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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 12. lipnja 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 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

2. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak - predsjednica Vijeća biomedicinskoga područja 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. prof. dr. sc. Nils Paar, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

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

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

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

33. prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
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34. prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

44.Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

45. Marina Palčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

46. Lucija Kundid, Pravni fakultet 

47. Leopold Ćurčić, Katolički bogoslovni fakultet 

48. Klara Dešković, Stomatološki fakultet 

 

 

Predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

49. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

50. Slavko Žužul, Veterinarski fakultet 

 

 

Ostali 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašič, NSZVO 

- prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

- 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 12. redovitu sjednicu Senata u 349. 

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

dnevnoga reda na način da se: 
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 iza točke 12. Međunarodna suradnja doda nove točka 13. Prijedlog Odluke o produljenju 

mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu čime se preostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 iza točke 18. Potvrđivanje izbora dekana Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 

izv. prof. art. Tomislava Buntaka (ranije točka 17.)  doda nova točka 19. Potvrđivanje izbora 

dekana Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zorana Kurelića  čime 

se preostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

 

*** 

 

1. Prijedlog za dodjelu počasnog doktorata prof. dr. sc. Danielu Hagegeu 

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 15. svibnja 2018.  

3. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

4. Financijska pitanja 

5. Suglasnost na Proračun Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu  

6. Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku 

godinu 2018./2019.  

7. Sveučilišna nastavna literatura  

8. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

8.1. Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog programa Crkvena 

glazba - gregorijanika Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

8.2. Prijedlog većih izmjena i dopuna i izmjena naziva preddiplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Religijska pedagogija i katehetika Katoličkoga bogoslovnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

8.3. Upis u Upisnik studijskih programa RH za integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Kineziologija, smjerovi: Kineziologija u edukaciji i Atletika, Kineziologija 

u edukaciji i Fitnes, Kineziologija u edukaciji i Hrvanje, Kineziologija u edukaciji i Jedrenje, 

Kineziologija u edukaciji i Jedrenje na daski, Kineziologija u edukaciji i Judo, Kineziologija 

u edukaciji i Kajakaštvo, Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija, Kineziologija u 

edukaciji i Kineziterapija, Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema sportaša, 

Kineziologija u edukaciji i Košarka, Kineziologija u edukaciji i Nogomet, Kineziologija u 

edukaciji i Odbojka, Kineziologija u edukaciji i Osnove kineziološke transformacije, 

Kineziologija u edukaciji i Ples, Kineziologija u edukaciji i Plivanje, Kineziologija u 

edukaciji i Ritmika gimnastika, Kineziologija u edukaciji i Rukomet, Kineziologija u 

edukaciji i Skijanje, Kineziologija u edukaciji i Sportska gimnastika, Kineziologija u 

edukaciji i Sportski menadžment, Kineziologija u edukaciji i Tenis, Kineziologija u edukaciji 

i Veslanje Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

8.4. Upis u Upisnik studijskih programa RH za specijalistički diplomski stručni 

studij lzobrazba trenera, smjerovi: Akrobatski rock and roll, Atletika, Fitnes, Hrvanje. 

Jedrenje, Jedrenje na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Klizanje, Kondicijska priprema 

sportaša, Košarka, Kuglanje, nogomet, Odbojka, Ples, Plivanje, Ritmika gimnastika, 
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Ronjenje, Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, Sportska rekreacija, Streljaštvo, 

Teakwondo, Tenis, Veslanje Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- obavijest  

8.5. Upis u Upisnik studijskih programa RH za integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Učiteljski studij (s engleskim jezikom) Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, mjesto izvođenja Odsjek u Čakovcu - obavijest  

8.6. Upis u Upisnik studijskih programa RH za preddiplomski sveučilišni 

studij Fitomedicina Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - obavijest  

9. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

9.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Kardiotorakalna kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi 

program)  

9.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji Edukacijsko-rehabilitacijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %)  

10. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava po sastavnicama za namjensko 

