrane u Dunavskoj regiji 

Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – obavijest o upisu u Upisnik studijskih 

programa  

 

9. Izmjena mjesta izvođenja diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

10. Sveučilišna nastavna literatura  

 

11. Donošenje (novog) Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u 

nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis  

 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu 

literaturu Sveučilišta u Zagrebu  

 

13. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

13.1 Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog  

specijalističkog studija Vaskularna kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (novi program)  

13.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Laboratorijska imunologija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (novi program)  

13.3. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog  

specijalističkog studija Upravljanje projektima Fakultet elektrotehnike i računarstva  

Sveučilišta u Zagrebu (novi program)  

13.4. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog  

specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %)  

 

14. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 

15. Međunarodna suradnja  

 

16. Godišnje izvješće o radu Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. listopada 

2016. do 30. rujna 2017  

 

17. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju Fakulteta filozofije i religijskih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

18. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju privremenih tijela 

Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 
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19. Davanje suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak o osnivanju 

podružnica u Zagrebu i Velikoj Gorici  

 

20. Davanje suglasnosti dekanu Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi sklapanja izvansudske nagodbe u vrijednosti 

iznad tri milijuna kuna 

21. Ostalo 

 

*** 

 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 17. listopada 2017.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 1. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 17. listopada 2017.  

2. Izbori u zvanja 

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

profesora – trajno 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u 

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

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

profesora  

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

 

Profesor Midžić postavlja pitanje zašto se navedeni profesori u znanstveno-nastavno i 

umjetničko- nastavno zvanje  potvrđuju na vrijeme od pet godina, kada navedeni rok od pet 

godina ne postoji nigdje u zakonu. Po zakonu, izbor u zvanje traje doživotno, odnosno do izbora 

u više zvanje ili do oduzimanja zvanja. Profesor pojašnjava da je znanstveno-nastavno/ 

umjetničko-nastavno radno mjesto ono koje se svakih pet godina treba regulirati. 

 

Prorektor Čović navodi da se primjedba prihvaća te poziva Senat da potvrdi izbor u 

znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora, izostavljajući 

navedenu formulaciju „na vrijeme od pet godina“. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu, uvažavajući navedenu primjedbu, jednoglasno je potvrdio 

gore navedeni izbor u znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

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

profesora 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u 

zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

 

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

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

3. Pokretanje postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu  

Rektor Boras navodi da je prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora rektora i Odluke o 

imenovanju Izbornog povjerenstva raspravljen i prihvaćen na užem i širem Rektorskom kolegiju te 

poziva Senat da prihvati predmetne Odluke. 

Profesor Budak iznosi da je pohvalno što se na vrijeme započinje s postupkom izbora rektora, 

međutim smatra da su rokovi predviđeni predmetnim odlukama prekratki s obzirom na to da je izbor 

rektora ozbiljan postupak i kandidati bi trebali imati dovoljno vremena za pripremu programa i 

konzultacije prije formalnog kandidiranja za rektora. Dodaje da se ove godine s postupkom izbora 

rektora započinje bitno ranije nego što je to do sada bio slučaj te smatra da nema potrebe da se ove 

godine smanjuju tako važni rokovi. 

Rektor Boras odgovara da su ovogodišnji rokovi dulji od onih prethodnoga puta. Za pisanje 

programa predviđeno je pet tjedana, dok je ranije bilo predviđeno samo dva ili tri tjedna. Također 

je predviđeno dovoljno vremena za predstavljanje kandidata i objavu programa na mrežnim 

stranicama. Prema tome, rokovi nisu skraćeni, nego su čak i produljeni u odnosu na prethodni 

postupak izbora rektora. 

 Na temelju članka 21., a u vezi s člankom 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu uz tri suzdržana glasa donio je  

O D L U K U  

o pokretanju postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu 

I. 

Pokreće se postupak izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu. 
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II. 

Mandat rektora Sveučilišta u Zagrebu traje četiri godine. 

 

 III. 

Za rektora može biti izabran nastavnik Sveučilišta u Zagrebu izabran u znanstveno-

nastavnom i umjetničko-nastavnom zvanju redovitog profesora i redovitog profesora u 

trajnom zvanju. 

 

 IV. 

Postupak prikupljanja prijedloga za izbor rektora provodi Izborno povjerenstvo -  

predsjednik i  šest članova koje imenuje Senat iz reda svojih članova. Sve obveze 

Povjerenstva i rokovi za njihovo obavljanje utvrđuju se odlukom o imenovanju. 

 

 V. 

Prijedlog za izbor rektora, uz pisanu suglasnost predloženika, može dati jedno ili više 

vijeća područja ili najmanje tri vijeća znanstveno-nastavnih odnosno umjetničko-

nastavnih sastavnica (fakulteti, umjetničke akademije, odjeli). Jedno vijeće područja 

može predložiti samo jednog predloženika. Prijedlog sadrži stručni životopis i program 

rada predloženika. 

 

 Na temelju članka 21. stavka 1. točke 10., a u vezi s člankom 15. stavka 3. Statuta 

Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu uz tri suzdržana glasa donio je 

 

O D L U K U  

o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka  

izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U Izborno povjerenstvo za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu 

imenuju se sljedeći članovi Senata: 

Prof. dr. art. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti, predsjednik 

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

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

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

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

Prof. dr. sc. Nils Paar, Prirodoslovno-matematički fakultet, član 

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

 

II. 

3.1. Izborno povjerenstvo dužno je do utorka, 21. studenoga 2017. godine održati 

konstituirajući sjednicu. 

 

3.2. Izborno povjerenstvo dužno je do utorka, 28. studenoga 2017. godine izraditi upute za 

postupak prikupljanja prijedloga kandidata za rektora i dostaviti ih svim znanstveno-
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nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta i vijećima područja te ih 

izvijestiti o početku postupka izbora. 

 

3.3. Kandidati za rektora dostavljaju svoje prijave do utorka, 19. prosinca 2017. godine do 16 

sati Izbornom povjerenstvu putem urudžbenog zapisnika. Kandidat u svojoj prijavi 

Izbornom povjerenstvu navodi vijeća područja odnosno stručna vijeća sastavnica 

Sveučilišta kojima traži da se uputi njegova prijava na predlaganje. 

 

3.4. Izborno povjerenstvo dužno je do petka, 22. prosinca 2017. godine do 16 sati dostaviti 

prijave kandidata za rektora predsjednicima vijeća područja odnosno čelnicima 

sastavnica koje je kandidat naveo u prijavi. 

