
1 

 

ZAPISNIK 

 

11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 

u utorak, 15. svibnja 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. akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer,  Ekonomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

32. akademik Mislav Ježić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti  
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33. prof. dr. sc. Miroslav Požek, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

35. prof. dr. sc. Sanja Faivre, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

37. izv. prof. dr. sc. Mia Roth Čerina, Arhitektonski fakultet, temeljem punomoći izv. prof. dr. sc. 

Krunoslava Šmita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

54. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

55.Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

56. Danko Relić, Medicinski fakultet 

57. Marina Palčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

58. Mate Jonjić, Akademija dramske umjetnosti 

59. Karlo Nikoletić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

60. Lucija Kundid, Pravni fakultet 

61. Leopold Ćurčić, Katolički bogoslovni fakultet 

62. Mario Sladin, Šumarski fakultet 

63. Filip Njavro, Medicinski fakultet 

 

 

Predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

64. Borna Nemet, Veterinarski fakultet 

 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

65. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

66. Erik Brezovec, Filozofski fakultet 
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Ostali 

- Predrag Marković, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 

- doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, Hrvatski sveučilišni sindikat 

- prof. dr. sc. Lada Čale Feldman, izvjestiteljica 

- prof. dr. sc. Lada Badurina, izvjestiteljica 

- prof. dr. sc. Dubravko Rogale, izvjestitelj 

- prof. dr. sc. Anđela Frančić, izvjestiteljica 

- prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, izvjestiteljica 

- prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, izvjestiteljica 

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

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

- Lidija Maričić, dipl. iur., stručna savjetnica u Uredu za ljudske resurse 

- 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 11. 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. Prijedlog za dodjelu počasnog doktorata akademiku prof. dr. sc. Draganu Čoviću  

dodaju nove točke 3. Izbor dosadašnjih prorektora Sveučilišta u Zagrebu za novi mandat i 4. 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za razvoj i institucionalno uređenje sustava znanosti i 

visokog obrazovanja čime se preostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 pod točkom 7. Financijska pitanja (ranije točka 5.) dodaju nova podtočke 7.1. Konsolidirani 

godišnji financijski izvještaj za 2017. Sveučilišta u Zagrebu, 7.2. Financijsko izvješće 

studentskih programa za 2017., 7.3. Konačni obračun sredstava subvencija participacija 

školarina 2017.-2018. na Sveučilištu u Zagrebu, te 7.3.1. Konačni obračun sredstava subvencija 

participacija školarina za ak. god. 2017.-2018., 7.3.2. Konačni obračun participacija školarina 

za ak. god. 2017.-2018. - pregled po sastavnicama i 7.3.3. Sveučilište u Zagrebu - konačna 

doznaka za ak. god. 2017.-2018.  

 iza točke 38. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu, za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora 

u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta „ADRIATIC – Advancing Diver-

Robot Interaction Capabilities“ (ranije točka 35.)  doda nova točka 39. Davanje suglasnosti 

dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje pravnih 

radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna 

za financiranje projekta „A digital traceability chain for AC voltage and current - 17RPT03 

DIG-AC“ čime se preostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 iza točke 41. Davanje suglasnosti dekanici Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja 

sporazuma u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Modernizacija 
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infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)" (ranije točka 38.)  dodaju 

nove točke 42. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti 

iznad tri milijuna kuna radi potpisivanja Ugovora u o dodjeli bespovratnih sredstava za 

projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - „CeNIKS" - 

Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava i 43. Davanje suglasnosti dekanici 

Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje pravnih radnji 

u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna radi potpisivanja Ugovora u o 

dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom 

razdoblju 2014.-2020. - „CIuK" - Centar izvrsnosti u kemiji 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 dodjelu počasnog doktorata akademiku prof. dr. sc. Draganu Čoviću  

3. Izbor dosadašnjih prorektora Sveučilišta u Zagrebu za novi mandat  

4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za razvoj i institucionalno uređenje sustava znanosti i 

visokog obrazovanja  

5. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 10. travnja 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 

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

profesora 

7. Financijska pitanja 

7.1. Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2017. Sveučilišta u Zagrebu  

7.2. Financijsko izvješće studentskih programa za 2017.  

7.3. Konačni obračun sredstava subvencija participacija školarina 2017.-2018. na Sveučilištu 

u Zagrebu 

7.3.1. Konačni obračun sredstava subvencija participacija školarina za ak. god. 2017.-

2018.  

7.3.2. Konačni obračun participacija školarina za ak. god. 2017.-2018. - pregled po 

sastavnicama  

7.3.3. Sveučilište u Zagrebu - konačna doznaka za ak. god. 2017.-2018.  

8. Donošenje Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu  

9. Izmjena Odluke o prihvaćanju kriterija za upis u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima 

izvan RH na preddiplomski studij Geografija, smjer istraživački i integrirani preddiplomski i 

diplomski studij Geografija i povijest, smjer nastavnički Prirodoslovno-matematičkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.  

10. Akademski (sveučilišni) kalendar za akademsku godinu 2018./2019.  



5 

 

11. Pripreme za utvrđivanje upisnih kvota za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u 

Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019.  

12. Sveučilišna nastavna literatura  

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

2018. godini 

13.1. Odluka o usvajanju prijedloga vijeća područja za raspodjelu sredstava po 

sastavnicama za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti 

na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini  

13.2. Odluka o raspodjeli sredstava po sastavnicama za namjensko institucijsko 

financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini  

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

umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini u interdisciplinarnom 

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

istraživanjima prijavljenima izravno preko Sveučilišta u Zagrebu  

14. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

14.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Medicina rada i športa Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (izmjene do 20%)  

14.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa interdisciplinarnog 

poslijediplomskog specijalističkog studija Ekoinženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu 

(izmjene do 20%)  

15. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

15.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Promet Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u 

Zagrebu 

15.2. Prijedlog za prihvaćanje izmjena do 20% studijskog programa poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, 

metalurgija Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu  

16. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

17. Međunarodna suradnja 

18. Odluka o promjeni poslovne adrese društva s ograničenom odgovornošću Dormitorij d.o.o. 

19. Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Dormitorij d.o.o.  

20. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Akademije dramske 

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. art. Franke Perković Gamulin  

21. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Akademije likovnih umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. art. Tomislava Buntaka  

22. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zorana Kurelića  

23. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Fakulteta prometnih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Josipa Mlinarića  

24. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dubravka Majetića, izv. prof. dr. sc. 

Vedrana Slapničara i prof. dr. sc. Ivice Smojvera  

25. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Geotehničkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ranka Biondića i izv. prof. dr. sc. Zvjezdane Stančić  

26. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Katoličkoga bogoslovnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Maria Cifraka i izv. prof. dr. sc. Ante Crnčevića  

27. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešija  

28. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Tekstilno-tehnološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordane Pavlović  

29. Potvrđivanje izbora dekana Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Zorana Grgića  

30. Potvrđivanje izbora dekana Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Krunoslava Šmita  
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31. Potvrđivanje izbora dekana Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Marijana Klarice  

32. Potvrđivanje izbora dekanice Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Zrinke Tarle  

33. Potvrđivanje izbora dekana Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tibora 

Penteka  

34. Potvrđivanje izbora dekana Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Siniše Opića  

35. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu  

36. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Prehrambeno-biotehnološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta 

Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

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

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta „Twinning coordination action 

for spreading excellence in Aerial Robotics - AeRoTwin“  

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

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta „ADRIATIC – Advancing Diver-

Robot Interaction Capabilities“  

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

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta „A digital traceability chain for 

AC voltage and current - 17RPT03 DIG-AC“  

40. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje 

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

potpisivanja Ugovora u o opskrbi s opskrbljivačem HEP- Opskrba d.o.o.  