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

godini  

12. Međunarodna suradnja  

13. Prijedlog Odluke o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice 

Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

14. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja  

15. Imenovanje dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za 

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

Sokića s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu  

16. Imenovanje dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za 

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

Fabijanića s Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

17. Potvrđivanje izbora dekanice Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. 

art. Franke Perković Gamulin  

18. Potvrđivanje izbora dekana Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. 

art. Tomislava Buntaka  

19. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Zorana Kurelića  

20. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Tomislava Josipa Mlinarića  

21. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Dubravka Majetića  

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

Stjepana Lakušića  

23. Potvrđivanje izbora dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Maria Cifraka  

24. Potvrđivanje izbora dekanice Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešija  

25. Potvrđivanje izbora dekanice Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Gordane Pavlović  

26. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzičke 

akademije Sveučilišta u Zagrebu  

27. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Akademije dramske umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu  

28. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta 

Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu  

29. Davanje suglasnosti dekanu Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje 

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

„Projekta za određivanje područja sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim 
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ograničenjima s kalkulacijama, uz utvrđivanje vrijednosti kontekst indikatora broj 41 

„Organska tvar u tlu“ i broj 42 „Erozija tla vodom“ za programsko razdoblje 2021.-2027.“  

30. Davanje suglasnosti dekanu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

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

kuna radi potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Opremanje 

poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija“ KK.01.1.1.02.001 

u sklopu Poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, 

razvoja i inovacija“ u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“  

31. Davanje suglasnosti obnašatelju dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 

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

iznad tri milijuna kuna radi potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 

„VIRTULAB – INTEGRIRANI LABORATORIJ ZA PRIMARNE I SEKUNDARNE 

SIROVINE“ KK.01.1.1.02.0022 u sklopu Poziva; Ulaganje u organizacijsku reformu i 

infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija“ KK.01.1.1.02 u okviru „Operativnog 

programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“  

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

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

radi nabave građevinskih radova, financiranje koje je osigurano projektom „Modernizacija 

infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC), KK.01.1.1.02.0024  

33. Ostalo 

 

 

*** 

 

1. Prijedlog za dodjelu počasnog doktorata prof. dr. sc. Danielu Hagegeu 

 

 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. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu, predsjednik povjerenstva; prof. dr. sc. Damir Ježek, Prehrambeno-

biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član; prof. dr. sc. Marijana Krsnik 

Rasol, professor emerita Sveučilišta u Zagrebu, članica; prof. dr. sc. Slobodan 

Barbarić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, član i prof. dr. sc. Višnja 

Besendorfer, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica; 

Senat Sveučilišta u donio je   

 

ODLUKU O DODJELI POČASNOG DOKTORATA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

PROF. DR. SC. DANIELU HAGEGEU, PROFESORU SVEUČILIŠTA U 

ORLÉANSU U FRANCUSKOJ  

 

I. 

Dodjeljuje se počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Danielu Hagegeu, 

profesoru Sveučilišta u Orléansu u Francuskoj, za iznimne doprinose razvoju 

znanstvenih istraživanja na Sveučilištu u Zagrebu posebice u području biokemije, 

biologije i molekularne biotehnologije, za suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu te za 

afirmaciju Sveučilišta u Zagrebu u europskom prostoru visokoga obrazovanja.  

 

II. 

Svečana promocija, upis prof. dr. sc. Daniela Hagegea u knjigu počasnih doktora 

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

profesorom Hagegeom. 
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2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 15. svibnja 2018.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 11. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 15. 

svibnja 2018. 

 

 

3. Izbori u zvanja  

 

3.1. 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. 

 

 

3.2. 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. 

 

 

 

4. Financijska pitanja 

 

Prorektor Lazibat obavještava da je stigla posljednja doznaka iz programskih ugovora te da su 

sredstva odmah doznačena fakultetima. Nadalje obavještava da će se interventna sredstva 

raspodijeliti u dva dijela, odnosno u srpnju i rujnu.   

