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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 10. travnja 2018. 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. Renata Bažok - predsjednica Vijeća biotehničkoga područja 

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

5. prof. dr. sc. Stjepan Baloban – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga 

područja 

6. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak –predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja 

7. prof. dr. sc. Bruno Zelić - predsjednik Vijeća tehničkoga područja 

8. prof. dr. art. Enes Midžić -  predsjednik Vijeća umjetničkoga područja 

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

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

11. prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet 

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

13. prof. dr. sc. Nenad Turk, Veterinarski fakultet 

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

15. prof. dr. sc. Zoran Grgić, Agronomski fakultet 

16. prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet 

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

18. prof. dr. sc. Mario Božić, Šumarski fakultet 

19. prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galašev, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

20. prof. dr. sc. Lajoš Žager, Ekonomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

28. doc. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, Filozofski fakultet 

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

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

31. prof. dr. sc. Ivan Koprek, Fakultet filozofije i religijskih znanosti 
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32. prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet 

33. prof. dr. sc. Zvjezdana Bancetić Klaić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

35. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Arhitektonski fakultet 

36. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

37. prof. dr. sc. Marko Delimar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

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

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

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

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

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

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

46.prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

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

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

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

50. red. prof. art. Dalibor Cikojević, Muzička akademija 

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

51. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

52. Danko Relić, Medicinski fakultet 

53. Daniel Hofman, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

54. Matko Jelović, Fakultet prometnih znanosti 

55. Kristina Čerkez, Prirodoslovno-matematički fakultet 

56. Lucija Kundid, Pravni fakultet 

57. Leopold Ćurčić, Katolički bogoslovni fakultet 

58. Mario Sladin, Šumarski fakultet 

59. Klara Dešković, Stomatološki fakultet 

 

 

Ostali 

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

- Zoran Bekić, SRCE 

- prof. emeritus Nedjeljko Frančula, izvjestitelj 

- prof. dr. sc. Lino Veljak, izvjestitelj 

- prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, izvjestiteljica 

- prof. dr. sc. Mateo Žagar, izvjestitelj 

- prof. dr. sc. Ozren Žunec, izvjestitelj 

- akademik Ivo Senjanović, izvjestitelj 

- prof. dr. sc. Igor Jukić, izvjestitelj 

- prof. emerita Ivana Čepelak, izvjestiteljica 

- prof. emerita Hildegard Auf-Franić, izvjestiteljica 
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- prof. dr. sc. Marina Ivanišević, izvjestiteljica 

- prof. dr. sc. Karmela Barišić, izvjestiteljica 

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

- Jelena Đuran, dipl. iur. stručna savjetnica u Uredu za studije i upravljanje kvalitetom 

- 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 10. 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 1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu dodaju nove točke 

2. Prijedlog za pokretanje postupka za izbor prof. dr. sc. Dragana Čovića u zvanje počasnog 

doktora Sveučilišta u Zagrebu i 3. Prijedlog za pokretanje postupka za izbor prof. dr. sc. 

Daniela Hagegea u zvanje počasnog doktora Sveučilišta u Zagrebu čime se preostale točke 

pomiču za dva redna broja više 

 pod točkom 8. Financijska pitanja (ranije točka 6.) doda nova podtočka 8.4. Analiza pokrića 

materijalnih troškova iz državnog proračuna  

 iza točke 31. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti većoj od tri milijuna kuna 

za nabavu mikroskopa (ranije točka 29.)  doda nova točka 32. Davanje suglasnosti dekanu 

Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun 

Fakulteta u vrijednosti većoj od tri milijuna kuna radi priznanja prava vlasništva bez naknade 

stanarima Voćarskog naselja čime se preostala točka pomiče za jedan redni broj više 

 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

 

*** 

 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

2. Prijedlog za pokretanje postupka za izbor prof. dr. sc. Dragana Čovića u zvanje počasnog 

doktora Sveučilišta u Zagrebu 

 

3. Prijedlog za pokretanje postupka za izbor prof. dr. sc. Daniela Hagegea u zvanje počasnog 

doktora Sveučilišta u Zagrebu 

 

4. Prijedlog Sveučilišnog povjerenstva Senatu za dodjelu doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za red. prof. art. Roberta Šimraka 
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5. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 8. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 27. veljače 2018. i 9. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 13. ožujka 2018.   

 

6. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

 

7. Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini 

 

8. Financijska pitanja 

8.1. II. Preraspodjela Državnog proračuna za 2018. za aktivnost A621001 – Redovna 

djelatnost Sveučilišta u Zagreb po sastavnicama 

8.2. Realizacija mentora u zimskom semestru akademske godine 2017./2018.  

8.3. Realizacija vanjske suradnje u zimskom semestru akademske godine 2017./2018.  

8.4. Analiza pokrića materijalnih troškova iz državnog proračuna 

  

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

2017./2018. 

  

10. Izmjena Odluke o Upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu integriranog 

studija Medicina na engleskom jeziku Medicinskoga fakulteta Sveučilištu u Zagrebu u 

akademskoj godini 2018./2019. 

  

11. Provedba Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 

2017./2018.– konačna lista dobitnika 

  

12. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

12.1. Prijedlog većih izmjena i dopuna integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studijskog programa Filozofsko-teološki studij Katoličkoga bogoslovnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

  

13. Sveučilišna nastavna literatura 

  

14. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini 

  

15. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

  

16. Međunarodna suradnja 

 

17. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja 

  

18. Izmjena Odluke o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet 

  

19. Izmjena Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

 

20. Potvrđivanje izbora dekana Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jurice 

Pavičića 

  

21. Potvrđivanje izbora dekana Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Željana Maleša  
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22. Potvrđivanje izbora dekana Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nikole 

Mrvca  

 

23. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Arhitektonskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Krunoslava Šmita 

  

24. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Građevinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Stjepana Lakušića i prof. dr. sc. Ivice Završkog 

  

25. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Medicinskoga fakulteta 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijana Klarice 

  

26. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Šumarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tibora Penteka i prof. dr. sc. Renate Pernar 

  

27. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

  

28. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju Fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

  

29. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju 

i ustroju radnih mjesta Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

  

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

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

kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2018. g. za 

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

programskih zemalja - broj projekta: 2018-1-HR01-KA103- 046931 

  

31. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti većoj od tri milijuna kuna za nabavu 

mikroskopa 

  

32. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti većoj od tri milijuna kuna radi 

priznanja prava vlasništva bez naknade stanarima Voćarskog naselja 

  

33. Ostalo 

 

 

*** 

 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

Nakon kraćeg izvještaja za svakog od sljedećih predloženika, izvjestitelji su predložili Senatu da se 

istima dodijeli počasno zvanje professor emeritus budući da su predloženici svojom znanstvenom, 

nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonijeli razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu, a 

na temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću: 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o dodjeli počasnog zvanja i 

titule professor emeritus gore navedenim predloženicima. 