 

3.5. Prijedloge i kandidature za rektora vijeća područja odnosno stručna vijeća sastavnica 

dostavljaju Izbornom povjerenstvu putem urudžbenog zapisnika do četvrtka, 25. siječnja 

2018. godine do 16 sati. 

 

3.6. Izborno povjerenstvo dužno je najkasnije do ponedjeljka, 29. siječnja 2018. utvrditi koji 

od pristiglih prijedloga ispunjavaju Zakonom i Statutom Sveučilišta propisane uvjete te 

za valjane kandidature objaviti na web-stranici Sveučilišta stručne životopise i programe. 

 

3.7. Na izvanrednoj sjednici Senata koja će se održati između srijede, 14. i petka, 16. veljače 

2018. godine predloženici iznose i brane dostavljene programe rada. 

 

3.8. Na izvanrednoj sjednici Senata koja će se održati u roku ne kraćem od tjedan i ne duljem 

od dva tjedna od održavanja sjednice iz točke 7. ove Odluke provodi se postupak izbora 

rektora. 

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

akademskoj godini 2017./2018.  

 Na temelju članka 96. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 

21. i 89. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno odredbama Pravilnika o dodjeli 

počasnoga zvanja professor emeritus i prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i 

potvrdu izbora u zvanja sa sastanka održanog 7. studenog 2017., Senat Sveučilišta u 

Zagrebu donio je 

 

O D L U K U  

o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u 

akademskoj godini 2017./2018. 

 

I. 

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

petnaest umirovljenih redovitih profesora u trajnom zvanju. Predloženici moraju imati 

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

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

potreba njihova sudjelovanja u znanstveno-nastavnom/ umjetničkom i 

znanstvenoistraživačkom radu na visokom učilištu koje ih predlaže. 
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 II. 

Prijedlozi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu trebaju se najkasnije do 31. siječnja 2018. 

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

Sveučilišta u Zagrebu. Prijedlozi sastavnica uz odluku Fakultetskog vijeća moraju 

sadržavati dokumentaciju predviđenu člankom 7. Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja 

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

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

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

Povjerenstva obavezno mora biti izvan sastavnice Sveučilišta.   

  III. 

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

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

do dana navedenog u odluci o imenovanju. 

 

 IV. 

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

u počasno zvanje professor emeritus ima od dana izbora sva prava predviđena člancima 3. 

i 10. Pravilnika. 

   

V. 

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

proslave Dana Sveučilišta. 

5. Financijska pitanja 

5.1. Zahtjev Učiteljskoga fakulteta Sveučilište u Zagrebu za prenamjenu dijela odobrenih 

sredstava za potrebe hitnog investicijskog održavanja  

Prorektor Lazibat navodi da je Senat Sveučilišta u Zagrebu na jednoj od prethodnih sjednica 

već odobrio Učiteljskome fakultetu 150.000,00 kuna iz sredstava za održavanje, a za sanaciju 

krova zgrade u Petrinji. Taj je krov uspješno saniran iz drugih izvora pa Učiteljski fakultet sada 

moli da se taj iznos od 150.000,00 kuna prenamjeni za sanaciju krova zgrade u Zagrebu. Moli 

Senat da taj prijedlog prihvati.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Zahtjev Učiteljskoga fakulteta 

Sveučilište u Zagrebu za prenamjenu dijela odobrenih sredstava za potrebe hitnog 

investicijskog održavanja  

6. Kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.  

Prorektorica Čuković-Bagić zahvaljuje svima sastavnicama što su dostavile svoje konačne 

prijedloge upisnih kriterija. Ističe da je većina sastavnica zadržala dosadašnji kriterij za upis u I. 

godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija. Po pitanju obveznih 

predmeta na državnoj maturi, određene promjene uvodi Fakultet organizacije i informatike koji sada 

traži višu razinu hrvatskoga jezika na državnoj maturi te Tekstilno-tehnološki fakultet koji traži 

osnovnu razinu matematike. Vrednovanje izbornih predmeta na državnoj maturi kao upisni kriterij 

promijenili su Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Hrvatski studiji, Fakultet filozofije i 

religijskih znanosti, Pravni fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Tekstilno-tehnološki 
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fakultet. Ostale promjene tiču se samo određene preraspodjele bodova i neznatnog podešavanja 

praga. Dodaje da je Veterinarski fakultet uveo test psihomotorike kao eliminacijski uvjet upisa na 

studij, a neki fakulteti su uveli obvezu polaganja državne mature za kandidate koji su završili 

najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u RH prije 2010. godine i one koji su 

srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Kriterije za upis u I. godinu 

preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

u ak. god. 2018./2019. 

7. Upisi u I. godinu DIPLOMSKIH studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

2017./2018. - Izmjena Odluke o upisnim kvotama za diplomski sveučilišni 

studij Pedagogija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (jednopredmetni i 

dvopredmetni) 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da su, zbog propusta Filozofskoga fakulteta koji je umjesto 

rezultata upisa objavio listu prijavljenih kandidata, studenti izgubili mogućnost upisa na druge 

diplomske studije pedagogije u Hrvatskoj pa je dekanica Filozofskoga fakulteta prof. Vlahović 

Štetić donijela odluku o upisu svih navedenih studenata na studij izvan odobrene kvote. Filozofski 

fakultet je, stoga, uputio Senatu molbu za izmjenom Odluke o upisnim kvotama za diplomski 

sveučilišni studij Pedagogija (jednopredmetni i dvopredmetni) donesene na Senatu u lipnju 2017. 

godine, odnosno molbu da se kvota poveća za 17 mjesta za redovne studente na dvopredmetnom 

studiju i za 23 mjesta za redovne studente na jednopredmetnom studiju za upis u prvu godinu studija 

u ovoj akademskoj godini, uz napomenu da ukupna kvota nije premašena. 

Rektor Boras dodaje da se greške znaju dogoditi te da u takvom slučaju treba izaći u susret 

studentima. Smatra da je predmetna Odluka trebala biti donesena već na prethodnoj sjednici Senata, 

a radi zaštite interesa studenata.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Izmjenu Odluke o upisnim kvotama 

za diplomski sveučilišni studij Pedagogija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(jednopredmetni i dvopredmetni). 

8. Združeni diplomski sveučilišni studijski program Sustainability in Agriculture, Food 

Production and Food Technology in the Danube Region (Danube AgriFood Master - 

DAFM)/Održivost poljoprivrede, proizvodnje i tehnologije hrane u Dunavskoj regiji 

Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – obavijest o upisu u Upisnik studijskih 

programa  

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je združeni diplomski sveučilišni studijski program 

Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region 

(Danube AgriFood Master - DAFM)/Održivost poljoprivrede, proizvodnje i tehnologije hrane u 

Dunavskoj regiji Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao svu predviđenu proceduru 

te da je od strane ministarstva dostavljena potvrda kojom se potvrđuje da je upisan u Upisnik 

studijskih programa. 