 

Dekan Cikojević obavještava Senat da je Muzička akademija zaprimila pismo od HEP-a u kojem 

se apelira da se, budući da Muzička akademija ima nepodmirene račune u iznosu od 830.000,00 

kuna i da kontinuirano ima problema s naplatom potraživanja, hitno osiguraju sredstva za 

podmirenje navedenih računa. Dalje se navodi da ukoliko Muzička akademija neće biti u 

mogućnosti podmiriti obveze do 20. lipnja,  HEP će biti primoran raskinuti postojeći ugovor o 

opskrbi električnom energijom te će računi do kraja godine biti 120.000,00 kuna nepovoljniji nego 

što bi bili da se ugovorni odnos nastavi. Dekan ističe da je Muzička akademija dio obveze podmirila, 

međutim nema dovoljno sredstava za sve. 
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Dekan Maleš zahvaljuje prorektoru Lazibatu i upravi Sveučilišta što su omogućili sastavnicama da 

održe razgovor s Ministarstvom znanosti i obrazovanja glede nagodbe oko posebnih uvjeta rada.  

 

Prorektor Lazibat navodi da je Sveučilište upoznato s dopisom HEP-a i s informacijom da je 

podmireno dvije trećine tog iznosa. Nastavlja da HEP teško može raskinuti ugovor s bilo kojom 

institucijom od posebnog društvenog interesa, a pogotovo kada su uloženi napori da se veći dio 

potraživanja podmiri. Ističe da će se ostatak potraživanja riješiti na sljedećoj sjednici.  

 

Profesor Midžić  navodi da je umjetničko područje zahvalno upravi Sveučilišta za sve poduzeto u 

korist umjetničkog područja, međutim ističe da se to svodi na održavanje toga područja na životu. 

Umjetničko područje je na svojoj prošloj sjednici jednoglasno podržalo odluku dekana da prestanu 

s radom nakon što obave obveze upisa novih studenata. 2012. godine Muzička akademija imala je 

prihod od 3.100.000,00 kuna na 480 studenata, dok 2017. ima 2.500.000,00 kuna. Apelira na rektora 

da iskoristi utjecaj u ministarstvu prilikom stvaranja programskih ugovora jer su ovi postojeći 

nedozvoljivi za umjetničko područje. Akademija likovnih umjetnosti ja 2013. godine imala prihod 

veći od 3.000.000,00 kuna, dok je 2017. taj prihod 2.900.000,00 kuna. Akademija dramske 

umjetnosti je 2013. imala prihod od 2.100.000,00 kuna, a 2017. 1.100.000,00 kuna. Dekani su pisali 

ministrici, predsjedniku Vlade, Saboru, međutim bez odgovora. Još jednom ističe da će umjetničko 

područje poduprijeti obustavu rada akademija, a zbog nemogućnosti rada u iznad navedenim 

uvjetima. 

 

Rektor Boras navodi da je siguran da će Sveučilište postići dobar programski ugovor s 

ministarstvom, tim više što je ministrica bivša prorektorica koja jako dobro razumije ovu 

problematiku. Potpisivanje programskih ugovora je u pripremi, a o tome više može reći prorektor 

Judaš. 

 

Prorektor Judaš  navodi da je formirano savjetodavno tijelo koje se sastoji od predstavnika svih 

sveučilišta u Hrvatskoj. To tijelo nije pregovaračko te može vršiti utjecaj samo kroz određene 

korekcije prijedloga. Ministrica je najavila da bi na idućem sastanku trebao biti predočen konačni 

nacrt odluke koji će potom biti upućen Vladi RH. Nakon donošenja odluke, ministrica planira 

pregovarati sa svakim sveučilištem pojedinačno. Očitovanje na prijedloge bit će moguće nakon što 

ih Vlada donese. Najavljuje se povećanje iznosa sredstava, međutim još uvijek nedovoljno za 

podmirenje iznosa koji je izračunao Odbor za proračun. Stvarni materijalni troškovi uopće nisu 

predmet pregovora. Dakle sastavnice mogu računati na nešto veći iznos nego prošle godine, 

međutim ne više od 10-15%. Povećanje od daljnjih 10% može se dobiti prijavom na europske 

fondove i povlačenjem sredstava iz istih.  