 

 

2. Prijedlog za pokretanje postupka za izbor prof. dr. sc. Dragana Čovića u zvanje počasnog 

doktora Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. i članka 76. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s 

obrazloženom prijedlogom rektora Sveučilišta u Zagrebu od 9. travnja 2018. godine, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.), 

održanoj 10. travnja 2018. godine donio je uz jedan suzdržan glas 

 

O D L U K U 

 

o pokretanju postupka za dodjelu počasnog doktorata akademiku Hrvatske 

akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine te Hrvatskom članu 

Predsjedništva Bosne i Hercegovine prof. dr. sc. Draganu Čoviću 

 

I. 
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Donosi se Odluka o pokretanju postupka za dodjelu počasnog doktorata akademiku 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine te Hrvatskom članu 

Predsjedništva Bosne i Hercegovine prof. dr. sc. Draganu Čoviću. 

 

II. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga rektora Sveučilišta u Zagrebu 

za dodjelu počasnog doktorata akademiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Bosne i Hercegovine te Hrvatskom članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine prof. dr. 

sc. Draganu Čoviću (dalje: Povjerenstvo) u sljedećem sastavu: 

- dr. sc. Tonči Lazibat, redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu i prorektor Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik 

- dr. sc. Zvonimir Guzović,  redoviti profesor u trajnom zvanju Fakultet 

strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, član 

- dr. sc. Nedjeljko Perić, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta 

elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, član 

- dr. sc. Amir Hamzić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-

matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član 

- dr. sc. Miloš Judaš, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu i prorektor Sveučilišta u Zagrebu. 

 

III. 

Povjerenstvo je dužno sastati se, razmotriti prijedlog, donijeti ocjenu te napisati 

izvješće s prijedlogom koje će razmotriti Senat Sveučilišta u Zagrebu te donijeti 

konačnu odluku o dodjeli počasnog doktorata. 

 

 

3. Prijedlog za pokretanje postupka za izbor prof. dr. sc. Daniela Hagegea u zvanje počasnog 

doktora Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. i članka 76. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s 

obrazloženim prijedlogom Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu od 26. veljače 2018. i Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu od 22. ožujka 2018., Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.), održanoj 10. travnja 2018., donio je 

 

O D L U K U 

 

o pokretanju postupka za dodjelu počasnoga doktorata  prof. dr. sc. Danielu 

Hagegeu sa Sveučilišta u Orelansu u Francuskoj 

 

I. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka za dodjelu počasnoga doktorata prof. dr. sc. 

Danielu Hagegeu sa Sveučilišta u Orleansu u Francuskoj. 

 

II. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga Prehrambeno biotehnološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu za dodjelu počasnoga doktorata prof. dr. sc. Danielu Hagegeu (dalje: 

Povjerenstvo) u sljedećem sastavu: 

- dr. sc. Vladimir Mrša, redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-

biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik 

- dr. sc. Damir Ježek,  redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-

biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član 

- dr. sc. Marijana Krsnik Rasol, professor emerita Sveučilišta u Zagrebu, 

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica  
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- dr. sc. Slobodan Barbarić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član  

- dr. sc. Višnja Besendorfer, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica 

 

III. 

Povjerenstvo je dužno sastati se, razmotriti prijedlog, donijeti ocjenu te napisati 

izvješće s prijedlogom koje će razmotriti Senat Sveučilišta u Zagrebu te donijeti 

konačnu odluku o dodjeli počasnoga doktorata. 

 

 

 

4. Prijedlog Sveučilišnog povjerenstva Senatu za dodjelu doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za red. prof. art. Roberta Šimraka 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s člankom 21. stavkom 

2. 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, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj 

sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. travnja 2018. godine  

donio je  

 

O D L U K U 

 

o dodjeli doktorata umjetnosti 

 

I. 

Red. prof. art. Robertu Šimraku dodjeljuje se doktorat umjetnosti (dr.  art.) temeljem 

umjetničkih dostignuća, u umjetničkom polju Likovna umjetnost, grana Grafika za 

ostvarenje umjetničkog  projekta  „WIREFRAME-Izložba digitalnih 

grafika/instalacija u Muzeju za umjetnost i obrt”. 

 

II. 

Diplomu doktorata umjetnosti (dr. art.) stečenu temeljem umjetničkih dostignuća, 

red. prof. art. Robertu Šimraku uručuje rektor Sveučilišta u Zagrebu, prema 

utvrđenom postupku na Sveučilištu u Zagrebu za doktorske programe. 

 

 

  

5. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 8. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 27. veljače 2018. i 9. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 13. ožujka 2018.   

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 8. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 27. 

veljače 2018. i 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održane 13. ožujka 2018.   

 

 

6. Izbori u zvanja  

 

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

profesora u trajnom zvanju 
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Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u 

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

 

 

6.2. 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: 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u 

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

 

7. Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini 

 

Prorektor Čović navodi da je 14. ožujka 2018. godine održan sastanak u Ministarstvu u vezi 

usklađivanja kadrovske politike s proračunskim stavkama. Na tom je sastanku delegaciji sveučilišta 

podnesen dokument o prekoračenju učinjenom u prošloj godini, a koje je iznosilo 9.952.000,00 kn. 

To prekoračenje je izjednačeno odnosno nadoknađeno u rebalansu, što je bilo uobičajeno i u 

prethodnim godinama. Prekoračenja za koja je Sveučilište bilo optuživano od strane Ministarstva 

nisu bila plod lošeg gospodarenja koeficijentima već plod nekompetentnog planiranja od strane 

Ministarstva gdje ono nije uzelo u obzir koeficijente za redovite profesore u trajnom zvanju, 

nerealizirane suglasnosti te razvojne koeficijente koji još nisu prešli na institucije. Ministarstvo je 

također na sastanku predočilo dokument koji prikazuje da 19 fakulteta prekoračuje koeficijent u 

ukupnom iznosu od 5.270.000,00 kn što je 0,48% ukupne svote, nakon čega je utvrđeno da 

Ministarstvo opet nije u obzir uzelo ranije navedene stavke. Sveučilište je Ministarstvu dostavilo 

obračunski plan za svaku sastavnicu, a plan upravljanja ljudskim potencijalima je naprosto zbroj 

svih podataka koje su dekani dostavili. Financijski dio rađen je po metodologiji da se uzeo 

prošlogodišnji utrošak što je pogrešno jer su oscilacije između sastavnica velike s obzirom da neke 

sastavnice imaju u određenoj godini veće kadrovske potrebe od drugih. Ministarstvo treba zanimati 

ukupni proračunski iznos koji određuje Sabor i koji je Sveučilište dužno poštivati. Na sastanku je 

objašnjen raskorak do kojega je došlo, sveučilište je naglasilo da je bitan konačni iznos te je 

najavljeno da će se na današnjoj sjednici Senata uskladiti stavke na financijskom i kadrovskom 

planu. Raspravljano je i o pravnim aspektima unošenja promjena u Centralni obračun plaća. Dekani 

imaju obvezu unošenja promjena u COP, međutim Ministarstvo je uzurpiralo pravo na naknadna 

odobravanja s obzirom na to da ono daje prethodnu suglasnost na proračunski iznos, a Sveučilište 

je to koje izdaje posebne suglasnosti. Unatoč svemu raspravljenom na sastanku, sljedeći dan je 

dekanima od strane Ministarstva upućen dopis o tome koje su sastavnice u minusu. 27. ožujka 2018. 