41. Davanje suglasnosti dekanici Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja sporazuma u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Modernizacija infrastrukture 

Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)"  

42. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna radi potpisivanja Ugovora u o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - „CeNIKS" - Centar za 

Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava  

43. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna radi potpisivanja Ugovora u o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - „CIuK" - Centar izvrsnosti u 

kemiji  

44. 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 dodjelu počasnog doktorata akademiku prof. dr. sc. Draganu Čoviću  

 

 

Rektor Boras navodi da je na prošloj sjednici Senata pokrenut postupak za dodjelu počasnog 

doktorata akademiku prof. dr. sc. Draganu Čoviću te je imenovano povjerenstvo koje je podnijelo 

izvještaj priložen ovoj točki. Na temelju iznesenoga obrazloženja Stručno povjerenstvo smatra da 

prof. dr. sc. Dragan Čović neprijeporno zaslužuje i ispunjava uvjete za dodjelu počasnog doktorata 

Sveučilišta u Zagrebu zbog svojih doprinosa jačanju bilateralnih odnosa između Bosne i 

Hercegovine  i Republike Hrvatske, očuvanju hrvatskoga  identiteta, promicanju demokratskih 

vrijednosti i afirmaciji hrvatske obrazovne, znanstvene i kulturne baštine u Europi i svijetu.  

 

Docentica Čilić Škeljo navodi da na zidu ispred aule stoje fotografije osoba kojima je Sveučilište 

dodijelilo počasne doktorate. Među njima su i oni koji su to priznanje dobili zbog političkog 

oportuniteta ili konjunkturnih procesa međusobnog osnaživanja trenutno utjecajnih političkih figura 

unutar Hrvatske ili između Hrvatske i drugih zemalja. Ako se dodjeli ovaj doktorat, bit će to još 

jedna takva politička gesta Senata. Međutim, vani, na hodniku, među fotografijama počasnih 

doktora, i ona je Nikole Tesle, Lavoslava Ružičke, Vladimira Mažuranića, Tomaša Masaryka, 

Dorothy Hodgkin, Vladimira Preloga. Uvjerena je da Draganu Čoviću među njima nije mjesto. U 

izvještaju povjerenstva navodi se da je Dragan Čović započeo karijeru „u teškim trenucima ukidanja 

Hrvatske Republike Herceg Bosne“. Podsjeća povjerenstvo i sve članove Senata da u 

međunarodnopravnom smislu ta republika nikad nije postojala, a da je bosanskohercegovačkim, a 

posebno bosanskim Hrvatima, osim onim malobrojnima koji su se njezinim osnivanjem okoristili, 

donijela nepreglednu štetu. Projekt Herceg-Bosne, koji je prokazan i na Međunarodnom sudu u 

Hagu, a čiji je Čović dosljedni politički nastavljač, zapravo predstavlja tragediju hrvatskog naroda 

u Bosni i Hercegovini. Nadalje, u izvještaju povjerenstva navode se i Čovićeve rukovodeće funkcije 

u mostarskom poduzeću „Soko“, u kojem je šest godina bio i generalni direktor. Navodi da tim 

neospornim činjenicama, potpunoj istini za ljubav, valja dodati još jednu  – s kojom povjerenstvo 
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možda nije bilo upoznato ali postoji dokument o tome objavljen nedavno i u hrvatskim medijima – 

Dragan  Čović je u poduzeću „Soko“ za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini ratne logoraše bošnjačke 

nacionalnosti koristio za prisilni rad. Postavlja pitanje želi li se doista Sveučilište opteretiti  

hipotekom pristajanja na tako teške kompromitacije u kontekstu ratnih logora. Nastavlja da 

argument povjerenstva o Čovićevu zalaganju za vladavinu prava provocira jer da se podsjetimo: 

protiv Dragana Čovića vođena su tri sudska procesa – jedan je vezan za organizirani gospodarski 

kriminal odnosno njegov mandat ministra financija i aferu s iznuđivanjem i primanjem mita od 

vlasnika mesne firme Lijanović, za što je prvostupanjskom presudom osuđen na pet godina zatvora. 

Na drugostupanjskom sudskom tijelu presuda je ukinuta. Drugi sudski proces, 2009. godine, 

pokrenut je optužbom koja Čovića tereti za pogodovanje određenim osobama u kupnji nekretnina. 

Treći put je optužen 2010. godine,  za zloupotrebu položaja u prijenosu duga Hrvatske pošte i 

telekoma na privatne firme. Ni u jednom od tih procesa Čović nije osuđen. Danas bi ovaj Senat 

trebao odnijeti odluku o dodjeli počasnog doktorata aktivnom političaru iz susjedne države, nositelju 

velike političke i ekonomske moći stečene dubioznim načinima,  za čije se ime vežu i nečasne radnje 

poput političkog kadroviranja na mostarskom Sveučilištu, kaznene prijave, prisilni rad ratnih 

zarobljenika u logorima, nerazjašnjene okolnosti naglog bogaćenja. Podsjeća zato da je Sveučilište 

prosvjetiteljska institucija, koja pruža utočište i nove mogućnosti ljudima od znanja, i moralo bi 

uvijek i po svaku cijenu, težiti emancipaciji od političke i ekonomske moći, a ne njezinu 

dodvoravanju. S pravom možemo posumnjati u autonomiju ovog sveučilišta i njegovih najviših 

upravljačkih tijela ako ono u trenutku kad je na vlasti HDZ u Hrvatskoj, dodijeli počasni doktorat 

čelnom čovjeku sestrinske stranke u BiH. Ističe da dopušta da je glavni motiv povjerenstva i 

Rektorova prijedloga, želja da se dodjelom ovog priznanja dade simbolička potpora hrvatskom 

narodu, koji nedvojbeno jest u nepovoljnom položaju u Bosni i Hercegovini, osipa se i napušta BiH, 

a u Republici Srpskoj i nestaje. Valja u tom kontekstu uzeti u obzir da je za odlazak i nestanak 

Hrvata u Bosni i Hercegovini, a napose u Republici Srpskoj, jedan od glavnih krivaca i politika 

Milorada Dodika s kojim Čović već godinama njeguje prijateljske odnose i izvrsno surađuje, a jučer 

je najavljena i koaliciju HDZ-a i najjače srpske političke stranke kojoj je Dodik na čelu. Sigurna je 

da se Senat može dosjetiti drukčijeg, mudrijeg i korisnijeg načina da osnaži položaj Hrvata u 

susjednoj državi. Poziva sve da se odluče na taj drugi, i za Hrvate u BiH i za ovaj Senat, puno bolji 

i etički ispravniji put. Zahvaljuje na pažnji. 

 

Profesor Bakić  navodi da podržava riječi docentice Čilić Škeljo, dijeli njezino mišljenje i stavove 

te zbog toga ne može podržati izvještaj ovoga povjerenstva niti dati svoj glas prijedlogu o dodjeli 

ovog počasnog doktorata.  

 

Dekanica Vlahović Štetić smatra da ne treba politizirati, a upravo to se čini dodjeljivanjem 

počasnog  doktorata aktivnom političaru  uoči izbora. Dodaje da će u ovom predmetu zasigurno biti 

suzdržana.  

 

Rektor Boras navodi da Sveučilište dodjeljuje počasne doktorate znanstvenicima, ali i političarima 

za koje se ocijeni da zaslužuju. Dodaje da nema potrebe iznositi informacije o sudskim postupcima 

u kojima nije bilo osuđujuće presude.   

 

 Na temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i čl. 

76. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog stručnog povjerenstva u sastavu: 

prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik 

povjerenstva; prof. dr. sc Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Sveučilišta u Zagrebu, član; prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu, član; prof. dr. sc. Amir Hamzić, professor emeritus 

Sveučilišta u Zagrebu, član i prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor Sveučilišta u 

Zagrebu, član; Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je uz 12 suzdržanih glasova i 5 

glasova protiv 

 

ODLUKU O DODJELI POČASNOG DOKTORATA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

AKADEMIKU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI BOSNE I 
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HERCEGOVINE TE HRVATSKOM ČLANU PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I 

HERCEGOVINE PROF. DR. SC. DRAGANU ČOVIĆU  

 

I. 

Dodjeljuje se počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Draganu Čoviću, 

akademiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine te 

Hrvatskom članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine za doprinos jačanju bilateralnih 

odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, očuvanje hrvatskoga 

identiteta, promicanje demokratskih vrijednosti i afirmaciju hrvatske obrazovne, 

znanstvene i kulturne baštine u Europi i svijetu.  

 

II. 

Svečana promocija, upis prof. dr. sc. Dragana Čovića u knjigu počasnih doktora 

znanosti Sveučilišta u Zagrebu i uručenje diplome održat će se u dogovoru s Uredom 

hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. 

 

 

3. Izbor dosadašnjih prorektora Sveučilišta u Zagrebu za novi mandat  

 

Rektor Boras poziva Senat da radi kontinuiranog djelovanja ove uprave Sveučilišta podrži 

prijedlog o izboru dosadašnjih prorektora Sveučilišta u Zagrebu za novi mandat. 

 

 Na temelju članka 21., a u skladu s člankom 17. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je uz 6 suzdržanih glasova 

 

O D L U K U 

 

o izboru prorektora Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Za prorektore Sveučilišta u Zagrebu izabrani su: 

- prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i 

upravljanje kvalitetom, 

- prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i 

međusveučilišnu suradnju, 

- 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. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer 

tehnologije i komunikacije, 

- prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje 

 

II.  

Mandat prorektora Sveučilišta u Zagrebu veže se uz mandat rektora te počinje od 1. 

listopada 2018. i traje do 30. rujna 2022. 

 

 

4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za razvoj i institucionalno uređenje sustava znanosti i 

visokog obrazovanja  

 

Rektor Boras navodi da je u konzultacijama s drugim sveučilištima i rektorima predložio 

formiranje ovoga Povjerenstva, a radi učinkovitog odvijanja znanstveno-nastavne djelatnosti i 
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provođenja strukturnih reformi. Ono je sastavljeno od uglednih profesora te će u radu konzultirati 

dekane i Senat Sveučilišta u Zagrebu.  

 

Prorektor Judaš se kratko osvrće na programske ugovore pa navodi da do 1. srpnja ove godine 

Vlada mora donijeti odluku o kriterijima programskog financiranja, a nakon toga se kreće u 

pregovore Ministarstva i sveučilišta. Smatra da bi postupak trebalo pojednostavniti jer je previše 

kriterija i indikatora. Primjerice jedan od indikatora u znanosti je citiranost i to ne ukupna nego samo 

u prethodnoj godini. Drugi indikator su patenti, iako je patent nešto što se samostalno financira. 

Indikatori u umjetnosti su izostavljeni. Jedan od kriterija je zapošljivost u gospodarstvu Hrvatske, 

uz naputak ministrice da Sveučilište treba odgojiti studente tako da se mogu i sami zaposliti.  

 

Profesor Požek ističe da u ovom prijedlogu o imenovanju Povjerenstva nema niti jednog 

predloženika koji se bavi znanošću, a predlaže se i samo jedan matematičar. Razumije potrebu za 

trima pravnicima, ali ne i za četirima predloženicima s Filozofskoga fakulteta te dvama s 

Ekonomskoga.  

 

Rektor Boras navodi da je važno odabrati predstavnike iz svih širih područja te da će oni po potrebi 

provoditi dodatne konzultacije. Zakonska rješenja će uključivati sva područja. Ne slaže se da 

znanost nije zastupljena jer je to širok pojam te dodaje da su u Povjerenstvo pažljivo birani istaknuti 

stručnjaci.  

 

Profesor Jovanović navodi da u predmetnoj Odluci ništa nije navedeno o dinamici rada 

Povjerenstva i rokovima unutar kojih će djelovati. 

 

Rektor Boras navodi da je trenutna politička situacija u Hrvatskoj takva da je teško postaviti 

konkretne rokove. Ističe da će unatoč tome Povjerenstvo djelovati ažurno i odgovorno.  

 

Akademik Miličić sugerira da stav toga Povjerenstva bude takav da se ne smatra samo pukim 

savjetodavcem, nego da na neki način obvezuju one koji će ih pozivati na sastanke, da ne pristaju 

na to da se svaki put govori o istim temama ili da se odluke donose mimo njih.  

 

Rektor Boras se slaže s navedenim, ali također smatra da bi odluku o načinu djelovanja trebalo 

prepustiti Poslovniku i Povjerenstvu.  

 

 

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

razmatrajući svoje obveze u provedbi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i 

neophodnih strukturnih reformi, donio je uz 4 suzdržana glasa sljedeću 

 

O D L U K U  

 

o imenovanju Povjerenstva za razvoj i institucionalno uređenje sustava znanosti i 

visokog obrazovanja 

 

I. 

Senat Sveučilišta u Zagrebu imenuje Povjerenstvo za razvoj i institucionalno uređenje 

sustava znanosti i visokog obrazovanja (dalje: Povjerenstvo), u sastavu: 

 

Prof. dr. sc. Ivo Družić, predsjednik, Ekonomski fakultet 

Prof. dr. sc. Željko Potočnjak, zamjenik predsjednika, Pravni fakultet 

Akademik Ferdo Bašić, član, Agronomski fakultet 

Akademik Stjepan Damjanović, član, Filozofski fakultet 

Akademik Goran Durn, član, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

Akademik Marin Hraste, član, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Akademik Ignac Lovrek, član, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
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Akademik Ivica Kostović, član, Medicinski fakultet 

Akademik Mladen Obad Ščitaroci, član, Arhitektonski fakultet 

Akademik Marko Tadić, član, Prirodoslovno-matematički fakultet  

Akademik Slobodan Vukičević, član, Medicinski fakultet 

Akademik Vedran Žanić, član, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Akademkinja Milena Žic-Fuchs, član, Filozofski fakultet 

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, član, Građevinski fakultet, predsjednik HATZ-a 

Prof. dr. sc. Hana Horak, član, Ekonomski fakultet 

Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, član, Pravni fakultet 

Izv. prof. dr. sc. Lana Ofak, član, Pravni fakultet 

Prof. dr. sc. Gvozden Srećko Flego, član, Sveučilišni savjet Sveučilišta u Zagrebu 

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

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

Red prof. art. Mladen Janjanin, član, Muzička akademija 

Prof. dr. sc. Miloš Judaš, član, Medicinski fakultet 

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

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

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

Prof. dr. sc. Borivoj Modlic, član, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

Nediljko Jerković, član, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

Ivan Bota, član, Ured za studente Sveučilišta u Zagrebu 

 

II. 

Zadaća Povjerenstva je da prateći i analizirajući zakonska rješenja kojima se 

institucionalno uređuje sustav znanosti i visokog obrazovanja, definira ključne 

elemente i izradi nacrt prijedloga cjelovitog i usklađenog zakonskog rješenja 

funkcioniranja aktivnosti, procesa i institucija u sustavu znanosti i visokog 

obrazovanja. 

 

Zadužuje se Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu za 

administrativnu podršku Povjerenstvu. 

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje: 

Cjelovito i konzistentno institucionalno/pravno uređenje sustava znanosti i visokog 

obrazovanja nužna je pretpostavka učinkovitog odvijanja znanstveno nastavne 

djelatnosti i provođenja strukturnih reformi opisanih u Strategiji obrazovanja, 

znanosti i tehnološkog razvoja. 