 

 

5. Suglasnost na Proračun Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu  

 

Prorektor Lazibat navodi da Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu raspolaže 1.779.138,40 kuna 

koje je raspodijelio po sastavnicama, kako je vidljivo u priloženim materijalima. Poziva Senat da 

dade suglasnost na Proračun za 2018.  

 

Profesor Bakić postavlja pitanje vezano za stavku troškova poslovanja Studentskoga zbora koja 

iznosi 400.000,00 kuna dok stavka troškova promidžbe iznosi pola toga iznosa, odnosno 11,5% toga 

Proračuna. Iz materijala je vidljivo da je ta promidžba koncentrirana na četiri mjeseca u godini, 

odnosno od 1. lipnja do 31. kolovoza te da se troškovi odnose na oglasni prostor, društvene mreže, 

festivale pa moli objašnjenje što je stvarni sadržaj tih troškova. 

 

Predsjednik Studentskoga zbora Nediljko Jerković  odgovara da se većina tih troškova odnosi 

na promociju prostora u Studentskom centru, na području studentskih domova te na organiziranje 

besplatnih radionica, koncerata, druženja i okupljanja.  
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Rektor Boras ističe da je to jako važna djelatnost Sveučilišta jer misija najvećega sveučilišta u 

Hrvatskoj je, među ostalim, i da svim budućim studentima približi sve ono što Sveučilište nudi. U 

vrijeme globalne promidžbe, potrebno je osigurati dovoljno sredstava za istu. 

 

Prorektor Lazibat ističe da bi bilo loše da nisu planirani ovi troškovi, budući da svaki projekt nosi 

troškove promidžbe. Ti troškovi planirani su onako kako je to bilo i do sada. 

 

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

donio je, uz jedan suzdržan glas, sljedeću 

 

O D L U KU  

 

I. 

Daje se suglasnost na Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2018. 

godinu kojega je donijela Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu na 7. 

sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine. Proračun se nalazi u privitku ove odluke i 

njezin je sastavni dio. 

 

 

6. Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku 

godinu 2018./2019.  

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da se za akademsku godinu 2018./2019. predlaže ukupna 

upisna kvota od 8880 upisnih mjesta, od toga 7503 za redovite studente (hrvatski i EU državljani), 

1028 za izvanredne studente te 349 mjesta za strane studente. Ukupna upisna kvota smanjena je za 

321 upisno mjesto u odnosu na prošlu ak. godinu kada je iznosila 9201. Povećanje upisne kvote 

predložili su Fakultet elektrotehnike i računarstva (zajednička kvota za sve studije, 50), Fakultet 

kemijskog inženjerstva i tehnologije (diplomski sveučilišni studij Kemijsko inženjerstvo, 5; 

diplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo, 5; diplomski sveučilišni studij Kemija i inženjerstvo 

materijala, 10; diplomski sveučilišni studij Primijenjena kemija, 5) te Geodetski fakultet (diplomski 

sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika, 4), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (diplomski 

sveučilišni studij Logopedija, 3), Filozofski fakultet (diplomski sveučilišni studij Ukrajinski jezik i 

književnost, dvopredmetno, 1). Ekonomski fakultet upisivat će prvu generaciju studenata na 

diplomski sveučilišni studij Ekonomija na engleskom jeziku (80). Neke su sastavnice predložile 

smanjenje upisne kvote: Prirodoslovno-matematički fakultet smanjio je kvote za diplomski 

sveučilišni studij Geografija, nastavnički (5) i istraživački (16), Ekonomski fakultet (diplomski 

sveučilišni studij Poslovna ekonomija, 420 i diplomski sveučilišni studij Ekonomija, 35) te 