održan je sastanak dekana gdje su dana detaljna objašnjenja o tome, a nakon toga je, već sutradan, 

ponovno upućen nekorektan dopis s Ministarstva u kojem se traži da one sastavnice koje su u minusu 

dostave izmijenjene planove kako bi Ministarstvo to odobrilo. Ministarstvo nije mjesto gdje se takva 

pitanja rješavaju, nego se rješavaju na Sveučilištu. Ovdje je vidljivo da je pozadina svega određena 

težnja Ministarstva da preuzme vođenje kadrovske politike Sveučilišta, a mimo svojih ovlasti i 
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ustavnih načela. Nakon što su sada iz koeficijenata izvučeni redoviti profesori u trajnom zvanju, 

dobiven je onaj iznos koji je predviđen u proračunu, prema tome više nema povoda za potencijalne 

nesporazume. 

 

Dekan Vrček navodi da tablica koja je priložena ovoj točki dnevnog reda nije predočena na 

sastanku dekana, izuzev tablice ministarstva pa ističe da tu tablicu ne može danas podržati bez 

detaljnije analize.  

 

Rektor Boras odgovara da je tablica skup podataka poslanih od svih sastavnica odnosno dekana te 

je Senat prihvaća kao cjelinu.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz jedan suzdržan glas i jedan glas protiv prihvatio 

Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini 

 

 

8. Financijska pitanja 

 

8.1. II. Preraspodjela Državnog proračuna za 2018. za aktivnost A621001 – Redovna 

djelatnost Sveučilišta u Zagreb po sastavnicama 

 

Prorektor Lazibat navodi da je slijedom onoga što je iznio prorektor Čović potrebno donijeti 

odluku o preraspodjeli cjelovitog iznosa u dijelu plaća koji je u potpunosti usklađen s 

kadrovskim planovima svake sastavnice. Taj je iznos podudaran s iznosom predviđenim u 

proračunu te je o istome raspravljeno i na Odboru za proračun, na užem i širem Rektorskom 

kolegiju te na sastanku dekana pa predlaže Senatu da ga usvoji. 

 

Profesor Bakić navodi da se ovo što se sada nudi Senatu na usvajanje zove Prijedlog 

preraspodjele Državnog proračuna za 2018. za redovitu djelatnost Sveučilišta, a zapravo se tiče 

plaća. Ukupni iznos za osnovnu bruto plaću usvojen je na sjednici održanoj 27. veljače 2018., 

a bez diskusije. Sada se nudi tablica kojom se usklađuje kadrovski i financijski plan pa ističe 

da postoji nekoliko razlika između onoga što se nudi danas te onoga što je usvojeno na sjednici 

u veljači. Premda je ukupna svota ista, kod nekih fakulteta pojavljuju se značajne razlike. U 

odnosu na veljaču Prehrambeno-biotehnološki fakultet ima milijun kuna manje, Geodetski 

fakultet milijun kuna manje, Filozofski fakultet milijun kuna manje, Kineziološki fakultet 

milijun kuna manje, Medicinski fakultet milijun kuna manje. S druge strane Pravni fakultet ima 

milijun kuna više, Farmaceutsko-biokemijski fakultet ima milijun kuna više, Hrvatski studiji 

imaju 5 milijuna kuna više, Sveučilište (rektorat) ima 2,5 milijuna kuna više. Gledano u 

postocima, Geodetskom fakultetu pripada 7,3% manje, dok Hrvatskim studijima pripada 40% 

više. Postavlja pitanje na temelju kojih podataka, odnosno kojom metodom je donesena tablica 

u veljači ove godine, a temeljem kojih podataka je donesena tablica sada. 

 

Rektor Boras navodi da Sveučilište planira cjeloviti iznos temeljem podataka svih sastavnica, 

a koji se potom dostavlja Ministarstvu. Obaveza Sveučilišta je da ima kontrolu nad odobrenim 

ukupnim iznosom. Ministarstvo ne smiju zanimati ovi detalji. Sveučilištu se dostavlja cjeloviti 

iznos, nakon čega ono distribuira po fakultetima. Vodilo se računa o tome da se iznos ne 

prekorači, a na pojedinim sastavnicama doznačeni iznos nije niti iskorišten. Primjerice, 

Prirodoslovno-matematički fakultet ima 63 neiskorištene suglasnosti. Svi podaci navedeni u 

tablici dobiveni su od računovodstava sastavnica, a uz suglasnost dekana.  

 

Prorektor Lazibat navodi  da je odluka u veljači donesena na temelju izvršenja prošle godine, 

na što je Ministarstvo prigovorilo da se po nekim sastavnicama to ne slaže s planovima pa je 

nakon toga zatraženo usklađivanje planova na pojedinim sastavnicama. Prema tome, ova druga 

odluka je usklađena sa svakom sastavnicom pojedinačno. Pitanje profesora Bakića odnosi se 

na politiku koju Ministarstvo vodi prema javnim sveučilištima,  a ta politika je, smatra, 

restriktivna jer kada neka sastavnica ne iskoristi danu suglasnost za radno mjesto, ta se 



12 

 

suglasnost ne računa u narednom razdoblju, nego se proračun umanjuje za taj iznos. Budući da 

je Sveučilište djelatnost od posebnog državnog interesa, takvu djelatnost ne smije nitko 

ugroziti. 

 

Profesor Bakić podsjeća da ni u jednom trenutku nije spomenuo Ministarstvo, nego je molio 

objašnjenje spomenutih značajnih razlika. Predlaganjem ove preraspodjele novca, od Senata se 

traži da post festum i trajno odobri preseljenje novca. Postavlja pitanje kakvu politiku vodi 

uprava Sveučilište prema ovome Senatu,  a ne Ministarstvo prema Sveučilištu. Unazad pola 

godine zahtijevalo se na Senatu da se predoče podaci o izdanim suglasnostima, o otvaranju 

novih radnih mjesta, o preseljenju koeficijenata. Sada se post festum povećava koeficijent 

Hrvatskih studija za 40% te koeficijent Sveučilišta za 13%. 