9. Izmjena mjesta izvođenja diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

Prorektorica Hruškar navodi da je pri upisu u Upisnik studijskih programa izostavljeno mjesto 

izvođenja diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskoga 
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fakulteta navedeno u dopusnici i Odluci Senata. Odbor za upravljanje kvalitetom je na sjednici 

održanoj 19. listopada 2017. prihvatio zahtjev za ispravkom Upisa u Upisnik studijskih programa 

pa stoga moli Senat da donese Odluku o izmjeni mjesta  izvođenja diplomskog sveučilišnog studija 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni mjesta izvođenja 

diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

10. Sveučilišna nastavna literatura  

Prorektorica Čuković Bagić navodi 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 91. sjednici Povjerenstva, održanoj 7. studenog 

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: 

 

DOBROBIT ŽIVOTINJA, sveučilišni udžbenik, urednici: prof. dr. sc. Željko Pavičić i doc. dr. 

sc. Mario Ostović. Predlagatelj je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

KINEZIOLOŠKA STIMULACIJA I POSTUPCI ZA PRAVILNO DRŽANJE TIJELA U 

RAZVOJNOJ DOBI DJETETA, sveučilišni udžbenik,  autori: prof. dr. sc. Zdenko Kosinac i 

prof. dr. sc. Ivan Prskalo. Predlagatelj je Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

ELEKTROKARDIOGRAFSKE METODE U SVAKODNEVNOJ PRAKSI, sveučilišni 

udžbenik, autori: prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić i suradnici. Predlagatelj je Stomatološki fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu. 

OPĆE ZDRAVLJE KROZ ORALNO ZDRAVLJE: MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP, 

sveučilišni priručnik, urednice: prof. dr.sc. Marinka Mravak-Stipetić, prof. dr. sc. Jadranka Sertić, 

dr. sc. Anka Jurišić Kvesić i suradnici. Predlagatelj je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

KARCINOM DOJKE - MULTIDISCIPLINARNO LIJEČENJE, sveučilišni priručnik, 

urednici: prof. dr. sc. Lidija Beketić -Orešković i prof. dr. sc. Fedor Šantek. Predlagatelj je 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

11. Donošenje (novog) Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u 

nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis  
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Prorektorica Čuković-Bagić navodi da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 

Sveučilišta u Zagrebu duži period temeljito pripremalo novi Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj 

literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis. Srdačno 

zahvaljuje svim članovima Povjerenstva te bivšem predsjedniku profesoru Glihi na predanome 

radu. Dodaje da je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno u razdoblju od 11. 

travnja do 11. svibnja 2017. godine te da je Pravilnik prošao sva nadležna sveučilišna tijela i 

dobio pozitivna mišljenja.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio (novi) Pravilnik o sveučilišnoj 

nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum 

Zagrabiensis. 

 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu 

literaturu Sveučilišta u Zagrebu 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 3. i člankom 4. 

Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u 

Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o imenovanju  

Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Akademik Josip Madić imenovan Odlukom o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu 

nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu koju je Senat donio na svojoj 7. redovitoj 

sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 17. siječnja 2017. godine (032-

01/17-01/1; Urbroj: 380-062/105-17-1, od 17. siječnja 2017. godine) razrješuje se dužnosti 

člana Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, radi odlaska 

u mirovinu (dalje u tekstu: Povjerenstvo). 

 

II. 

Prof. dr. sc. Željan Maleš imenuje se novim članom Povjerenstva, kao predstavnik 

biomedicinskoga područja. 

 

III. 

Mandat novoimenovanoga člana Povjerenstva iz točke II. ove Odluke traje do isteka 

mandata razriješenoga člana odnosno postojećega saziva Povjerenstva. 

 

13. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

13.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Vaskularna kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (novi program)  

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Vaskularna kirurgija Medicinskoga fakulteta 
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Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna mišljenja. U 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Prijedlog za prihvaćanje nastavnog 

plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Vaskularna 

kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program). 

 

13.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Laboratorijska imunologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (novi program)  

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Laboratorijska imunologija Medicinskoga fakulteta 

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

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

specijalističkog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Prijedlog za prihvaćanje nastavnog 

plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Laboratorijska 

imunologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program). 

 

13.3. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Upravljanje projektima Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu (novi program)  

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje projektima Fakultet elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela te dobio pozitivna 

mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju nastavnog plana i programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Prijedlog za prihvaćanje nastavnog 

plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija  Upravljanje 

projektima Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (novi program). 

 

13.4. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (izmjene do 20 %)  

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %) prošao sva nadležna sveučilišna tijela te dobio 

pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju nastavnog plana i 

programa poslijediplomskog specijalističkog studija. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Prijedlog za prihvaćanje nastavnog 

plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija   Oftalmologija i 

optometrija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %). 

14. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

Prorektor Šimpraga izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za doktorske radove, vijeća 

područja razmotrila i donijela sljedeći 

PRIJEDLOG 

u okviru doktorskoga studija 

1. Katarina Glavaš Ljubimir, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija  

Tema: Usporedba toksičnoga djelovanja nanočestica i ionskoga srebra na vodenu leću (Lemna 

minor L.) 

2. Ana Bokulić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija  

Tema: Izolacija i karakterizacija divljega tipa stanica MDCK s niskom izraženošću gena mdr1  

i njihova primjena u istraživanju membranske propusnosti 

3. Danijela Gumhalter, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Raznolikost, ekološke i biogeografske značajke porodica Pyralidae i Crambidae  

(Insecta, Lepidoptera) u trima hrvatskim klimatskim područjima 

4. Stjepan Šebek, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Subordinate random walks (Subordinirane slučajne šetnje) 

5. Dario Dabić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Utjecaj abiotičkih procesa na farmaceutiku u vodenom okolišu 

6. Matija Gretić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Razvoj novih dozirnih oblika dronedaron-hidroklorida za oralnu primjenu 

7. Ana Cvitešić Kušan, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni doktorski studij Oceanologija 

Tema: Organska tvar i sumporni spojevi u površinskom mikrosloju i atmosferskim lebdećim 

česticama na obalnom području srednjega Jadrana (Rogozničko jezero) 