Senat konstatira kako trenutno tri različita povjerenstva Ministarstva, znanosti i 

obrazovanja paralelno rade na izradi novih ili izmjenama triju postojećih zakona iz 

ove oblasti; Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o 

osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanja i Izmjenama i dopunama 

Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Ovako ekstenzivno zakonsko uređenje 

specifične oblasti visokog obrazovanja i znanosti kojemu treba pribrojiti i Zakon o 

akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju te Zakon o hrvatskoj zakladi 

za znanost, zbog međusobne neusklađenosti pa i kolizije pojedinih odredbi, postaje 

objektivna prepreka razvoju znanstveno nastavnoga rada i rastu kvalitete 

akademskih institucija. 

Dosadašnja sporost, nedostatak kvalitetnih analitičkih podloga i netransparentno 

izlaganje stvarnih ciljeva donošenja pojedinih propisa nameću žurnost stručnog 

formuliranja cjelovitoga zakonskoga rješenja koje je pretpostavka rasta kvalitete, 

međunarodne vidljivosti i konkurentnosti sveučilišta, fakulteta i instituta. 
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Polazeći od svoje neposredne zakonske odgovornosti za kvalitetu i funkcioniranje 

gotovo polovice hrvatskog znanstveno-istraživačkog i visokoobrazovnog pogona Senat 

se Sveučilišta u Zagrebu aktivno i konstruktivno uključuje u ovu iznimno značajnu 

aktivnost zakonskog reguliranja, vlastitim prijedlozima i ravnopravno sa svim 

ostalima dionicima. 

 

 

 

5. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 10. travnja 2018.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 10. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 10. 

travnja 2018. 

 

 

6. Izbori u zvanja  

 

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

profesora u trajnom zvanju 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

6.3. 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. 

 

 

7. Financijska pitanja     

 

7.1. Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2017. Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektor Lazibat navodi da su sve sastavnice dostavile svoje izvještaje koji su potom spojeni 

u jedan konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu. Po vrstama prihoda ističe 

se povećanje prihoda iz državnog proračuna za troškove zaposlenih i to za 58.520.000,00 kuna 

odnosno 4,9% u odnosu na 2016. godinu, a glavni razlog je povećanje osnovice za plaće. Isto 

tako zbog financiranja znanstvenih centara izvrsnosti povećani su i ostali prihodi za posebne 

namjene, a zabilježeno je smanjenje vlastitih prihoda kapitalnih ulaganja. Najveći dio rashoda 
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potrošen je na plaće. Izvještajem su obuhvaćene sve sastavnice osim Studentskog centra Zagreb 

koji je još uvijek pod sanacijom. 

 

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

sljedeću 

 

 O d l u k u  

 

I. 

Prihvaća se Konsolidirano financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu, 

u skladu s tablicama koje se nalaze u privitku ove odluke i njezin su sastavni dio. 

 

 

7.2. Financijsko izvješće studentskih programa za 2017.  

 

Prorektor Lazibat navodi da su studenti prošle godine iz cjelovitog iznosa dobili 1.761.000,00 

kuna. Studentski zbor je raspisao natječaj i to podijelio po sastavnicama. Većina sredstava je 

potrošena, ostatak je prenesen u 2018. godinu. 

 

Profesor Jovanović ističe da je u nekim stavkama u ovome izvještaju iskazan negativan saldo 

pa ga zanima jesu li zatražena objašnjenja u vezi istoga. 

 

Prorektor Lazibat odgovara da su razlog tomu povećani materijalni troškovi oko izrade 

reklamnog materijala za Smotru Sveučilišta i još jedno studentsko natjecanje.  

 

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

donio je sljedeću 

 

 O D L U K U   

 

 I. 

Prihvaća se Financijsko izvješće studentskih programa za 2017. godinu koje se nalazi 

u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

7.3. Konačni obračun sredstava subvencija participacija školarina 2017.-2018. na Sveučilištu 

u Zagrebu 

 

Prorektor Lazibat navodi da je danas pristigla obavijest Ministarstva o točnom iznosu zadnje 

doznake s programskih ugovora. Odmah je pokrenuta procedura izračuna u kontaktu s 

Odborom za proračun. Podsjeća da je prva doznaka bila 18.278.400,00 kuna, druga 

36.556.800,00 kuna te treća 101.700.850,00. U tablici je vidljiva raspodjela sredstava sukladno 

Odluci Senata. 

 

Profesor Midžić navodi da je već ranije žustro reagirao na preraspodjelu državnog proračuna 

koja je i danas na dnevnome redu. Ponavlja da su programski ugovori štetni za umjetničko 

područje koje je dobilo tek 1.500.000,00 kuna. Umjetničko područje ima osam studijskih 

programa s više usmjerenja. Umjetnički procesi koji rezultiraju ozbiljnim kazališnim 

predstavama predstavljaju ne samo nastavni proces nego kulturno i umjetničko dobro ovoga 

grada. Od iznosa koji se dobiva po studentu ne može se financirati ni hladni pogon, a još manje 

umjetnička i nastavna produkcija. Ističe da će putem Vijeća umjetničkog područja krenuti u 

protest ne samo protiv Ministarstva, nego i Sveučilišta jer ne želi od Ministarstva dobivati 

odgovor da su sredstva dodijeljena Sveučilištu koje potom raspodjeljuje ta sredstva na 

sastavnice. Upozorava da umjetničko područje radi nedostatka sredstava izvodi manjkavu 

nastavu.  
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Rektor Boras navodi da je svjestan ugroženosti umjetničkoga područja te da se isti problem 

javlja i manjim sastavnicama poput Metalurškoga i Geotehničkoga fakulteta. Ističe da je na 

Sveučilištu potrebna solidarnost i zajedništvo te da se Sveučilište suočava s nebrigom od strane 

društva i politike. Europsko udruženje sveučilišta također je podnijelo zahtjev Europskoj 

komisiji da se povećaju davanja za visoko obrazovanje i istraživanje i razvoj. Dodaje da se 

zajedno možemo izboriti za bolje i pravednije financiranje od onoga po broju studenata. Upravo 

zato predloženo je formiranje Povjerenstva za razvoj i institucionalno uređenje sustava znanosti 

i visokog obrazovanja koje će zastupati stavove Sveučilišta.  

 

Dekan Cikojević podržava stavove profesora Midžića te navodi da s doznačenim sredstvima 

za novu zgradu Muzičke akademije može platiti samo troškove struje koji su već narasli preko 

1.000.000,00 kuna. Nada se da će novi programski ugovori donijeti drugačije rješenje pa više 

neće biti potrebe za jadikovanjem. 

 

Prorektor Lazibat navodi da je Ministarstvo imenovalo povjerenstvo čiji su članovi savjetnici 

ministra. Dakle to nije pregovaračko povjerenstvo, nego savjetodavno tijelo koje treba donijeti 

nove smjernice za nove programske ugovore. Kada se te smjernice donesu, započet će se 

pregovori sa Sveučilištem. Sveučilište je formiralo posebno povjerenstvo koje je protuteža 

politici Ministarstva te će ono predlagati zakonsku regulativu koja se tiče sustava visokog 

obrazovanja i znanosti.  

 

 

7.3.1. Konačni obračun sredstava subvencija participacija školarina za ak. god. 2017.-

2018.  

 

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

donio je sljedeću 

 

 O D L U K U   

 

I. 

Prihvaća se Konačni obračun sredstava subvencija participacija školarina za 

akademsku godinu 2017./2018., temeljem Ugovora o subvenciji troškova studiranja 

redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim 

godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.  

 

II. 