Filozofski fakultet (diplomski sveučilišni studij Anglistika dvopredmetno, 8; diplomski sveučilišni 

studij Indologija, dvopredmetno, 6; diplomski sveučilišni studij Nederlandistika, dvopredmetno, 3; 

diplomski sveučilišni studij Ruski jezik i književnost, dvopredmetno, 3). Kineziološki fakultet ove 

akademske godine neće upisivati novu generaciju studenata na specijalistički diplomski stručni 

studij Izobrazba trenera (150). Fakultet političkih znanosti preraspodijelio je kvotu sa diplomskog 

sveučilišnog studija Politologija na diplomski sveučilišni studij Politologija, smjer Nacionalna 

sigurnost; a Učiteljski fakultet za diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

sa odsjeka Čakovec u središnjicu Zagreb. Predlaže se Senatu donošenje Odluke o upisnim kvotama, 

a prema tablici u priloženim materijalima. Isto tako, u tijeku je priprema Natječaja za upis studenata 

u 1. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. Natječaj 

osim podataka o upisnim kvotama sadrži i tekstualni dio o upisnim kriterijima. Objava Natječaja 

priprema se za sredinu srpnja stoga je rok za dostavu tekstova 2. srpnja 2018. (o čemu će biti poslana 

obavijest na adresu dekanata).    

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio upisne kvote za upis I. godine 

diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 
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7. Sveučilišna nastavna literatura  

 

Prorektorica Ćuković Bagić navodi da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 

Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) primilo od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, 

kao predlagatelja, prijedloge za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 96. sjednici 

Povjerenstva, održanoj 5. lipnja 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: 

 

PATOFIZIOLOGIJA - ZADACI ZA PROBLEMSKE SEMINARE, KNJIGA DRUGA, 

sveučilišni priručnik, urednici: prof. dr. sc. Zdenko Kovač i akademik Stjepan Gamulin. Predlagatelj 

je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

MEDICINSKA FIZIOLOGIJA, 13. IZDANJE, sveučilišni udžbenik,  urednici hrvatskog 

izdanja: prof. dr. sc. Igor Andreis (pok.), prof. dr. sc. Sunčana Kukolja Taradi i prof. dr. sc. Milan 

Taradi.  Autori izvornika: Arthur C. Guyton, John E Hall. Naslov originala: Guyton and Hall 

Textbook of Medical Physiology, 13.th Ed. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

TUMORI GLAVE I VRATA, sveučilišni udžbenik,  urednik: prof. dr. sc. Drago Prgomet. 

Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

OSNOVE SUVREMENE KIRURGIJE KATARAKTE, sveučilišni priručnik,  autori: dr. sc. 

Sanja Masnec, doc. dr. sc. Miro Kalauz, prof. dr. sc. Tomislav Jukić, urednica: dr. sc. Sanja Masnec. 

Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

BOL, sveučilišni udžbenik,  autori: prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes i suradnici. Predlagatelj je 

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA, sveučilišni udžbenik,  autorice: doc. dr. sc. Sonja Gorjanc, 

doc. dr. sc. Ema Jurkin, dr. sc. Iva Kodrnja, dr. sc. Helena Koncul. Predlagatelj je Građevinski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CESTA, sveučilišni udžbenik,  autori: prof. emer. Željko 

Korleat, prof. dr. sc. Vesna Dragčević. Predlagatelj je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

PLETIVA, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak. Predlagatelj je Tekstilno-

tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

GRAMATIKA SANSKRTA, sveučilišni udžbenik,  autor: doc. dr. sc. Ivan Andrijanić. 

Predlagatelj je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ŠEĆERNA BOLEST I TJELESNO VJEŽBANJE OD A PA SKORO DO Ž, sveučilišni 

priručnik, autori: doc. dr. sc. Maja Cigrovski Berković,  prof. dr. sc. Lana Ružić i suradnici. 

Predlagatelj je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

 

8. Preddiplomski i diplomski studijski programi 
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8.1. Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog programa Crkvena 

glazba - gregorijanika Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektorica Hruškar navodi da je predlagatelj uputio zahtjev za pokretanjem novog 

diplomskog sveučilišnog studijskog programa Crkvena glazba - gregorijanika Katoličkoga 

bogoslovnoga fakulteta. Radna skupina je provela proceduru sukladno proceduri propisanoj 

Pravilnikom. Odbor za upravljanjem kvalitetom je na svojoj sjednici održanoj 24. svibnja 2018. 

potvrdio navedeni studijski program. Na sjednici Vijeća DHP-a 6. lipnja 2018. doneseno je 

pozitivno mišljenje  o provedbi navedenog prijedloga studijskog programa. Poziva članove 