8. Krešimir Markulin, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni doktorski studij Oceanologija 
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Tema: Odnos foraminiferskih zajednica i fizikalno-kemijskih svojstava sedimenta u području 

srednjeg i južnog Jadrana 

9. Tihana Novak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni interdisciplinarni doktorski studij Oceanologija 

Tema: Promjena sastava fitoplanktonskih lipida kao odgovor na okolišni stres 

10. Boris Okorn, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Electromagnetic structures and devices based on manipulation of displacement current 

flow (Elektromagnetske strukture i naprave temeljene na upravljanju tokom posmačne struje) 

11. Marina Barbarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Mogućnosti poboljšanja hidrodinamičkih karakteristika kinetičkih vodnih turbina 

12. Miho Klaić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Indirektni nadzor istrošenosti alata i tvrdoće obratka kod bušenja kamena  

13. Petra Bonačić Bartolin, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Numeričko i eksperimentalno modeliranje biomehaničke potpore prednjoj ukriženoj 

svezi koljenoga zgloba 

14. Martina Rauch, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski studij 

Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Lokalna energijska i entropijska analiza umreženoga izmjenjivača topline 

15. Tomislav Turk, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Model optimalne strategije održavanja u ranoj fazi nabave opreme  

16. Zehra Laznibat, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Arhitektura i urbanizam  

Tema: Modeli integralne zaštite arheološkog naslijeđa u dubrovačkoj povijesnoj cjelini  

17. Marin Cerjan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Dinamički hibridni model za kratkoročno predviđanje cijena električne energije na 

veleprodajnom tržištu 

18. Goran Jelen, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
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Tema: Višeagentski sustav za kontekstno usmjeravanje flote električnih vozila 

19. Andrija Štajduhar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Computational histology image analysis of human cerebral cortex cytoarchitectonics 

(Računalna analiza histoloških slika citoarhitektonike ljudske moždane kore)  

20. Daniel Domović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Evolucijska hiperheuristika za rješavanje problema izrade krojnih slika 

21.  Rajko Todić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Doktorski studij 

Strojarstva i brodogradnje 

Tema: Model dubokoga mikrobušenja potpomognutoga vibracijama 

22. Tihana Hrastar, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Doktorski studij Arhitektura i 

urbanizam 

Tema: Modeli integracije arhitekture, dizajna i umjetnosti – suradnje u hrvatskoj arhitekturi od 

1951. do 2016. 

23. Damir Filipović, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Doktorski studij Arhitektura i 

urbanizam 

Tema: Urbanističko-arhitektonski razvoj Vinkovaca u 18. stoljeću u kontekstu formiranja 

urbanih jezgri gradova Vojne krajine 

24. Tomislav Škreblin, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Doktorski studij 

Strojarstva i brodogradnje  

Tema: Model procjene kvalitete rada stanica za tehnički pregled vozila 

25. Ivica Skoko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Doktorski studij Tehnološki 

sustavi u prometu i transportu 

Tema: Modeliranje strukture flote odobalnih brodova 

26. Jasmina Martinčević Lazar, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu  

Tema: Utjecaj minerala glina na fizička svojstva sitnozrnastih tala podsljemenske zone grada 

Zagreba  

27. Ivan Domazet, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj ugradnje umjetnoga vratnoga intervertebralnoga diska na biomehaniku vratnoga 

dijela kralježnice 

28. Rujana Šprljen Alfirev, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 
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Tema: Autonomna disfunkcija u bolesnika s kroničnom upalom demijelinizirajućom 

polineuropatijom  

29. Damir Važanić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Analiza sustava izvanbolničke hitne medicinske službe s obzirom na ishod 

reanimacijskoga postupka  

30. Anamaria Jović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj koštanoga morfogenetskoga proteina (BMP) 1-3 i neutralizirajućega protutijela 

na stvaranje ožiljka na koži štakora 

31. Tamara Kralj, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na posljedice kauterizacije episkleralnih vena štakora 

32. Marija Miletić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost polimorfizma gena PPAR-γ Pro12Ala i MTHFR C677T s kliničkim 

očitovanjem metaboličkoga sindroma u bolesnika s primarnim Sjögrenovim sindromom 

33. Zvonimir Ostojić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Vrijednost testova agregacije trombocita u procjeni paravalvularne regurgitacije nakon 

transkateterske ugradnje aortnog zaliska 

34. Silva Pukšić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj vježbanja joge na kvalitetu života i pokazatelje upale u bolesnika s reumatoidnim 

artritisom  

35. Marko Siroglavić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na kroničnu duboku vensku trombozu u štakora  

36. Marija Skoblar Vidmar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Procjena oštećenja bubrežne funkcije i kvalitete života bolesnika nakon 

poslijeoperacijske radiokemoterapije zbog karcinoma želuca 

37. Ognjen Zrinšćak, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Prosudba valjanosti uređaja za praćenje pokreta oka u probiru strabizma 
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38. Jakov Prenc, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Videorehabilitacija u oporavku nakon ugradnje totalne endoproteze koljena  

39. Ivan Vukoja, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na tubularnu nekrozu u štakora izazvanu 

gentamicinom  

40. Miljenko Bujanić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Veterinarske znanosti 

Tema: Raznolikost gena glavnoga sustava tkivne podudarnosti jelena običnoga (Cervus 

elaphus) u odnosu na invaziju metiljem Fascioloides magna    

41. Dinko Bagatin, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Usporedba nalaza trombelastografije u bolesnica s invazivnim karcinomom i benignim 

promjenama dojke 

42. Božidar Duplančić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinak stabilnoga želučanoga pentadekapeptida BPC 157 u sprječavanju i liječenju 

anafilaktoidne reakcije u štakora i miševa nakon intravenske primjene dekstrana i bjelanjka 

jajeta 

43. Anita Galić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Fotozaštitne navike učenika i studenata u kontinentalnoj i jadranskoj Hrvatskoj 

44. Lea Galunić Bilić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinkovitost i nuspojave radioterapije infradijafragmalnih polja u bolesnika s limfomima 

45. Dinko Hauptman, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Hipertrofija i hiperplazija Leydigovih stanica u muškaraca s neopstruktivnom 

azoospermijom 

46. Ivan Jovanović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Prediktori razvoja hidrocefalusa kod endovaskularno emboliziranih rupturiranih 

intrakranijskih aneurizmi 
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47. Andrijana Jović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Difuzijsko oslikavanje limfnih čvorova vrata magnetskom rezonancijom u bolesnika s 

karcinomom glave i vrata 

48. Ksenija Vučur, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Prognostičko značenje karotidne bolesti u bolesnika sa simptomatskom perifernom 

arterijskom bolesti 

49. mr. sc. Matea Lapaš Barišić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Određivanje zaostatnih monomera i ostalih gradivnih sastojaka kod debeloslojnih 

kompozitnih materijala  

50. Bleron Azizi, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Evaluation of the antimicrobial efficacy of different types of photodynamic therapy on 

the main pathogenic bacteria of peri-implantitis in vitro (Procjena antimikrobne učinkovitosti 

različitih vrsta fotodinamske terapije na uzročnike periimplantitisa in vitro ) 