 

Prorektor Čović  navodi da je prethodna tablica bila donesena primjenom metodologije 

izvršenja u prošloj godini, a to nije bilo usklađeno s planovima pojedinih sastavnica. Sve što 

su sastavnice iskazale kao svoje planove uvršteno je u tablicu i pokriveno financijski. Prema 

tome niti jedna sastavnica nije ni na koji način oštećena. Kada se sastavnicama koje ove godine 

imaju potrebu za povećanjem kadra to ne bi omogućilo, Sveučilište bi svake godine kao cjelina 

dobivalo sve manje i manje sredstava odnosno koeficijenata. Primjerice, Prirodoslovno-

matematički fakultet je dobio onaj koeficijent koji je zatražio, dok će možda dogodine imati 

manje ili veće kadrovske potrebe što će se onda na razini Sveučilišta ujednačiti. Stoga niti jedna 

sastavnica nije oštećena, a ova tablica je prikaz planova svake pojedine sastavnice. 

 

Dekanica Čižmešija referira se na spominjane neiskorištene suglasnosti na Prirodoslovno-

matematičkom fakultetu. Ističe da se na svakoj sjednici Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta provede 30-40 izbora u zvanja te da sigurno ima situacija kada se 

izbori oduže, međutim Prirodoslovno-matematički fakultet koristi svoje suglasnosti. Također 

postavlja pitanje mogu li se u skladu s planom očekivati i suglasnosti za radna mjesta. 

 

Rektor Boras odgovara potvrdno.  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 

donio je, uz jedan suzdržan glas i jedan glas protiv, sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Prihvaća se II. preraspodjela Državnog proračuna za 2018. za aktivnost A621001 – 

Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama, u skladu s tablicom koja 

se nalazi u privitku Odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

8.2. Realizacija mentora u zimskom semestru akademske godine 2017./2018.  

 

Prorektor Lazibat navodi da je u izvještaju o realizaciji mentorske suradnje vidljivo da je 

umanjen za trošak vježbaonica koji ministarstvo ne priznaje. 

 

 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 
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Prihvaća se realizacija nastave mentora u zimskom semestru akademske godine 

2017./2018., u skladu s tablicom koja se nalazi u privitku Odluke i njezin je sastavni 

dio. 

 

 

8.3. Realizacija vanjske suradnje u zimskom semestru akademske godine 2017./2018.  

 

Prorektor Lazibat navodi da Sveučilište redovito dostavlja Ministarstvu izvještaj o vanjskoj 

suradnji za sve sastavnice, iako se iz proračuna financira samo umjetničko područje. 

 

Dekan Cikojević ističe da isplata vanjske suradnje redovito kasni po semestar ili čak cijelu 

akademsku godinu te da se s tim problemom bori već godinama. Vanjski suradnici rade cijelu 

godinu, a ne budu za to plaćeni. Muzička akademija nije prihodovna institucija i nažalost ne 

može vanjsku suradnju financirati iz vlastitih sredstva, stoga apelira na upravu da ubrza taj 

postupak isplate. Dodaje da je jučer razgovarao s rektorom te koristi priliku da obavijesti Senat 

da je Muzička akademija u kritičnoj situaciji s dugovima od gotovo 2,5 milijuna kuna. Moli da 

se u pregovorima s Ministarstvom konačno nađe rješenje. 

 

Profesor Midžić odgovara dekanu Cikojeviću neka zatvori Muzičku akademiju. Vanjski 

suradnici se godinama devastiraju mizernim plaćama koje dolaze s velikim zakašnjenjem, stoga 

treba na ovaj način poslati poruku. Dugo godina se na Senatu govori o ovim nedaćama 

umjetničkoga područja, ali se ništa ne mijenja. Sveučilište je zaslužno za to da Ministarstvo 

doznačuje sredstva na adrese akademija, međutim to nije dovoljno.  

 

Rektor Boras navodi da se na Generalnoj skupštini Europskog udruženja sveučilišta istaknula 

činjenica da Europska komisija inzistira na tome da sve zemlje udvostruče izdvajanja iz 

proračuna za visoko obrazovanje. Ako i ubuduće Sveučilište bude diskriminirano na taj način 

te bude imalo pad financiranja, razmotrit će se opcija obustave upisa na godinu dana.  

 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 

donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Prihvaća se realizacija vanjske suradnje Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru u 

akademskoj godini 2017./2018., u skladu s tablicom koja se nalazi u privitku ove 

odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

8.4. Analiza pokrića materijalnih troškova iz državnog proračuna 

 

Dekan Nakić navodi da je Odbor za proračun krajem prošle godine započeo analizu pokrića 

materijalnih troškova iz državnog proračuna te je dogovoreno da se u postupak uključe sve 

sastavnice putem vijeća područja. Formirana je radna skupina na razini Sveučilišta, a u sastavu 

predstavnika vijeća područja, voditelja računovodstava i prodekana za financije i poslovanje. 

Radna skupina je predložila metodologiju prikupljanja podataka te su u analizu uključeni i 

troškovi koji se odnose na investicijsko odnosno tekuće održavanje kao i kapitalni projekti. 

Tablica koja je rezultat analize priložena je ovoj točki dnevnoga reda. Podloga analize bio je 

Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu koji ipak nije u cijelosti primjenjiv 

budući da se u zadnjih nekoliko godina promijenio način financiranja na sveučilištima. Bitna 

modifikacija je to što su u tablicu ušli i vlastiti prihodi fakulteta u ukupnim prihodima 

sastavnica kao jedan od parametara na temelju kojega su pojedine stavke rashoda poslovanja 

množene da bi se dobili konačni iznosi. Prema Pravilniku, hladni pogon bi se trebao financirati 
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u iznosu od 70-100% što ovisi o ranije navedenoj modifikaciji. Po pitanju tekućeg održavanja, 

radna skupina je predložila da se razmotri dosadašnja osnova od 3,5 kuna po metru kvadratnom. 

Građevinski fakultet je nakon provedene analize utvrdio da je minimalni iznos održavanja po 

metru kvadratnom iznosi 120 kuna godišnje. Prema tome, na godišnjoj razini je potrebno 

financirati iznos od 51.818.694 kuna. Radna skupina također drži da vanjsku suradnju treba 

financirati u iznosu od 70-100%, odnosno na godišnjoj razini u iznosu od 20.900.607 kuna. 

Ostali rashodi poslovanja trebali bi se, prema Pravilniku, financirati u iznosu od 30-100%, 

dakle u iznosu od 126.336.832 kuna. Kod potrebnih ulaganja u kapitalne projekte u analizu su 

ušli podaci vezani uz katalog kapitalnih projekata Sveučilišta. Svi ti projekti su već započeti, u 

njih je do sada uloženo cca 26.000.000 kuna te je razlog njihova unošenja u tablicu potreba za 

realizacijom istih. Kada se sve navedene stavke zbroje, na Sveučilištu je potrebno financirati 

iznos od 325.283.925 kuna, dok doznaka od ministarstva iznosi oko 140.000.000 kuna. Dakle 

razlika između ta dva iznosa je 184.641.728 kuna. 