Senata da donesu Odluku o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Crkvena glazba - gregorijanika Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio  Odluku o ustroju i izvedbi novog 

diplomskog sveučilišnog studijskog programa  Crkvena glazba - 

gregorijanika Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

8.2. Prijedlog većih izmjena i dopuna i izmjena naziva preddiplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Religijska pedagogija i katehetika Katoličkoga bogoslovnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektorica Hruškar navodi da je prijedlog većih izmjena i dopuna iznosi do 40%, a naziv 

preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Religijska pedagogija i katehetika 

Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mijenja se u prediplomski 

sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti. Radna skupina je provela proceduru sukladno 

proceduri propisanoj Pravilnikom. Odbor za upravljanjem kvalitetom je na svojoj sjednici 

održanoj 24. svibnja 2018. prihvatio veće izmjene i dopune studijskog programa. Elektroničkim 

je glasovanjem 4. lipnja Odbor prihvatio   izmjenu naziva preddiplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Religijska pedagogija i katehetika Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. Vijeće DHP-a je na svojoj sjednici 6. lipnja također dalo pozitivno 

mišljenje. 

 

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

naziva preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Religijska pedagogija i 

katehetika Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

8.3. Upis u Upisnik studijskih programa RH za integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Kineziologija, smjerovi: Kineziologija u edukaciji i Atletika, Kineziologija 

u edukaciji i Fitnes, Kineziologija u edukaciji i Hrvanje, Kineziologija u edukaciji i Jedrenje, 

Kineziologija u edukaciji i Jedrenje na daski, Kineziologija u edukaciji i Judo, Kineziologija 

u edukaciji i Kajakaštvo, Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija, Kineziologija u 

edukaciji i Kineziterapija, Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema sportaša, 

Kineziologija u edukaciji i Košarka, Kineziologija u edukaciji i Nogomet, Kineziologija u 

edukaciji i Odbojka, Kineziologija u edukaciji i Osnove kineziološke transformacije, 

Kineziologija u edukaciji i Ples, Kineziologija u edukaciji i Plivanje, Kineziologija u 

edukaciji i Ritmika gimnastika, Kineziologija u edukaciji i Rukomet, Kineziologija u 

edukaciji i Skijanje, Kineziologija u edukaciji i Sportska gimnastika, Kineziologija u 
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edukaciji i Sportski menadžment, Kineziologija u edukaciji i Tenis, Kineziologija u edukaciji 

i Veslanje Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - obavijest 

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Kineziologija, smjerovi: Kineziologija u edukaciji i Atletika, Kineziologija u 

edukaciji i Fitnes, Kineziologija u edukaciji i Hrvanje, Kineziologija u edukaciji i Jedrenje, 

Kineziologija u edukaciji i Jedrenje na daski, Kineziologija u edukaciji i Judo, Kineziologija u 

edukaciji i Kajakaštvo, Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija, Kineziologija u 

edukaciji i Kineziterapija, Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema sportaša, 

Kineziologija u edukaciji i Košarka, Kineziologija u edukaciji i Nogomet, Kineziologija u 

edukaciji i Odbojka, Kineziologija u edukaciji i Osnove kineziološke transformacije, 

Kineziologija u edukaciji i Ples, Kineziologija u edukaciji i Plivanje, Kineziologija u edukaciji 

i Ritmika gimnastika, Kineziologija u edukaciji i Rukomet, Kineziologija u edukaciji i Skijanje, 

Kineziologija u edukaciji i Sportska gimnastika, Kineziologija u edukaciji i Sportski 

menadžment, Kineziologija u edukaciji i Tenis, Kineziologija u edukaciji i Veslanje 

Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisan u Upisnik studijskih programa RH. 

 

8.4. Upis u Upisnik studijskih programa RH za specijalistički diplomski stručni 

studij lzobrazba trenera, smjerovi: Akrobatski rock and roll, Atletika, Fitnes, Hrvanje. 