Konačni obračun sredstava subvencija participacija školarina za akademsku godinu 

2017./2018. nalazi u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

7.3.2. Konačni obračun participacija školarina za ak. god. 2017.-2018. - pregled po 

sastavnicama  

 

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

donio je sljedeću 

 

 O D L U K U  

 

I. 

Prihvaća se Konačni obračun sredstava subvencija participacija školarina po 

sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018., temeljem 

Ugovora o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 

Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.  
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II. 

Konačni obračun sredstava subvencija participacija školarina po sastavnicama 

Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. nalazi u privitku ove odluke 

i njezin je sastavni dio. 

 

 

7.3.3. Sveučilište u Zagrebu - konačna doznaka za ak. god. 2017.-2018.  

 

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

donio je sljedeću 

 

 O D L U K U  

 

I. 

Prihvaća se Prijedlog konačne doznake subvencija participacija školarina za 

akademsku godinu 2017./2018., temeljem Ugovora o subvenciji troškova studiranja 

redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim 

godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.  

 

II. 

Prijedlog konačne doznake subvencija participacija školarina za akademsku godinu 

2017./2018. nalazi u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

8. Donošenje Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu  

 

Prorektorica Hruškar navodi da je Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete prošao svu 

predviđenu proceduru. Uz suglasnost Odbora za upravljanje kvalitetom, Pravilnik je proslijeđen 

Odboru za statutarna pitanja te je nakon toga na Senatu donesena Odluka o pokretanju postupka 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje je provedeno od 13. ožujka do 13. travnja 

2018. godine. Tijekom tog perioda zaprimljeno je pet prijedloga od Fakulteta prometnih znanosti i 

Tekstilno-tehnološkoga fakulteta te su uvaženi oni prijedlozi za koje je to bilo moguće.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Pravilnik o sustavu osiguravanja 

kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu. 

 

 

9. Izmjena Odluke o prihvaćanju kriterija za upis u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima 

izvan RH na preddiplomski studij Geografija, smjer istraživački i integrirani preddiplomski i 

diplomski studij Geografija i povijest, smjer nastavnički Prirodoslovno-matematičkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.  

 

Prorektorica Čuković-Bagić  navodi da se Odluka mijenja na način da specifični uvjet za upis na 

preddiplomski studij Geografija, smjer istraživački jest položen vanjskovrenovani ispit iz 

Geografije, a za integrirani preddiplomski i diplomski studij Geografija i povijest, smjer nastavnički 

položen jedan od vanjskovrednovanih ispita – ispit iz Geografije ili ispit iz Povijesti. 

 

 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  
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o izmjeni Odluke o prihvaćanju uvjeta upisa na preddiplomske i integrirane 

preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu u posebnoj kvoti za 

Hrvate izvan Republike Hrvatske u ak. god. 2018./2019. 

 

I. 

Odluka o prihvaćanju uvjeta upisa na preddiplomske i integrirane preddiplomske i 

diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu u posebnoj kvoti za Hrvate izvan Republike 

Hrvatske u ak. god. 2018./2019. koju je Senat donio na 9. redovitoj sjednici u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 13. ožujka 2018. (KLASA: 602-04/18-13/2, 

URBROJ: 380-062/105-18-18) mijenja se u dijelu uvjeta za upis na preddiplomski 

sveučilišni studij Geografija; smjer: istraživački i na integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij Geografija i povijest; smjer: nastavnički za Hrvate izvan 

Hrvatske na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

 

II. 

U skladu s točkom I. ove odluke, specifični uvjet za upis na preddiplomski sveučilišni 

studij Geografija, smjer: istraživački  jest položen vanjskovrednovani ispit iz 

Geografije, a za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

Geografija i povijest; smjer: nastavnički položen jedan od vanjskovrednovanih ispita 

- ispit iz Geografije ili ispit iz Povijesti. 

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje 

U skladu s Odlukom Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu od 22. prosinca 2017. (KLASA: 602-04/17-01/11, URBROJ: 251-

58-10203-17-13), Senat Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 9. sjednici održanoj 13. 

ožujka 2018. potvrdio specifične uvjete za upis na preddiplomski sveučilišni studij 

Geografija; smjer: istraživački (u daljnjem tekstu: preddiplomski studij) i na 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Geografija i povijest; smjer: 

nastavnički (u daljnjem tekstu: integrirani studij) za Hrvate izvan Hrvatske, kako 

slijedi: 

Za preddiplomski studij: položen ispit izbornog dijela državne mature iz Geografije 

minimalno ocjenom dobar. 

Za integrirani studij: položen jedan od ispita izbornog dijela državne mature - ispit iz 

Geografije ili ispit iz Povijesti, minimalno ocjenom dobar.  

Kandidati mogu birati jezik na kojemu će polagati ispit izbornog dijela državne 

mature. 

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na sjednici održanoj 26. 

travnja 2018. donosi Odluku o izmjeni  Odluke o utvrđivanju Prijedloga upisnih kvota 

i kriterija za upis studenata Hrvata iz dijaspore u I. godinu preddiplomskih i 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Prirodoslovno-

matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. 

(KLASA: 602-04/17-01/11, URBROJ: 251-58-10203-18-16 od 2. svibnja 2018. godine) 

kojom se mijenjaju uvjeti za upis na preddiplomski sveučilišni studij Geografija; 

smjer: istraživački i na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

Geografija i povijest; smjer: nastavnički  za Hrvate izvan Hrvatske.   

 

 

10. Akademski (sveučilišni) kalendar za akademsku godinu 2018./2019.  

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da je u prilogu ove točke vidljiv plan događanja i akademski 

kalendar za akademsku godinu 2018./2019. pa moli Senat da isti usvoji. 
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Dekan Gliha navodi da su 2.,3, i 4. siječnja iduće godine navedeni kao božićni i novogodišnji 

blagdani pa ga zanima znači li to da u tom periodu nema nastave.  

 

Rektor Boras odgovara da će u tom periodu biti pauza od nastave, ali isto tako su sastavnice 

slobodne odlučiti drugačije. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Akademski (sveučilišni) 

kalendar za akademsku godinu 2018./2019. 

 

 

11. Pripreme za utvrđivanje upisnih kvota za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u 

Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019.  

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da su sastavnice dužne ispitati problematiku utvrđivanja kvota 

za upis u I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 

te pripremiti svoje prijedloge do 1. lipnja 2018. kako bi se u srpnju mogao objaviti natječaj za upis.  

 

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

Zagrebu donio je 

 

O D L U K U 

 

o utvrđivanju prijedloga upisnih kvota i upisnih kriterija za diplomske studije za 

akademsku godinu 2018./2019. na Sveučilištu u Zagrebu 

 

 I. 

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu dužne su na svojim vijećima razmotriti 

problematiku utvrđivanja upisnih kvota za diplomske studije i pripremiti prijedloge 

upisnih kvota i upisnih kriterija za upis u ak. god. 2018./2019. do 1. lipnja 2018. godine, 

kako bi se o prijedlozima moglo raspraviti na sjednici Senata u lipnju, a natječaj za 

upis objavio najkasnije u srpnju 2018. godine. 

 

II. 

Sastavnice su dužne prilikom pripreme natječaja za upis, a u skladu s člankom 77. 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, navesti sljedeće: 

- definirati koji su to odgovarajući preddiplomski studiji koji osiguravaju primjerene 

ulazne kompetencije studenata koji upisuju određeni diplomski studij.  

- utvrditi način razredbenog ispita te upis razlikovnih obaveza za studente koji dolaze 

s odgovarajućih preddiplomskih studija, ali im treba provjeriti i/ili ujednačiti ulazne 

kompetencije (propisivanje razlikovnih ispita, razlikovnog semestra ili čak razlikovne 

godine kao i potrebnog prosjeka ocjena na preddiplomskom obrazovanju i sl.) 