 

Prorektor Lazibat navodi da su u vezi programskih ugovora neki dekani na samom početku 

trogodišnjeg pilot razdoblja naglašavali da će to izazvati manjak prihoda na Sveučilištu. Na 

početku mandata ove uprave utvrđeno je da je manjak prihoda iznosio oko 80 milijuna kuna. 

U tadašnjim pregovorima oko novih ugovora naglašen je manjak prihoda. Budući da je ovo 

zadnja godina tog ugovora, ide se u nove pregovore s ovim izvještajem. Ministarstvo u 

intervalima pokušava oduzeti Sveučilištu vlastite prihode proglašavajući ih namjenskim 

prihodima. To djeluje demotivirajuće na ostvarivanje vlastitih prihoda, budući da se preko 

ovakvih programskih ugovora Sveučilište prisiljava na to da troškove pokriva vlastitim 

prihodima, iako je to dužna učiniti država. Stoga predlaže Senatu da potvrdi ovaj izvještaj kako 

bi se isti koristio za daljnje pregovore u vezi novog ciklusa financiranja. 

 

Rektor Boras ističe da je ovo izvješće sveobuhvatno i daje podlogu za daljnje pregovore oko 

programskih ugovora.  

 

Dekan Cikojević zahvaljuje dekanu Nakiću na prvom konkretnom dokumentu koji je 

sukcesivno pobrojio sve troškove. U ime Muzičke akademije garantira točnost podataka. Nada 

se da će se programski ugovori u sljedećem razdoblju sastaviti na korist Sveučilišta i svih 

sastavnica.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio analizu pokrića materijalnih 

troškova iz državnog proračuna. 

 

  

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

2017./2018. 

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi da je u akademskoj godini 2017./2018. upisan veći broj i 

redovitih i izvanrednih te stranih studenata nego prošle akademske godine. Taj porast je zabilježen 

posljednje tri godine. U jesenskom i proljetnom upisnom roku upisano je 6116 studenata što je za 

2,13% više nego prošle godine. Popunjenost studija prirodnih znanosti iznosi 74,14%, tehničkih 

znanosti 73,09%, studiji biomedicinskog područja ostvarili su popunjenost od 112%, a biotehničke 

znanosti 80,01%. Nešto slabiju popunjenost imaju studiji društvenog područja sa 58,11% i 

humanističkoga sa 61,62%, studiji umjetničkog područja ostvarili su popunjenost od 78,26%, dok 

studiji u kategoriji „ostali“ imaju popunjenost od 26,67%.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvješće o upisu u I. godinu 

diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. 
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10. Izmjena Odluke o Upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu integriranog 

studija Medicina na engleskom jeziku Medicinskoga fakulteta Sveučilištu u Zagrebu u 

akademskoj godini 2018./2019. 

 

 Na temelju članka 21. i članka 55. stavka 1. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

o izmjeni Odluke o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i 

integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 

2018./2019. 

 

I. 

Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i 

integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 

2018./2019. koju je Senat donio na 9. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini 

(2017./2018.) održanoj 13. ožujka 2018. (Klasa: 602-04/18-13/1, Urbroj: 380-062/105-

18-25) mijenja se u dijelu upisnih kvota na integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku Medicinskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na način da se kvota za upis na predmetni studij 

povećava za 10 upisnih mjesta.  

 

II. 

U skladu s točkom I. ove odluke, na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij Medicina na engleskom jeziku, odobrava se ukupna upisna kvota od 60 upisnih 

mjesta. 

 

  

11. Provedba Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 

2017./2018.– konačna lista dobitnika 

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi da je privremena rang lista dobitnika stipendije Sveučilišta u 

Zagrebu objavljena 26. ožujka 2018. U žalbenom roku je pristiglo 39 upita studenata, a radi 

razjašnjavanja procedure. Podijelit će se 500 stipendija, i to u kategoriji A 356 stipendija, u 

kategoriji B 34 stipendije, u kategoriji C 10 stipendija te u kategoriji D 100 stipendija. Ističe da 

povjerenstvo nije zaprimilo niti jedan prigovor koji bi se odnosio na postupak obrade, prijave ili 

kršenja odredbi natječaja. 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Povjerenstva za 

dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu i Rektorskog kolegija u širem sastavu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

o dodjeli stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 

 

I. 

Na temelju provedenog Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima 

preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te 

preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u 

Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. te utvrđene konačne rang-liste dobitnika 

stipendija, donosi se Odluka o dodjeli 356 stipendija studentima u A kategoriji 

stipendije za izvrsnost, 34 stipendije studentima u B kategoriji stipendije studentima 

koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih 
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znanosti i informatike (STEM), 10 stipendija studentima u C kategoriji stipendije 

uspješnim studentima sportašima i 100 stipendija studentima u D kategoriji stipendije 

za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa . 

 

 II. 

Popis studenata, dobitnika stipendija Sveučilišta u Zagrebu nalazi se u privitku i 

sastavni je dio Odluke te se objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

12. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

 

12.1. Prijedlog većih izmjena i dopuna integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Filozofsko-teološki studij Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je prijedlog  većih izmjena i dopuna integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa Filozofsko-teološki studij 

Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  prošao sva nadležna sveučilišna 

tijela te dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju većih 

izmjena i dopuna integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa 

Filozofsko-teološki studij Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog većih izmjena i dopuna 

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Filozofsko-teološki studij Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

  

13. 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 94. sjednici Povjerenstva, održanoj 3. travnja 2018., 

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: 

 

 

BETONSKE KONSTRUKCIJE 2, sveučilišni udžbenik, autori: prof. emer. dr. sc. Zorislav Sorić 

i prof. dr. sc. Tomislav Kišiček. Predlagatelj je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU, sveučilišni 

udžbenik, autor: doc. dr. sc. Hrvoje Haramina. Predlagatelj je Fakultet prometnih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

RAČUNOVODSTVO II - EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROCESA, sveučilišni udžbenik, 

autori: prof. dr. sc. Danimir Gulin, prof. dr. sc. Vesna Vašiček, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić 

Lutilsky, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević, doc. dr. sc. Mirjana Hladika, doc. dr. sc. Martina Dragija 

Kostić, urednik: prof. dr. sc. Danimir Gulin. Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 
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RAČUNOVODSTVO II - PRIRUČNIK ZA VJEŽBE, sveučilišni priručnik, autori: izv. prof. dr. 

sc. Hrvoje Perčević, doc. dr. sc. Mirjana Hladika, doc. dr. sc. Martina Dragija Kostić, doc. dr. sc. 

Sanja Broz Tominac, Marina Mićin, mag. oec. Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

ODABRANA POGLAVLJA MATEMATIČKIH METODA ZA UPRAVLJANJE 

FINANCIJSKOM IMOVINOM, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Boško Šego, dr. sc. 