Jedrenje, Jedrenje na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Klizanje, Kondicijska priprema 

sportaša, Košarka, Kuglanje, nogomet, Odbojka, Ples, Plivanje, Ritmika gimnastika, 

Ronjenje, Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, Sportska rekreacija, Streljaštvo, 

Teakwondo, Tenis, Veslanje Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - obavijest 

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je specijalistički diplomski stručni studij 

lzobrazba trenera, smjerovi: Akrobatski rock and roll, Atletika, Fitnes, Hrvanje. Jedrenje, 

Jedrenje na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Klizanje, Kondicijska priprema sportaša, 

Košarka, Kuglanje, nogomet, Odbojka, Ples, Plivanje, Ritmika gimnastika, Ronjenje, Rukomet, 

Skijanje, Sportska gimnastika, Sportska rekreacija, Streljaštvo, Teakwondo, Tenis, Veslanje 

Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisan u Upisnik studijskih programa RH. 

 

 

8.5. Upis u Upisnik studijskih programa RH za integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Učiteljski studij (s engleskim jezikom) Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, mjesto izvođenja Odsjek u Čakovcu  - obavijest 

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Učiteljski studij (s engleskim jezikom) Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, mjesto izvođenja Odsjek u Čakovcu  upisan u Upisnik studijskih programa RH. 

 

8.6. Upis u Upisnik studijskih programa RH za preddiplomski sveučilišni 

studij Fitomedicina Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  - obavijest 

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je preddiplomski sveučilišni studij Fitomedicina 

Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  upisan u Upisnik studijskih programa RH. 

 

 

9. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

 

9.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Kardiotorakalna kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi 

program)  

 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Kardiotorakalna kirurgija Medicinskoga fakulteta 
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Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 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 Kardiotorakalna 

kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija 

Kardiotorakalna kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi 

program) 

 

 

9.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji Edukacijsko-rehabilitacijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %)  

 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji 

Edukacijsko-rehabilitacijskoga 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 Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji Edukacijsko-

rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Rana 

intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %). 

 

10. 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. Marko Radulović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Matematika  

Tema: Mathematical analysis of the nonsteady flow of micropolar fluid in a thin domain 

(Matematička analiza nestacionarnoga toka mikropolarnoga fluida u tankoj domeni) 

  

2. Irena Nimac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Obilježja i modeliranje urbanoga toplinskoga otoka 

 

3. Grgur Pleslić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija  

Tema: Struktura populacije dobroga dupina Tursiops truncatus (Montagu, 1821) u istočnom Jadranu  

 

4. Monika Balija, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž 

Tema: Nova hrvatska iseljenička paradigma  
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5. Nevena Beuk, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž 

Tema: Posljedice gospodarske i političke tranzicije u hrvatskoj i mađarskoj Baranji 

 

6. Alma Ramić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Dizajn i sinteza kvazienantiomernih derivata Cinchona alkaloida 

 

7. Andreja Radman Kastelic, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Priprava i karakterizacija bioaktivnih spojeva temeljenih na 1-azabiciklo[2.2.2]oktanu 

 

8. Milan Čanković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Oceanologija 

Tema: Molekularna karakterizacija prokariotskih zajednica u euksinom okolišu Rogozničkoga 

jezera 

 

9. Andrea Čeri, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti  

Tema: Polimorfizmi u genima za čimbenike zgrušavanja i fibrinolize, glikoproteine trombocitne 

membrane i intermedijarne rizične čimbenike u djece s ishemijskim moždanim udarom 

 

10. Dragana Šegulja, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti  

Tema: Kvantifikacija serumskoga M-proteina metodom imunosuptrakcije 

 

11. Nina Lukač, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Stanični i molekularni posrednici subhondralnoga koštanoga razaranja u artritisu 

 

12. Marina Kljaković-Gašpić Batinjan, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Usporedba glikozilacije imunoglobulina G u bolesnika s influencom i bolesnika s 

bakterijskom pneumonijom 

 

13. Saša Polović, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti  

Tema: Koordinacijska svojstva i antimikrobna aktivnost aromatskih hidrazona 

 

14. Tanja Živković Semren, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti  

Tema: Hlapljivi spojevi i aminokiseline u urinu oboljelih od tumora testisa 

 