51. Tihana Kovačićek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomika poljoprivrede 

Tema: Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu 

postavljanja ciljeva i odabira mjera  

52. Pavao Gančević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Morfološka, biološka i ekološka obilježja nezavičajnoga grivastoga skakača 

(Ammotragus lervia) na planini Mosoru 

53. Vedran Klišanić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Fenotipske i genetske odlike vanjštine i plodnosti banijske šare svinje  

54. Dražen Cerjanec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj genotipa na rast, kvalitetu trupa i mesa junica F1 križanki holštajna s mesnim 

pasminama goveda 

55. mr. sc. Damir Rimac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj genotipa i spola na sastav masnih kiselina intramuskularnoga i potkožnoga 

masnoga tkiva svinja hranjenih uz dodatak lana 
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56. Zrinko Dujmović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi 

visokoplodnih krmača 

57. Rea Lujić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Glotodidaktika 

Promjena naslova teme: Utjecaj višejezičnoga pristupa na sudjelovanje višejezičnih učenika u 

nastavi trećega jezika 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

ISPRAVAK uslijed administrativnoga propusta 

 Mariza Menger, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Javno pravo i javna uprava 

Tema: Utjecaj institucionalno-pravnih i upravno-političkih faktora na odabir modaliteta 

obavljanja komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj 

 

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. Ahmet Kalajdžić, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Povijest 

stanovništva, 

Tema: „Crna kronika“ u dubrovačkim tjednicima od 1891. do 1914. 

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća Koordinacijskog povjerenstva 

sveučilišnog interdisciplinarskog poslijediplomskog doktorskog studija Jezik i kognitivna 

neuroznanost, donijelo je sljedeći 
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PRIJEDLOG 

u okviru doktorskoga studija 

 

1.Marina Olujić, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Jezik i 

kognitivna neuroznanost, 

Tema: Cognitive processes in text composing in adults with dyslexia (Kognitivni procesi u 

komponiranju teksta kod odraslih govornika s disleksijom) 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje 

stjecanja doktorata znanosti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene navedene teme 

doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

15. Međunarodna suradnja  

Rektor Boras navodi da je među ostalim međunarodnim događanjima održana i Dunavska 

rektorska konferencija kojoj su prisustvovali brojni rektori i dužnosnici Europske unije. Ističe da je 

konferencija pokazala da istočne i srednjoeuropske zemlje trebaju djelovati ujedinjeno radi 

donošenja zajedničkih financijskih instrumenata na razini Europske unije. Dodaje i da su vrhunski 

znanstvenici Sveučilišta u Zagrebu dali važan doprinos konferenciji kroz dobre diskusije. 

16. Godišnje izvješće o radu Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. listopada 

2016. do 30. rujna 2017.  

Prorektor Šimpraga navodi da je u protekloj akademskoj godini Etički savjet održao devet 

redovitih sjednica gdje je raspravljao o devetnaest predmeta, od čega je za deset predmeta postojala 

sumnja plagijata. Dodaje da Etički savjet predlaže osnivanje sveučilišnoga Povjerenstva, a u skorom 

vremenu može se očekivati i donošenje prijedloga Pravilnika koji bi regulirao rad toga Povjerenstva. 

Docentica Garašić ističe da se u priloženim materijalima govori o Vodiču kroz rad tijela u etičkom 

postupku i primjeri dobre prakse, međutim isti nije priložen materijalima, a od Senata se traži 

odobravanje njegova korištenja. 

Prorektor Judaš odgovara da je predmetni vodič stavljen na mrežne stranice Sveučilišta u Zagrebu. 

Docentica Garašić navodi da je Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu kopija Etičkoga kodeksa 

Sveučilišta u Rijeci, a sama potreba za izradom Vodiča govori da neke stvari nisu jasne i da 

Sveučilište u Zagrebu treba razmišljati o tome da napiše vlastiti Etički kodeks. Dodaje i da podržava 

ideju stvaranja Povjerenstva koje bi se bavilo isključivo predmetima plagijata te apelira na upravu 

Sveučilišta da oformi to tijelo. 

Prorektor Šimpraga ističe da se od Etičkog savjeta očekuje prijedlog Pravilnika koji bi regulirao 

rad toga Povjerenstva, a koji će se zatim uputiti u daljnju proceduru. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Godišnje izvješće o radu Etičkog 

savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2017. 

17. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta 

u Zagrebu  

Rektor Boras navodi da je Pravilnik o ustroju Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta 

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

Profesor Budak postavlja pitanje ima li Sveučilište u Zagrebu strategiju osnivanja novih katedri na 

pojedinim sastavnicama. S obzirom da je osnivanje Hrvatskih studija bilo dupliciranje Filozofskoga 

fakulteta, posljedica je bila paralelno postojanje dvaju filozofskih fakulteta što ne postoji niti na 

jednom sveučilištu. Nastavlja da se sada nadodao i treći filozofski fakultet, to jest Fakultet filozofije 

i religijskih znanosti na kojemu su predviđene katedre za sociološke i psihološke znanosti, katedra 

za povijesne znanosti, katedra za strane jezike. Prema tome, ovdje dolazi i do tripliciranja katedri. 

Postavlja pitanje ima li Sveučilište strategiju koja vodi računa o tome je li potrebno postojanje triju 

studija povijesti, filozofije ili psihologije ili se problematika može riješiti tako da Fakultet filozofije 

i religijskih znanosti koristi usluge postojećih katedri na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim 

studijima. 

Rektor Boras odgovara da je profesor Budak zakasnio s diskusijom godinu i pol dana te da to 

pitanje ne odgovara ovoj točki dnevnoga reda. Ističe da Hrvatski studiji nisu kopija Filozofskoga 

fakulteta, za što su se i on osobno i profesor Budak kao dekani zalagali. Dodaje da se o formiranju 

Fakulteta filozofije i religijskih znanosti već temeljito raspravilo i dobivene su potrebne suglasnosti. 