Margareta Gardijan, dr. sc. Tihana Škrinjarić. Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

VRSTE MLIJEKA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Rajka Božanić, doc. dr. sc. Katarina 

Lisak Jakopović, doc. dr. sc. Irena Barukčić. Predlagatelj je Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

SATELITSKE KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. 

Krešimir Malarić. Predlagatelj je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 

SUDSKA MEDICINA I DEONTOLOGIJA. 5. obnovljeno i dopunjeno izdanje, sveučilišni 

udžbenik, autori: prof. dr. sc. Dušan Zečević i suradnici, urednik: prof. dr. sc. Davor Mayer. 

Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

DJEČJA UROLOGIJA, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Božidar Župančić. Predlagatelj 

je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

  

 

14. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini 

 

Prorektor Judaš navodi da je pristigao potpisan ugovor od Ministarstva, da su sredstva uplaćena 

te je potom održan sastanak sa svim dekanima. Preostaje da vijeća područja kao i prošle godine 

podijele po sastavnicama iznose doznačene područjima, a do iduće sjednice Senata.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o raspodjeli 

sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti 

na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini. 

 

  

15. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

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

područja su razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

 

1. Kristijan Poljanec, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem dražbe 

 

2. Luka Sušac, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj uspješnosti integralnih informacijskih sustava na organizacijsku responzivnost u 

malim i srednjim poduzećima 
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3. Marko Mijač, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 

Tema: Design and evaluation of software framework that improves the management of reactive 

dependencies in development of object-oriented applications (Oblikovanje i evaluacija softverskoga 

okvira za unaprjeđenje upravljanja reaktivnim ovisnostima u razvoju objektno-orijentiranih 

aplikacija) 

 

4. Andreja Petković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Komparativna politika 

Tema: Dekonstrukcija jugoslavenskih i (re)konstrukcija nacionalnih mitova: slučajevi Hrvatske i 

Srbije 

 

5. Goran Bobić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Utjecaj senzomotornoga treninga na motoričku kontrolu i dinamičku ravnotežu rukometaša 

s oštećenjem sluha 

 

6. Ksenija Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Obilježja "sveučilišnoga prava i prava znanstvenih organizacija" u kontekstu reforme 

visokoga obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj 

 

7. Mirna Čudić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture  

Tema: Talijanski operni libreti u prepjevima Josipa Eugena Tomića 

 

8. Veno Volenec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika  

Tema: Hrvatske fonološke alternacije u  optimalnosnoj teoriji 

 

9. Anja Bertol Stipetić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Arheologija 

Tema: Ostave mazinskoga tipa 

 

10. mr. sc. Nataša Trojak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Psihologija 

Tema: Rukovoditeljeva motivacija za moći kao odrednica organizacijske uspješnosti 

 

11. mr. sc. Ines Škuflić-Horvat, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kroatistika 

Tema: Metodičke osnove rada s djecom i mladima u području dramskoga stvaralaštva 

 

12. Tamara Bakran, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture  

Tema: Koncept žudnje u poeziji Vesne Krmpotić 

 

13. Igor Stanić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Radnička klasa u socijalizmu – studija slučaja brodogradilišta Uljanik 1960-ih i 1970-ih 

 

14. Nivia Skelin, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Uloga struktura i elemenata krajobraza u stvaranju prepoznatljive slike naselja 
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15. Marko Zoldoš, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Numeričko i statističko modeliranje magle na području zagrebačke zračne luke 

 

16. Natalija Dunić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Termohalina svojstva i dinamički procesi u Jadranskome moru simulirani regionalnim 

klimatskim modelima 

 

17. Endi Keresturi, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Initial  condition perturbations in a convective scale ensemble prediction system (Pertubacije 

početnih uvjeta u prognostičkom ansambl-sustavu konvektivne skale) 

 

18. Tena Belinić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Određivanje granice litosfere i astenosfere ispod Dinarida analizom seizmograma dalekih 

potresa 

 

19. Darija Brajković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Unitarni dual p-adske grupe SO(7) s nosačem na minimalnoj paraboličkoj podgrupi 

 

20. Sergey Titov, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija  

Tema: Faunistic, taxonomic and biogeographical features of superfamily Noctuoidea (Insecta, 

Lepidoptera) in North-Eastern Kazakhstan (Pavlodar region) (Faunističke, taksonomske i 

biogeografske značajke nadporodice Noctuoidea (Insecta, Lepidoptera) u sjeveroistočnom 

Kazahstanu (Pavlodarska oblast)) 

 

21. Danijel Škrtić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija  

Tema: Genetička raznolikost i filogeografija ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.) 

 

22. Larisa Dukić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Geografija 

Tema: Geografski aspekti  aktivizma u Hrvatskoj  

 

23. Robert Katava, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Kompleksni spojevi vanadija s derivatima 2-benzotiazolilhidrazona 

 

24. Matija Cvetnić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Modeliranje fotooksidacijske razgradnje prioritetnih onečišćivala u vodi 

 

25. Irena Ivanišević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Sinteza i karakterizacija nanočestica srebra pogodnih za ispis tintnim pisačem 

 

26. mr. sc. Anica Benutić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija  

Tema: Razvoj spektrometrijskih analitičkih metoda za određivanje selenija u biljnim dodatcima 

prehrani 
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27. Marina Čalogović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija  

Tema: Elementna i strukturna analiza impaktom rastaljenih stijena i staklenih sferula 

 

28. Maja Vojnić Kortmiš, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Osjetljivost lijevanoga natrijeva kalcijeva silikatnoga stakla na male doze ionizirajućega 

zračenja u retrospektivnoj dozimetriji primjenom spektroskopije elektronske spinske rezonancije  

 

29. Filip Torić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Istraživanja povezanosti kristalne strukture i magnetskoga ponašanja izabranih kompleksnih 

spojeva 

 

30. Dalibor Perković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Implicitna jednadžba stanja kozmičkih fluida i modeli tamne energije, tamne materije i 

njihovog ujedinjenja 

 

31. Ana Šimičević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Geologija 

Tema: Odgovor biote na stresne epizode zabilježene u gornjopaleozojskim naslagama srednjega 

Velebita 

 

32. Šime Bilić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo 

Tema: Petrogeneza peridotita i piroksenita na području Banovine, Hrvatska 

 

33. Eugen Divjak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Vrijednost sonoelastografije u procjeni lezija uočenih magnetskom rezonancijom dojki 

nakon operacijskoga liječenja karcinoma dojke 

 

34. Zrinka Franić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Međudjelovanje konstitucijskih značajki i čimbenika rizika radnoga okoliša na incidenciju 

profesionalnoga kontaktnoga dermatitisa u frizerskih učenika tijekom školovanja 

 

35. Lea Katalinić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Povezanost stupnja edukacije i stanja uhranjenosti bolesnika liječenih kroničnom 

hemodijalizom 

 