- načine vrednovanja prethodnog uspjeha na studiju i rangiranja studenata koji su 

završili odgovarajući studijski program 

- status studenata tijekom razlikovnog semestra ili godine.  

 

III. 

Nastavno na točku II. ove odluke, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeće upute:  

- Preporuka je da se „odgovarajućim preddiplomskim studijima“ smatraju oni studiji 

kod kojih se uz razlikovnu godinu (60 ECTS-a razlike) mogu osigurati ulazne 

kompetencije za dani diplomski studij. Za sve druge slučajeve studentu se treba 

preporučiti upis preddiplomskog studija.  

- Studenti čije su razlikovne obaveze utvrđene u iznosu manjem od 15 ECTS-a upisuju 

kao redoviti studenti (ili izvanredni, ako je studij tako akreditiran) diplomski studij 

uz obavezu polaganja razlikovnih obaveza prije upisa u drugi (iznimno treći) 
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semestar.  Studentima koji imaju veći obim razlikovnih obaveza omogućuje se upis 

razlikovnog semestra/godine u statusu izvanrednog studenta te se oni upisuju u 

diplomski studij kao redoviti/izvanredni studenti tek nakon ispunjavanja obaveza iz 

razlikovnog semestra/godine.  

- Razlikovne obaveze se trebaju definirati preko zahtjeva da se polože ispiti iz ključnih 

predmeta preddiplomskog studija koje student na svojem preddiplomskom studiju 

nije položio. Uvođenje novih predmeta u razlikovnom semestru, koji nisu prethodno 

akreditirani na preddiplomskom studiju, zahtijevalo bi postupak akreditacije. 

 

 

12. 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 95. sjednici Povjerenstva, održanoj 2. svibnja 

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: 

 

DRŽAVNA REGULACIJA INDUSTRIJE - OPĆI UVOD I ODABRANE TEME, sveučilišni 

priručnik, autor: prof. dr. sc. Dubravko Sabolić. Predlagatelj je Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

VJEROJATNOST I STATISTIKA, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Neven Elezović. 

Predlagatelj je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ASIMETRIČNO RATOVANJE I TRANSFORMACIJA VOJNE ORGANIZACIJE, 

sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. Slavko Barić, doc. dr. sc. Robert Barić. Predlagatelj je 

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.  

 

FUNKCIJE VIŠE VARIJABLI, sveučilišni udžbenik, autorica: izv. prof. dr. sc. Jadranka Mićić 

Hot. Predlagatelj je Fakultet Strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

 

  

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

2018. godini 

 

13.1. Odluka o usvajanju prijedloga vijeća područja za raspodjelu sredstava po 

sastavnicama za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti 

na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini  

 

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

donio je 

 

O D L U K U 
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o usvajanju raspodjele sredstava  po sastavnicama za namjensko institucijsko 

financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. 

godini 

 

Članak 1. 

Na temelju Odluke o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje 

znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini koju je 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio 10. travnja 2018. godine (Klasa: 641-01/18-03/2, 

Urbroj: 380-020/173-18-4) Vijeća područja su donijela prijedlog raspodjele sredstava 

po sastavnicama sukladno tablici koja se nalazi u privitku ove Odluke i njen je sastavni 

dio (Tablica 1). 

 

Članak 2. 

Sastavnice će Senatu Sveučilišta u Zagrebu dostaviti svoje prijedloge raspodjele 

sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti 

u 2018. godini u ukupnim iznosima utvrđenima u Tablici 1. 

 

 

 

13.2. Odluka o raspodjeli sredstava po sastavnicama za namjensko institucijsko 

financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini  

 

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

donio je 

 

O D L U K U 

 

o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini, na temelju izvješća 

sastavnice 

 

Članak 1. 

Prihvaćaju se odluke/izvješća vijeća sastavnica Sveučilišta u Zagrebu o raspodjeli 

sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti 

u 2018. godini sukladno tablici koja se nalazi u privitku ove Odluke i njezin je sastavni 

dio. 

 

Članak 2. 

Sastavnice koje su raspodijelile više sredstava nego što je predviđeno raspodjelom 

razliku će podmiriti iz vlastitih sredstava. 

 

Članak 3. 

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

do 05. lipnja 2018. godine. 

 

 

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

umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini u interdisciplinarnom 

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

istraživanjima prijavljenima izravno preko Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

donio je 

 

O D L U K U  
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o dodjeli potpora za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini u interdisciplinarnom 

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

istraživanjima prijavljenima izravno preko Sveučilišta u Zagrebu 

 

Članak 1. 

Na temelju Odluke o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje 

znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini koju je 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio 10. travnja 2018. godine (Klasa: 641-01/18-03/2, 

Urbroj: 380-020/173-18-4) za potporu znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 

interdisciplinarnom području, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u 

biotehnologiji te ostalim istraživanjima prijavljenim izravno preko Sveučilišta 

predviđeno je 610.488,86 kn. 

 

Članak 2. 

Nakon provedenog postupka recenzije prijava, potpore se dodjeljuju kako je 

navedeno u tablici 1. koja se nalazi u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio 

 

 

14. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

 

14.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Medicina rada i športa Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (izmjene do 20%)  

 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Medicina rada i športa 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 prijedloga za 

prihvaćanjem nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Medicina 

rada i športa Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20%). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Medicina rada 

i športa Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20%) 

 

 

14.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa interdisciplinarnog 

poslijediplomskog specijalističkog studija Ekoinženjerstvo  Sveučilišta u Zagrebu 

(izmjene do 20%)  

 

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

interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Ekoinženjerstvo Sveučilišta u 

Zagrebu (izmjene do 20%) prošao sva nadležna sveučilišna tijela te dobio pozitivna mišljenja. 

U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga za prihvaćanjem nastavnog 

plana i programa interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Ekoinženjerstvo 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20%). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnog plana i programa interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 

studija Ekoinženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20%) 
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15. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

 

15.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Promet Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

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

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Promet Fakulteta prometnih znanosti 

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

istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga za prihvaćanjem nastavnog plana i 

programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Promet Fakulteta prometnih 

znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnog plana i programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Promet Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

15.2. Prijedlog za prihvaćanje izmjena do 20% studijskog programa poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, 

metalurgija Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektor Judaš navodi da je prijedlog  za prihvaćanje izmjena do 20% studijskog programa 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, 

metalurgija Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna 

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

prihvaćanju prijedloga za prihvaćanjem izmjena do 20% studijskog programa 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, 

metalurgija Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje izmjena 

do 20% studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 

Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

16. 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. Božidar Casar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Experimental determination of field output factors and detector specific output correction 

factors in small fields of megavoltage radiotherapy beams (Eksperimentalno određivanje faktora 

polja i specifičnih korekcijskih faktora odziva detektora u malim poljima megavoltnih 

radioterapijskih snopova) 
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2. Krešimir Dželalija, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Ultrahladni bozonski sustavi proučeni kvantnim Monte Carlo metodama 

 

3. Marko Šoštar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Analiza dinamike proteina Rac1 tijekom staničnoga kretanja 

 

4. Marijan Marijan, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Elektrofugalnost fenilferocenilmetilnih kationa 

 

5. Ivan Razum, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Geologija  

Tema: Paleookolišni i tefrostratigrafski sedimentni zapisi kasnopleistocenskih i holocenskih okoliša 

otoka Mljeta 

 

6. mr. sc. Irena Martinis, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Nutricionizam 

Tema: Procjena učinka nutritivne intervencije na regulaciju glikemije i lipidnoga profila u osoba 

oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 

 

7. Robert Zekić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Utjecaj različitih programa tjelesnoga vježbanja na biomarkere starenja 

 

8. Valentina Šapina, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Kriminološka analiza homicidnoga obiteljskoga nasilja u Hrvatskoj 

 

9. Ana-Marija Stjepić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Odrednice prihvaćanja sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima 

tercijarnoga sektora 

 

10. Ivan Matičević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Pojam boga u grčkoj filozofiji od predsokratovaca do Platona 

 

11. Leo Katunarić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Dramaturgija suvremenih digitalnih izvedbi na izabranim primjerima iz Jugoistočne Europe 

 

12. Joško Zaninović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologija  

Tema: Militaria Burnensia – Nalazi rimske vojne opreme iz Burnuma tijekom arheoloških 

istraživanja od 2003. do 2016.  