Po pitanju dupliciranja katedri, ističe da na Sveučilištu postoji nekoliko sastavnica koje se bave 

primjerice informatikom ili obrazovanjem nastavnika. Ista situacija postoji i s povijesti i 

psihologijom pa smatra da je svaka diskusija u vezi toga bespredmetna. 

Profesor Judaš dodaje da na Sveučilištu postoji veliki broj katedri za fiziku, kemiju i biologiju te 

da strateško pitanje profesora Budaka vrijedi i za druga područja, ne samo društveno-humanističko. 

Profesor Jovanović postavlja pitanje u kojem se roku planiraju popuniti radna mjesta navedena u 

priloženim materijalima jer smatra istaknuti plan poprilično ambicioznim. 

Rektor Boras  odgovara da je to ovisi o brojnim faktorima, ali će zasigurno biti u okviru predviđene 

strategije. Dodaje da je to pitanje na koje uprava Sveučilišta odgovara u suradnji s dekanima. 

Dekan Klarica ističe da je rasprava bespredmetna s obzirom na zabranu zapošljavanju u visokom 

obrazovanju. Dodaje da se pravilnici o ustroju mogu donositi, međutim ustroj na posljetku može 

biti samo onakav kako to dopuštaju raspoloživi koeficijenti.  

Rektor Boras navodi da svaka sastavnica usvaja strategiju razvoja te u okviru te strategije donosi 

Pravilnike kako bi se proveli izbori na radna mjesta. Stoga svima sastavnicama koje takve pravilnike 

nisu donijele, a imaju potrebu, preporuča njihovo donošenje. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu, uz jedan suzdržan glas,  dao je suglasnost na Pravilnik o 

ustroju Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.  
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18. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju privremenih tijela 

Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 

Prorektor Čović navodi da je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju privremenih tijela 

Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji vezana za članak 6. Odluke o promjeni statusa Sveučilišnog 

centra Hrvatski studiji koji određuje da rektor imenuje privremena tijela uz prethodnu suglasnost 

Senata. Prijedlog odluke tiče se zamjene dvoje dužnosnika u upravi Hrvatskih studija (zamjenik i 

povjerenik za nastavu i studente, te povjerenik za osiguravanje kvalitete, studijske programe i 

cjeloživotnu naobrazbu). Davanje suglasnosti na ovaj prijedlog nužno je s obzirom na to da se 

trenutno odvija završna faza pripremanja odgovora na pismo očekivanja ministra Mornara. Ističe da 

su najznačajniji prigovori iz akreditacijskih dokumenata uklonjeni te da je u postupku renoviranje 

studijskih programa čime će se postići otklanjanje ozbiljne primjedbe iz pisma očekivanja, a koja se 

odnosila na nepostojanje koherentnog i prepoznatljivog profila institucije. Također, radi se i na 

otklanjanju problema preklapanja studijskih programa i to kroz ujednačenu fizionomiju studija. 

Zalaganjem uprave Hrvatskih studija i rektorata Sveučilišta, postupak odgovaranja na pismo 

očekivanja privodi se kraju pa poziva Senat da dade suglasnost na navedeni prijedlog Odluke o 

izmjeni Odluke o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u 

Zagrebu. Dodaje da će o cijelom procesu Senat biti pravovremeno obaviješten po završetku 

postupka. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu, uz jedan suzdržan glas, dao je prethodnu suglasnost na 

prijedlog sljedeće rektorove odluke, a u skladu s člankom 6. Odluke o promjeni statusa 

Sveučilišnoga centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji: 

 

O D L U K A 

o izmjeni Odluke o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnog odjela Hrvatskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Doc. dr. sc. Marinko Šišak razrješava se dužnosti zamjenika i povjerenika te se na dužnost 

pročelnikove zamjenice i povjerenice imenuje prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar tako da 

točka II. Odluke o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnog odjela Hrvatskih studija 

Sveučilišta u Zagrebu (klasa 602-04/16-29/2, ur. broj 380-020/173-17-16) od 17. siječnja 

2017. godine glasi: 

„Prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar imenuje se privremenom zamjenicom pročelnika 

Sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i povjerenicom za nastavu i 

studente“. 

 

II. 

Doc. dr. sc. Marjan Ninčević razrješava se dužnosti povjerenika, a povjerenicom se 

imenuje doc. dr. sc. Lovorka Brajković tako da točka III. podtočka 1. Odluke o 

imenovanju privremenih tijela Sveučilišnog odjela Hrvatskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu (klasa 602-04/16-29/2, ur. broj 380-020/173-17-16) od 17. siječnja 2017. godine 

glasi : 

„Doc. dr. sc. Lovorka Brajković, Povjerenica za osiguravanje kvalitete, studijske 

programe i cjeloživotnu naobrazbu“. 

19. Davanje suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak o osnivanju 

podružnica u Zagrebu i Velikoj Gorici  
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Rektor Boras navodi da je do sada Studentski centar Sisak imao u Zagrebu i Velikoj Gorici 

poslovnice, međutim radi usklađivanja s izmijenjenim zakonom potrebno je osnovati podružnice. 

Dodaje da se o odluci raspravljalo i na užem i širem Rektorskom kolegiju, te je ista prihvaćena s 

jednim suzdržanim glasom. 

Profesor Bakić moli za detaljnije objašnjenje o stvarnim razlozima osnivanja podružnica u Zagrebu 

i Velikoj Gorici s obzirom na to da je ova točka bila skinuta s dnevnoga reda prošle sjednice Senata, 

a u međuvremenu su članovi Senata dobili jedan dopis Studentskog centra u Zagrebu. Iz dopisa 

proizlazi da je Studentski centar Sisak započeo djelovanje kao poslovna jedinica Studentskoga 

centra u Zagrebu, a sada taj Studentski centar otvara svoju podružnicu u Zagrebu. Smatra to 

zbunjujućim te postavlja pitanje ne čini li Senat sada nešto što dovodi u konkurentan položaj dva 

studentska centra (Studentski centar Zagreb i Studentski centar Sisak).  

Prorektor Šimpraga odgovara da se ovdje ne radi o osnivanju nove podružnice nego o 

usklađivanju s novim zakonskim promjenama. Dosadašnji rad obaju studentskih centara bio je 

usklađen te se ta suradnja nastavlja i dalje. Dodaje da Studentski centar u Zagrebu više nije pod 

ingerencijom Sveučilišta već je u procesu sanacije posljednjih četiri do pet godina. Osim toga, 

ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu izjasnio se da se ne protivi registriranju podružnica u 

Zagrebu i Velikoj Gorici od strane Studentskog centra Sisak, kako to i nalaže zakon. 