36. Fran Seiwerth, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Analiza ekspresije transkripcijskih čimbenika SOX2, OCT-4 i NANOG i signalnoga puta 

PI/AKT/BCL2 u malignom mezoteliomu pleure 

 

37. Iva Marolt Banek, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Utjecaj sastava i udjela masnih kiselina na odlaganje lipida i regulaciju otpuštanja glukoze iz 

jetre u štakora na visokomasnoj prehrani  

 

38. Boris Crnobrnja, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 
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Tema: Održivi razvoj nuklearne energetike utemeljen na raspoloživim količinama plutonija za 

pogon brzih oplodnih reaktora 

 

39. mr. sc. Dunja Vučić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Quality of experience driven video encoding adaptation for multiparty audiovisual 

telemeetings on mobile devices (Prilagodba kodiranja videa vođena poboljšanjem iskustvene 

kvalitete višekorisničkih audiovizualnih daljinskih sastanaka na pokretnim uređajima) 

 

40. Robert Vaser, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Algorithms for de novo assembly of large genomes (Algoritmi za de novo sastavljanje velikih 

genoma) 

 

41. mr. sc. Dejan Čakija, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Optimiranje odabira i rasporeda zaštitnih elemenata u projektiranju sustava tehničke zaštite 

 

42. Leon Dragić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: System architectures for just-in-time video transcoding mode decision on heterogeneous high 

performance computers (Arhitekture sustava za odlučivanje o načinu pravovremenoga 

videotranskodiranja na raznorodnim računalima visokih performanci)  

 

43. Neven Drljević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Model of support system for learning with augmented reality in early primary school 

education (Model sustava za potporu učenju s proširenom stvarnošću u ranom osnovnoškolskom 

obrazovanju)  

 

44. Ivan Krešo, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Convolutional architecture for efficient semantic segmentation of large images 

(Konvolucijska arhitektura za učinkovitu semantičku segmentaciju velikih slika ) 

 

45. mr. sc. Nedim Osmić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Planiranje gibanja bespilotne letjelice s obzirom na procjenu rizika od kvarnih stanja 

 

46. Tomislav Špoljarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Određivanje parametara uzbudnoga sustava generatora višeciljnom optimizacijom i 

pronalaženje skupa rješenja minimalnih oscilacija 

 

47. Nevena Predojević, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Arhitektura i urbanizam 

Tema: Modernost 20. stoljeća u arhitektonsko-urbanističkim konceptima realizacije hotela u Bosni 

i Hercegovini  

 

48. Luka Rumora, Sveučilište u Zagrebu Geodetski  fakultet, Doktorski studij Geodezija i 

geoinformatika 

Tema: Razvoj multisenzorske metodologije za geopozicioniranje i kartiranje urbane vegetacije 

 

49. Matjaž Štanfel, Sveučilište u Zagrebu Geodetski  fakultet, Doktorski studij Geodezija i 

geoinformatika 
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Tema: Modeliranje sustava podrške za procjenu rizika pri rekreaciji u prirodi 

 

50. Denis Težak, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo  

Tema: Utjecaj značajki miniranja na kotlovsko proširenje u glinenome tlu 

 

51. Filip Valjak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Mapping of product functions and design principles for additive manufacturing (Povezivanje 

funkcija proizvoda i principa konstrukcijskoga oblikovanja po kriteriju prihvatljivosti za aditivnu 

proizvodnju) 

 

52. Franjo Kozina, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Solidification and characterisation of aluminum-magnesium-lithium alloy (Skrućivanje i 

karakterizacija aluminij-magnezij-litij legure) 

 

53. mr. sc. Goran Pejić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Model za brzo predviđanje emisija iz cestovnoga transporta  

 

54. Maja Trstenjak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Model izračuna čimbenika spremnosti za Industriju 4.0 usmjerenoga na projektiranje 

tehnoloških procesa 

 

55. Stjepan Flegarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Model procesa konstruiranja pametnih proizvoda 

 

56. Tibor Bešenić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Numerical modelling of pollutant formation and removal during fuel combustion 

(Numeričko modeliranje nastajanja i uklanjanja polutanata pri izgaranju goriva) 

 

 

PRIJEDLOG 

 

  U okviru doktorskoga studija 

 

1. Petar Bagarić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

odobrena tema: Granice Federalne Države i Narodne Republike Hrvatske 1945. – 1963. 

ispravak teme: Institucije Federalne Države i Narodne Republike Hrvatske u određivanju državnih 

i republičkih granica 1945.-1963. 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

ISPRAVAK uslijed administrativnoga propusta sastavnice 

 

1. Božica Solomun Kolanović, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Nutricionizam 

Tema: Eliminacija ostataka levamisola iz tkiva i jaja nakon oralne primjene kod nesilica i razvoj 

LC-MS/MS metode za kvantifikaciju levamisola 
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2. Anka Kekez Koštro, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Komparativna politika 

Tema: Influence of institutions and actors on the reform of implementation management: a 

comparative analysis of social services in Croatia (Utjecaj institucija i aktera na reformu 

implementacijskog menadžmenta: komparativna analiza socijalnih usluga u Hrvatskoj) 

 

3. Matija Miloš, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij  

 Pravne znanosti 

Tema: Ustrojstvo i učinak građanskih inicijativa u kontekstu koncepta predstavljanja 

 

4. Ivan Andrić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo i drvna tehnologija 

Tema: Genotipska i fenološka varijabilnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u 

klonskim sjemenskim plantažama 

 

5. Vlatka Rešković Lukšić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Poremećaj deformacije miokarda procijenjen dvodimenzijskom studijom deformacije u 

hipertoničara s hipertrofijom interventrikulskoga septuma u izgonskom traktu lijeve klijetke  

 

6. Sandra Bezak, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Rani 

odgoj i obvezno obrazovanje 

Tema: Uloga roditeljskog ponašanja, vrijednosnih orijentacija adolescenata i obiteljskih 

sociodemografskih značajki u agresivnom ponašanju adolescenata prema roditeljima 

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

 

Dekanica Čižmešija postavlja pitanje treba li kod teme pod rednim brojem 42 pisati „performace“ 

ili „performanse“.  

 

Profesor Gledec odgovara da treba pisati „preformance“. 

 

Profesorica Vrdoljak predlaže da kod teme pod rednim brojem 52 umjesto „karakterizacija 

aluminij-magnezij-litij legure“ piše „karakterizacije legure aluminija, magnezija i litija“ kako bi bilo 

u skladu s anorganskom nomenklaturom. 

 

Dekan Guzović navodi da je to već debatirano na jučerašnjoj sjednici Vijeća tehničkog područja pa 

predlaže da tema ostane kako je navedeno. 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

  

16. Međunarodna suradnja 

 

Rektor Boras kratko izvještava Senat o proteklim međunarodnim događanjima na Sveučilištu  u 

Zagrebu. 