 

13. Mitja Ružojčić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Uloga implicitne agresivnosti u objašnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja 

 

14. Iva Jurčević, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij Povijest 

Tema: Općinsko činovništvo u Hrvatskoj i Slavoniji od 1918. do 1929.: pravni, politički, upravni i 

društveni aspekt 
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15. Ivan Restović, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Logičko-pojmovna struktura Brouwerova intuicionizma 

  

16. Tea Hasić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Pravo intelektualnoga vlasništva kao instrument zaštite tradicijskoga znanja i tradicijskih 

kulturnih izričaja 

 

17. Nevia Mavra, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Uloga percipiranih roditeljskih stereotipa u dječjoj motivaciji za bavljenje vodenim 

sportovima 

 

18. Krešimir Žižek, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski studijski 

program licencijata i doktorata 

Tema: Razumijevanje domovine i zadaća svjetovnih vladara u liturgijskoj euhologiji i obrednosti 

 

19. mr. sc. Vlado Pavičić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Rani novi vijek 

Tema: Povijesno-demografski i ekohistorijski procesi na periferiji Osmanskoga Carstva do sredine 

19. stoljeća na primjeru Ljubuškog 

 

20. Damir Mišetić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika 

Tema: Frazemi biblijskoga podrijetla u talijanskome i hrvatskome jeziku 

 

21. Jelena Modrić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Razvoj i uloga montaže zvuka u hrvatskoj kinematografiji od 1940-ih do 1970-ih 

 

22. Ivan Bračić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij Povijest 

Tema: Petrinja u Domovinskom ratu 

 

23. Denis Vasilj, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatologija 

Tema: Doprinos Elly Bašić hrvatskoj glazbenoj pedagogiji i kulturi 

 

24. Jelena Meštrović Štefekov, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Povezanost atopijskoga dermatitisa i stresa određenoga salivarnim kortizolom i psihološkim 

testovima kvalitete života 

 

25. Nina Cebalo, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Inovativni pristup kontroli anksioznosti i boli pri stomatološkom zahvatu u djece i mladih  

 

26. Ivana Kekin, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Brzina cerebralnoga protoka u bolesnika s prvom psihotičnom epizodom 

 

27. Ivan Gogić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 
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Tema: Efficient facial expression recognition using decision trees and neural networks (Učinkovito 

raspoznavanje izraza lica primjenom stabala odlučivanja i neuronskih mreža) 

 

28. Velimir Švedek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Algoritmi raspodjele resursa u relejnim mrežama zasnovanima na frekvencijskom 

multipleksu ortogonalnih podnosilaca s višestrukim pristupom 

 

29. Goran Šeketa, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Evaluation of algorithms for human fall detection based on acceleration measurements 

(Vrednovanje algoritama za detekciju pada čovjeka zasnovanih na mjerenju akceleracije) 

 

30. mr. sc. Dubravko Krušelj, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Izravno upravljanje momentom asinkronoga stroja temeljeno na određivanju optimalnoga 

vektora napona prema kriteriju smanjenja valovitosti momenta  

 

31. Ante Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Numerical and experimental modeling of thin metal plates forming process (Numeričko i 

eksperimentalno modeliranje procesa oblikovanja tankih metalnih ploča) 

 

32. Nino Horvat, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Biochemomechanical model of aneurysm growth (Biokemijsko-mehanički model rasta 

aneurizme)  

 

33. Ana Petračić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Niskotemperaturna eutektička otapala u proizvodnji biodizela iz održivih sirovina 

 

34. Anamarija Mitar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Intenzifikacija prijenosa tvari u sustavima kapljevina-kapljevina i krutina-kapljevina 

primjenom ekološki prihvatljivih otapala i nanosuspenzija  

 

35. Morana Česnik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Mathematical modelling and optimization of enzymatic cascades for the synthesis of 

industrially valuable products (Matematičko modeliranje i optimizacija enzimskih kaskada za 

sintezu industrijski vrijednih produkata) 

 

36. Nikola Matak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Improvement of the energy planning process for the development of local and regional action 

plans (Unaprjeđenje procesa energetskoga planiranja za izradu lokalnih i regionalnih akcijskih 

planova) 

 

37. Iva Gredelj, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Arhitektura i urbanizam 

Tema: Urbanistički kriteriji za unaprjeđenje neplanski izgrađenih naselja u Hrvatskoj 

 

38. mr. sc. Damir Zidar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 
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Tema: Jednodimenzijska periodična struktura koja oponaša elektromagnetska svojstva 

trodimenzijskih prijenosnih struktura 

 

39. Marko Rešetar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Unaprijeđeni model emisija iz cestovnoga transporta 

 

40. Doroteja Huber, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

tema: Postmortal and molecular research of bacterial and protozoal vector-borne diseases of cats 

and dogs, 

- Tema odobrena na hrvatskom jeziku na sjednici Senata održanoj 19. travnja 2016.: 

Postmortalna i molekularna istraživanja bakterijskih i protozoarnih bolesti mačaka i pasa koje se 

prenose vektorima 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

17. Međunarodna suradnja 

 

Prorektor Judaš obavještava Senat da je rektor Boras jučer u Mostaru dobio nagradu Večernjakov 

pečat  za osobu godine, za dugogodišnji doprinos razvoju sustava znanosti i obrazovanja u BiH.  

 

 

18. Odluka o promjeni poslovne adrese društva s ograničenom odgovornošću Dormitorij d.o.o. 

 

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

donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o promjeni poslovne adrese društva s ograničenom odgovornošću Dormitorij d.o.o. 

 

I. 

Dosadašnja poslovna adresa društva s ograničenom odgovornošću Dormitorij d.o.o. 

sa adrese Zagreb, Trg maršala Tita 14, mijenja se na adresu: Zagreb, Trg Republike 

Hrvatske 14. 

 

 

19. Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Dormitorij d.o.o.  

 

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

donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Dormitorij 

d.o.o. 

 

I. 
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Mijenja se članak 2. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 

Dormitorij d.o.o. od 31. ožujka 2005.godine (dalje u tekstu: Izjava) te glasi: 

„2.1. Sjedište društva je u Zagrebu. 

2.2. Skupština je ovlaštena donijeti odluku o promjeni poslovne adrese Društva  u 

okviru sudske nadležnosti suda u Zagrebu, bez izmjene ove Izjave, ali uz obaveznu 

registraciju toga podatka kod nadležnog trgovačkog suda.“                                   

 

II. 

U ostalom dijelu Izjava ostaje neizmijenjena. 

 

 

20. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Akademije dramske 

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. art. Franke Perković Gamulin  

 

 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 predloženice za dekanicu Akademije dramske 

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. art. FRANKU PERKOVIĆ GAMULIN za 

mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2018./2019., 2019./2020. i 

2020./2021.). 