Profesor Prskalo kao predsjednik Upravnoga vijeća Studentskoga centra Sisak navodi da 

poslovnica Studentskog centra Sisak djeluje u Zagrebu od 2005. godine, a kako bi se poslovanje 

moglo nastaviti potrebno je osnovati podružnicu u skladu sa zakonskim promjenama. Ističe da 

Studentski centar Sisak nikako nije konkurencija Studentskom centru u Zagrebu te da je u interesu 

studenata da koriste usluge obaju centara.  

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u vezi s člankom 19. Statuta 

Studentskog centra u Sisku, Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz četiri suzdržana glasa donio 

sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Daje se suglasnost na Odluku o osnivanju podružnica “Sveučilišta u Zagrebu – Studentski 

centar u Sisku“ (dalje: Odluka) donesenoj na sjednici Upravnog vijeća Studentskog centra 

u Sisku održanoj 4. srpnja 2017. godine, a kojom Odlukom su osnovane podružnice u 

Zagrebu i Velikoj Gorici. 

 

20. Davanje suglasnosti dekanu Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi sklapanja izvansudske nagodbe u vrijednosti 

iznad tri milijuna kuna  

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U   

 

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

Nenadu Turku za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi sklapanja 

izvansudske nagodbe u vrijednosti iznad tri milijuna kuna. 

  

21. Ostalo 

21. 1. Profesor Bakić navodi da je na sjednici Senata održanoj 13. rujna 2017. započeta diskusija 

o nekoliko važnih tema nakon čega je rektor pozvao članove Senata da mu se s pitanjima obrate 

pismenim putem. Nastavlja da je takav dopis sastavio te ga uputio rektoru i dao na uvid javnosti. 

Ovim putem moli rektora da se na dopis očituje budući da je od njegova upućivanja prošlo dva 

mjeseca. Još jednom ponavlja pitanja postavljena u dopisu: 1. Postoji li sadržajni i vremenski plan 

ustrojavanja statusa Hrvatskih studija u skladu sa zakonom? 2. Hoće li rektor nakon ponovljenih 

upita predočiti Senatu podatke o izdanim suglasnostima za radna mjesta, u svrhu razrješenja spora 

s nadležnim ministarstvom u vezi prekoračenja zbirnog koeficijenta? 

Rektor Boras se osvrće se na ranije postavljena pitanja u vezi primjedaba Sindikata glede 

zapošljavanja na Hrvatskim studijima, odnosno navođenja grana u natječajima za radna mjesta. 

Sindikat je tvrdio da je navođenje grana u natječajima nezakonito. U međuvremenu, Ministarstvo 

uprave je dopisom upozorilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja da u vezi raspisanih natječaja za 

radna mjesta na Hrvatskim studijima nije nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja nego 

inspekcija rada, a koja je pod ingerencijom Ministarstva rada. Ističe da je Rektorski zbor, 

raspravljajući o toj temi, donio zaključak kojim je izrijekom propisao da je navođenje grane u 

natječajima za znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna radna mjesta u skladu sa zakonom, ali i 

poželjno jer se na taj način definira jednoznačnost znanstvenog polja i područja. U nastavku rektor 

se referira na upit profesora Bakića sa sjednice Senata održane 13. rujna 2017. kada se postavilo 

pitanje je li potrebno na Senatu potvrditi izbor redovitog profesora ako je on već potvrđen na 

Senatu drugog javnog sveučilišta. Rektor odgovara da je Rektorski zbor donio zaključak da se 

priznavanje izbora stečenog znanstveno-nastavnog zvanja redovitog profesora i redovitog 

profesora u trajnom zvanju prihvaća jednako na svim sveučilištima u Republici Hrvatskoj, ako na 

sastavnici koja provodi natječajni postupak nisu propisani dodatni uvjeti. 

Prorektor Čović navodi da status Hrvatskih studija nije izvan zakonskih okvira kako to sugerira 

pitanje profesora Bakića, jer o tome ne može donositi zaključke pojedinac ili sindikat, nego se to 

utvrđuje u propisanoj zakonskoj proceduri. Nastavlja da je zabrinutost profesora Bakića dijelio i 

Sindikat znanosti koji je podupirao pravne postupke osporavanja zakonitosti djelovanja Hrvatskih 

studija, međutim pokazalo se da su ti postupci bili potpuno neutemeljeni. Jedna od zabrinutosti 

profesora Bakića bilo je i pitanje zapošljavanja što je podržavao Sindikat znanosti koji je time 

prosvjedovao zbog novih zapošljavanja, iako sindikat obično prosvjeduje zbog davanja otkaza. 

Dodaje da je i ministrica davala neodgovorne izjave kako je pokrenula upravni nadzor nad 

zapošljavanjem. Zapravo stvar je pravno vrlo jednostavna i elementarna, za što postoje mjerodavna 

tumačenja nadležnog Ministarstva uprave. Ministarstvo znanosti ima urudžbirani dopis Ministarstva 

uprave iz veljače 2015. u kojem  stoji da se primjena zakona u procesima zapošljavanja ne utvrđuje 

u postupku upravnoga nego inspekcijskog nadzora. Navodi da je već ranije na ovoj sjednici objasnio 

kako postupak reforme Hrvatskih studija ide svojim tijekom u što se ulažu veliki napori. Napominje 

da nema mjesta za zabrinutost budući da su do sada na tom planu postignuti značajni rezultati, o 

čemu će pravovremeno biti podneseno izviješće Senatu. 

 



27 

 

Što se tiče izdavanja suglasnosti i prekoračivanja zbirnog koeficijenata, prorektor Čović ističe da 

profesor Bakić, u vrijeme kada je iz Ministarstvo znanosti u svezi s tim pokrenulo napad na 

Sveučilište u Zagrebu, nije stao na stranu Sveučilišta, nego na stranu Ministarstva te je od Sveučilišta 

tražio upravo ono što je tražila i ministrica. Smatra da bi Sveučilište u ovakvim situacijama trebalo 

nastupati kompaktno, bez obzira na razlike u stavovima i opredjeljenjima pojedinaca. Podsjeća da 

je, upravo zalaganjem Zagrebačkog sveučilišta, 950 mjesta znanstvenih novaka vraćeno u sustav 

Sveučilišta. I na ovaj nekorektni potez Ministarstva, kojim su sveučilišta stavljena na stup srama jer 

tobože ne znaju gospodariti s koeficijentima, opet je reagiralo Zagrebačko sveučilište. U razgovoru 

koji je vodila delegacija Sveučilišta s predstavnicima Ministarstva ispostavilo se da je Ministarstvo 

nekompetentno planiralo stavku plaća na sveučilištima, u koju kao planska vrijednost nisu bili 

uračunati koeficijenti za izbor redovitih profesora u trajno zvanje koji su 30. srpnja 2013. zatečeni 

u zvanju redovitog profesora. Nadalje, nisu bili uključeni razvojni koeficijenti onih znanstvenih 

novaka za koje se te godine trebalo realizirati prijenos koeficijenta na sveučilište kao ni predviđeno 

povećanje plaća od 2 posto. Prorektor je na kraju zaključio kako smatra da - umjesto   stalnog 

pozivanje na red s implikacijom da tu nešto ne valja, što prof. Bakić ciklički radi - ovo Sveučilište i 

svi oni koji na ovim poslovima predano rade zaslužuju sasvim drugačiji pristup. 