 

Dekanica Čižmešija dodaje da je krajem ožujka Prirodoslovno-matematički fakultet posjetio 

predsjednik European Research Council-a. Ističe da se na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 
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odvijaju 2 od ukupno 5 prestižnih ERC projekata u Hrvatskoj, a četvero od petero dobitnika su djeca 

Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta. 

 

 

17. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja 

 

 Na temelju članka 21., a u skladu s člankom 34. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je  

 

 O d l u k u 

 o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja   

 Sveučilišta u Zagrebu 

 

 I. 

Odluka o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (dalje: 

Odbor)  koju je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio na 4. redovitoj sjednici u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 12. prosinca 2017. godine (Klasa: 012-

03/17-01/12; Urbroj: 380-020/173-17-1), mijenja se u točki I. podtočki 7. na način da 

se imenuje novi član Odbora zbog ostavke dosadašnjega člana Odbora, prof. dr. sc. 

Marka Baretića tako da podtočka 7. glasi: 

 

7. prof. dr. sc. Hana Horak, Ekonomski fakultet, predstavnica Vijeća društveno-

humanističkoga područja (društveno područje), članica 

 

 II. 

Mandat novoimenovane članice Odbora traje do isteka mandata sadašnjega saziva 

Odbora. 

 

 III. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Odbora se ne mijenjaju. 

 

  

18. Izmjena Odluke o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet 

 

 Na temelju članka 21. i 26. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 

donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni 

savjet 

 

I. 

Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet koju je 

Senat donio na svojoj 2. redovitoj sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015.) 

održanoj 28. listopada 2014. godine (Klasa: 602-04/14-04/44; Urbroj: 380-020/032-14-

1) mijenja se u točki I. na način da se u Sveučilišni savjet na prijedlog Studentskog 

zbora Sveučilišta u Zagrebu imenuje Ante Bundović, student s Fakulteta 

elektrotehnike i računarstva  umjesto dosadašnjeg člana Luke Štambuka, studenta s 

Ekonomskoga fakulteta.  

 

II. 

Mandat novoimenovanog člana traje do isteka mandata postojećeg saziva Sveučilišnog 

savjeta.  
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III. 

Ostale točke Odluke o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni 

savjet se ne mijenjaju. 

 

  

19. Izmjena Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21., Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o izmjeni Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Odluka o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu koju je Senat donio na 

svojoj 8. redovitoj sjednici u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održanoj 9. ožujka 

2016. godine (Klasa: 602-04/16-17/3; Urbroj: 380-020/173-16-1) mijenja se u točki I. 

podtočki 4. na način da se u Etički savjet na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta 

u Zagrebu kao zamjenica članu Matiji Kikelju, studentu s Pravnoga fakulteta imenuje 

Klara Koketi, studentica s Pravnoga fakulteta umjesto Nikole Klasića, studenta s 

Pravnoga fakulteta. 

 

II. 

Mandat novoimenovane zamjenice člana traje do isteka mandata postojećeg saziva 

Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu.  

 

III. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu se ne 

mijenjaju. 

 

 

20. Potvrđivanje izbora dekana Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jurice 

Pavičića 

 

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

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 

63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Jurice Pavičića za dekana Ekonomskoga fakulteta 

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

(2018./2019. i 2019./2020.) izabranoga 21. ožujka 2018. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

  

21. Potvrđivanje izbora dekana Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Željana Maleša  

 

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

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 
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63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Željana Maleša za dekana Farmaceutsko-

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

akademske godine (2018./2019. i 2019./2020.) izabranoga 21. ožujka 2018. godine 

Odlukom Fakultetskoga vijeća Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

 

22. Potvrđivanje izbora dekana Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nikole 

Mrvca  

 

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

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 

63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Nikole Mrvca za dekana Grafičkoga fakulteta 

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

(2018./2019. i 2019./2020.) izabranoga 19. ožujka 2018. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

23. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Arhitektonskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Krunoslava Šmita 

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Arhitektonskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. KRUNOSLAVA ŠMITA za 

mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2018./2019. i 2019./2020.) 

  

24. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Građevinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Stjepana Lakušića i prof. dr. sc. Ivice Završkog 

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na programe rada predloženika za dekana Građevinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. STJEPANA LAKUŠIĆA i prof. dr. sc. IVICE 
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ZAVRŠKOG za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2018./2019. i 

2019./2020.). 

 

  

25. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Medicinskoga fakulteta 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijana Klarice 

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. MARIJANA KLARICE za mandatno razdoblje od 

3 (tri) akademske godine (2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.) 

 

  

26. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Šumarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tibora Penteka i prof. dr. sc. Renate Pernar 

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na programe rada predloženika za dekana Šumarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. TIBORA PENTEKA i prof. dr. sc. RENATE 

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

2019./2020.). 

 

  

27. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

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

Fakultetsko vijeće Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici 

održanoj 24. siječnja 2018. godine. 

 

  

28. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju Fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u 

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

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 
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 O D L U K U 

 

 I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustroju Fakulteta i radnih mjesta Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, odluku koju je usvojilo Fakultetsko 

vijeće Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 

20. veljače 2018. godine. 

 

  

29. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju 

i ustroju radnih mjesta Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u 

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

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

 O D L U K U 

 

 I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

ustroju i ustroju radnih mjesta Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

odluku koju je usvojilo Fakultetsko vijeće Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu na sjednici održanoj 21. ožujka 2018. godine. 

 

  

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

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

kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2018. g. za 

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

programskih zemalja - broj projekta: 2018-1-HR01-KA103- 046931 

 

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

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

 

O D L U K U  

 

I. 

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

prihvaćanje odobrene financijske potpore i potpisivanje ugovora o dodjeli financijske 

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

prijedloga za program Erasmus+ za 2018. g. za Ključnu aktivnost 1 u području 

visokog obrazovanja: Mobilnost studenata i osoblja unutar programskih zemalja - 

broj projekta: 2018-1-HR01-KA103- 046931. 

 

  

31. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti većoj od tri milijuna kuna za nabavu 

mikroskopa 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 
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O D L U K U  

 

I. 

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

Marijanu Klarici za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koje se odnose 

na nabavu mikroskopa. 

  

32. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti većoj od tri milijuna kuna radi 

priznanja prava vlasništva bez naknade stanarima Voćarskog naselja 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

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

Marijanu Klarici za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u vrijednosti većoj od tri milijuna kuna radi priznanja 

prava vlasništva bez naknade stanarima Voćarskog naselja. 

  

 

33. Ostalo 

 

Rektor Boras obavještava da se 26. travnja 2018. u 12 sati na Ekonomskom fakultetu odvija dodjela 

stipendija Sveučilišta u Zagrebu pa poziva sve članove Senata da uveličaju tu svečanost.  

 

 

 

*** 

 

      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 15:00 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/18-04/02 

Urbroj: 380-020/173-18-6 

19. travnja 2018. 