 

 

21. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Akademije likovnih umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. art. Tomislava Buntaka  

 

 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 Akademije likovnih 

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. art. TOMISLAVA BUNTAKA za 

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

 

 

22. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zorana Kurelića  

 

 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 Fakulteta političkih 

znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. ZORANA KURELIĆA za mandatno 

razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2018./2019. i 2019./2020.). 
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23. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Fakulteta prometnih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Josipa Mlinarića  

 

 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 Fakulteta prometnih 

znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. TOMISLAVA JOSIPA MLINARIĆA za 

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

 

 

24. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dubravka Majetića, izv. prof. dr. sc. 

Vedrana Slapničara i prof. dr. sc. Ivice Smojvera  

 

 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 Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. DUBRAVKA MAJETIĆA, izv. prof. 

dr. sc. VEDRANA SLAPNIČARA i prof. dr. sc. IVICE SMOJVERA za mandatno 

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

 

25. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Geotehničkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ranka Biondića i izv. prof. dr. sc. Zvjezdane Stančić  

 

 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 Geotehničkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. RANKA BIONDIĆA i izv. prof. dr. sc. 

ZVJEZDANE STANČIĆ za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

(2018./2019. i 2019./2020.). 

 

 

26. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Katoličkoga bogoslovnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Maria Cifraka i izv. prof. dr. sc. Ante Crnčevića  

 

 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 Katoličkoga 

bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. MARIA CIFRAKA i izv. 
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prof. dr. sc. ANTE CRNČEVIĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske 

godine (2018./2019. i 2019./2020.). 

 

 

27. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešija  

 

 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 predloženice za dekanicu Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. ALEKSANDRE 

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

2019./2020.). 

 

28. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Tekstilno-tehnološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordane Pavlović  

 

 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 predloženice za dekanicu Tekstilno-tehnološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. GORDANE PAVLOVIĆ za mandatno 

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

 

29. Potvrđivanje izbora dekana Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Zorana Grgića  

 

 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. Zorana Grgića za dekana Agronomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine 

(2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.) izabranoga 17. travnja 2018. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

30. Potvrđivanje izbora dekana Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Krunoslava Šmita  

 

 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 
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O D L U K U 

 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Krunoslava Šmita za dekana Arhitektonskoga 

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

(2018./2019. i 2019./2020.) izabranoga 24. travnja 2018. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

31. Potvrđivanje izbora dekana Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Marijana Klarice  

 

 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. Marijana Klarice za dekana Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine 

(2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.) izabranog 19. travnja 2018. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

32. Potvrđivanje izbora dekanice Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Zrinke Tarle  

 

 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. Zrinke Tarle za dekanicu Stomatološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine 

(2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.) izabrane 26. travnja 2018. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

33. Potvrđivanje izbora dekana Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tibora 

Penteka  

 

 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. Tibora Penteka za dekana Šumarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 
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(2018./2019. i 2019./2020.) izabranoga 26. travnja 2018. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

34. Potvrđivanje izbora dekana Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Siniše Opića  

 

 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 izv. prof. dr. sc. Siniše Opića za dekana Učiteljskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine 

(2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.) izabranoga 3. travnja 2018. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

35. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje 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 Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 20. 

ožujka 2018. godine. 

 

 

36. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Prehrambeno-biotehnološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta 

Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u 

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

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

 O D L U K U 

 

 I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Prehrambeno-

biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donesen na sjednici Fakultetskoga 

vijeća Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj 30. 

siječnja 2018. godine i Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta 

Prehrambeno -biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donesen na sjednici 

Fakultetskoga vijeća Prehrambeno- biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

održanoj 26. ožujka 2018. godine. 
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37. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta „Twinning coordination action 

for spreading excellence in Aerial Robotics - AeRoTwin“  

 

 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 Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Mislavu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun 

Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za 

financiranje projekta „Twinning coordination action for spreading excellence in 

Aerial Robotics - AeRoTwin“. 

 

 

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

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta „ADRIATIC – Advancing Diver-

Robot Interaction Capabilities“  

 

 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 Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Mislavu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun 

Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za 

financiranje projekta „ADRIATIC – Advancing Diver-Robot Interaction 

Capabilities“. 

 

 

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

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta „A digital traceability chain for 

AC voltage and current - 17RPT03 DIG-AC“  

 

 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 Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Mislavu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun 

Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za 

financiranje projekta „A digital traceability chain for AC voltage and current – 

17RPT03 DIG-AC“. 
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40. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje 

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

potpisivanja Ugovora u o opskrbi s opskrbljivačem HEP- Opskrba d.o.o.  

 

 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 Fakulteta u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna radi potpisivanja Ugovora u o opskrbi s 

opskrbljivačem HEP- Opskrba d.o.o. 

 

 

41. Davanje suglasnosti dekanici Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja sporazuma u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Modernizacija infrastrukture 

Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)"  

 

 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 dekanici Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Sandri Bischof za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta 

radi potpisivanja sporazuma u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu 

projekta „Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil 

(MI-TSRC), KK.01.1.1.02.0024“. 

 

 

42. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna radi potpisivanja Ugovora u o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - „CeNIKS" - Centar za 

Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava  

 

 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 dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandri Čižmešija za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna radi potpisivanja Ugovora u 

dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u 

financijskom razdoblju 2014.-2020. – “CeNIKS“ – Centar za Napredna Istraživanja 

Kompleksnih Sustava, KK.01.1.1.02.0013. 
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43. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna radi potpisivanja Ugovora u o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - „CIuK" - Centar izvrsnosti u 

kemiji  

 

 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 dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandri Čižmešija za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna radi potpisivanja Ugovora u 

dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u 

financijskom razdoblju 2014.-2020. – Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK) 

KK.01.1.02.0016. 

 

 

44. Ostalo 

 

44.1. Rektor Boras poziva članove Senata na sutrašnje predstavljanje novoga kataloga 

kapitalnih projekata Sveučilišta u Zagrebu.  

 

44.2. Dekan Battista Ilić poziva sve članove Senata na projekt iniciran od strane Akademije 

likovnih umjetnosti, odnosno umjetničkoga područja, a u suradnji s udrugama, umjetničkim 

organizacijama, obrtnicima. Projekt se odvija u Ilici od 18.-25. svibnja, s ciljem osvještavanja 

društva da hrvatska baština odumire. 

 

44.3. Dekan Pap obavještava Senat da se 23. svibnja u 12 sati na Grafičkome fakultetu 

održava svečana sjednica radi obilježavanja dana Grafičkoga fakulteta pa poziva sve članove 

da se pridruže svečanosti.  

 

44.4. Dekanica Bischof zahvaljuje svim dekanima koji su se odazvali pozivu na dobrotvornu 

modnu reviju. Navodi da sva prikupljena sredstva idu za udrugu Nova budućnost. Ujedno 

poziva sve članove Senata na reviju koja se održava 28. svibnja,  čiji glavni pokrovitelj je rektor 

Boras. Dodaje da je student TTF-a Damir Begović osvojio prvo mjesto na prestižnom 

svjetskom natjecanju za najbolje mlade talente. 

 

44.5. Rektor Boras obavještava da je Odbor za statutarna pitanja donio novi Poslovnik o 

radu koji će biti i objavljen na oglasnoj ploči. 

 

44.6. Profesor Bakić navodi da se koncem siječnja obratio voditeljici Ureda za poslovanje, 

a radi dobivanja određenih financijskih podataka. Obavješten je da su za objavljivanje tih 

podataka ovlašteni rektor i prorektor za poslovanje. Nastavlja da je 6. veljače poslao pismeni 

upit rektoru i prorektoru, međutim nije zaprimio nikakav odgovor. 

 

Prorektor Lazibat odgovara da je isti takav upit došao od jedne udruge te je toj udruzi 

i odgovoreno pa će se profesoru Bakiću poslati isti taj odgovor ako već nije poslan. 
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*** 

 

      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 14:30 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/18-04/02 

Urbroj: 380-020/173-18-7 

28. svibnja 2018. 