 

Rektor Boras navodi da Sveučilište očekuje sastanak s resornim ministarstvom kako bi se 

nejasnoće na koje je ukazao prorektor Čović prilikom svog izlaganja detaljno utvrdile i razjasnile. 

 

Profesor Bakić iznosi da ne želi više ulaziti u meritum i time zamarati Senat, već se želi izjasniti u 

vezi referiranja profesora Čovića na njegovu lojalnost Sveučilištu u Zagrebu. Smatra da takva 

tvrdnja prorektora Čovića nije korektna te podsjeća da je jedino postavio pitanje koje glasi: hoće li 

uprava Sveučilišta informirati ovaj Senat o izdanim suglasnostima za radna mjesta – realiziranima i 

onima čija je realizacija još u tijeku? 

 

Rektor Boras odgovara da Sveučilište izdaje suglasnosti na zahtjev sastavnica te da su to kadrovski 

podatci. Svaki dekan može o tome dati podatke, dok Sveučilište može predočiti samo konsolidirane 

podatke, a ne pojedinačne. 

  

21. 2. Profesor Midžić kao predsjednik Izbornoga povjerenstva za provedbu postupka izbora 

rektora Sveučilišta u Zagrebu moli novoizabrane članove da se sastanu nakon sjednice Senata, a 

radi dogovora o daljnjem djelovanju Povjerenstva. Isto tako navodi da iznenađuje ponovno 

otvaranje pitanja raspisivanja natječaja u znanstvenim granama. Smatra tu situaciju suludom, jer 

raspisivanje natječaja bez navođenja grane rezultira nesigurnošću. Dodaje da je još prije dvije 

godine upućen zahtjev za korigiranjem Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima 

i granama te najavljuje da će na idućoj sjednici Senata ponovno biti predstavljen konačni prijedlog 

rješenja tog problema, te će se zamoliti Senat do podupre taj prijedlog i pošalje ga Nacionalnom 

vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj koje je nadležno za donošenje 

predmetnog pravilnika. Moli rektora da ozbiljno shvati zahtjev umjetničkoga područja te za iduću 

sjednicu Senata predvidi točku koja se tiče izmjene i dopune predmetnog pravilnika, jer se u praksi 

pokazalo da umjetničke akademije nisu sigurne kako raspisivati natječaje za radna mjesta. 

 

21. 3. Docentica Garašić izražava žaljenje što se na ovoj sjednici Senata mora slušati neprimjeren 

način izražavanja misli prorektora Čovića. Ističe da su bila postavljena dva jednostavna pitanja te 

da je svaki prorektor dužan osigurati transparentnost u radu. Smatra primjerenim izvijestiti Senat o 

broju izdanih suglasnosti za radna mjesta, kako se ne bi dogodilo da jednoj sastavnici bude odobreno 

dvadeset i pet radnih mjesta, a na drugoj sastavnici samo jedno. Nastavlja da prorektor Čović nije 
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ništa odgovorio na to pitanje, osim što je vrijeđao Sindikat. Dodaje da se ovdje ne radi samo o 

zabrinutosti, nego o želji da se sustav napravi kvalitetnim i transparentnim. Predstavnica Sindikata 

apelira da se na jasno postavljena pitanja daju jasni odgovori. 

 

Rektor Boras odgovara da se slaže s tim da treba akademski razgovarati te da vrijeđanju nema 

mjesta, ali također ističe da iako je putem medija u posljednje vrijeme pretrpio vrijeđanje kroz 

različite neakademske etikete, predstavnica Sindikata u Senatu se nije protiv toga pobunila niti se 

zauzela za akademsko izražavanje. 

 

21. 4. Prorektor Šimpraga izvještava Senat o uspješnicama pojedinih fakulteta na sajmovima 

međunarodnih inovacija u posljednja dva mjeseca. Na sajmu međunarodnih inovacija Innova u 

Osijeku Tekstilno-tehnološki fakultet osvojio je zlatnu medalju i Grand Prix. Na međunarodnom 

sajmu inovacija u Nunbergu sudjelovali su Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet prometnih 

znanosti i Grafički fakultet te su osvojene dvije zlatne medalje i nagrada kineske asocijacije 

inovatora. Na sajmu Arka sudjelovalo je sedam fakulteta Zagrebačkoga sveučilišta te su osvojene 

tri zlatne, sedam srebrnih i tri brončane medalje. Na međunarodnom sajmu inovacija u Varšavi 

sudjelovalo je šest zagrebačkih fakulteta te su osvojene jedna platinasta, dvije zlatne, jedna srebrna 

i dvije brončane medalje. Na sajmu u Indiji sudjelovala su četiri fakulteta Sveučilišta, a osvojena je 

jedna zlatna i jedna brončana medalja te posebno priznanje sirijske i libanonske asocijacije 

inovatora. Koristi priliku da zahvali dekanima što potiču inovacije i promiču Sveučilište u Zagrebu. 

Dodaje da, nažalost, nije bilo nikakvog odjeka u ministarstvu znanosti. Sveučilište i dalje pokušava 

dogovoriti s ministarstvom povrat od oko 50.000.000,00 kuna u sustav, kako bi se mogao formirati 

vlastiti fond za razvoj inovacija i transfera tehnologije.  

 

Rektor Boras obavještava Senat da se 23. studenoga u 13.30 sati u Studentskom centru u Zagrebu 

otvara Smotra Sveučilišta te moli sve članove Senata da se odazovu pozivu. Najavljuje i da je 2. 

prosinca otvorenje studentskog doma u Varaždinu pa poziva sve dekane da prisustvuju tom 

događaju. 

 

*** 

 

      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 14:00 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavili: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

Luka Jurdana, mag. iur. 
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