15. Goran Babić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Kakvoća privrženosti osoba s paničnim poremećajem 

 

16. Matija Crnogorac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Prognostički čimbenici vaskulitisa povezanih s antineutrofilnim citoplazmatskim 

protutijelima koji zahvaća bubreg 

 

17. mr. sc. Vojka Zgombić Popović, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Utjecaj fiksnoga ortodontskoga aparata na proteomski profil sline 
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18. Boris Stojanov, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Utjecaj razine progesterona u serumu prije i nakon sinkronizacije umjetnoga osjemenjivanja 

na plodnost mliječnih krava izloženih toplinskomu stresu 

 

19. dr. sc. Ivan Šerbetar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Neuroznanost 

Tema: Razlika u reprodukciji, diskriminaciji i produkciji percipiranih i prezentiranih vremenskih 

intervala 

 

20. Aleksander Radovan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Optimiranje tokova energije u mikromreži s fotonaponskim sustavom temeljeno na 

kratkoročnom predviđanju Sunčeve dozračenosti 

 

21. mr. sc. Silvia Piliškić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Smanjenje broja ispada nadzemnih visokonaponskih vodova uzrokovanih atmosferskim 

pražnjenjima primjenom odvodnika prenapona 

 

22. mr. sc. Ninoslav Čerkez, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Određivanje tipa osobnosti autora teksta temeljeno na dubokom učenju za klasifikaciju sa 

složenim oznakama klasa 

 

23. Ana Drandić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Proračun električnoga polja u izolaciji namota transformatora primjenom metode rubnih 

elemenata i adaptivne križne aproksimacije 

 

24. Anja Babić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: A hyper-heuristic approach to achieving long-term autonomy in a heterogeneous swarm of 

marine robots (Hiperheuristički pristup ostvarivanju dugoročne autonomije u heterogenome roju 

pomorskih robota) 

 

25. Ana-Mari Poljičak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Doktorski studij 

Tehnološki sustavi u prometu i transportu 

Tema: Prognostički model broja paketskih pošiljaka u funkciji unaprjeđenja učinkovitosti prijevoza 

 

26. Frane Pamuković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo i brodogradnja 

Tema: Eksperimentalno određivanje utjecaja krioprezervacije na mehanička svojstva svinjskih aorti 

 

27. Nikola Čegec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Model trošenja odvalnoga glodala 

 

28. Ivan Triplat, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Model razvoja električnoga generatora velike snage 

 

29. Bruno Dogančić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 
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Tema: Numerical modeling of coupled dynamical systems (Numeričko modeliranje spregnutih 

dinamičkih sustava) 

 

30. Ivana Horvat, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam  

Tema: Utjecaj bistrenja bentonitom tijekom alkoholne fermentacije na proteinsku stabilnost, arome, 

fenole i senzorsku kvalitetu vina malvazije istarske  

 

31. Matija Bakarić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo i drvna tehnologija 

Tema: Unaprjeđenje gospodarenja privatnim šumama u Republici Hrvatskoj modeliranjem 

poduzetničkih pothvata  

 

32. Marijana Žunić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo i drvna tehnologija  

Tema:  Modeli gospodarenja privatnim šumama u Republici Hrvatskoj s obzirom na stavove 

šumoposjednika i obilježja šumoposjeda 

 

33. Marko Sukačić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Pactum displicentiae u rimskoj pravnoj tradiciji 

 

34. mr. sc. Damir Maksimović, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Socio-demografske razlike u motivaciji u rekreativaca, polaznika škole trčanja  

 

35. Jelena Parizoska, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika  

Tema: Promjenjivost glagolskih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku – kognitivnolingvistička 

analiza 

 

36. Josip Galić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika  

Tema: Sintaksa imperativnih rečenica u hrvatskoglagoljskim neliturgijskim zbornicima 

 

37. Lovro Sučić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika  

Tema: Kontrastivna analiza prototipičnih čestica u hrvatskom jeziku i njihovih ekvivalenata u 

španjolskom jeziku 

 

38. Gordana Paić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Kauzalne povezanosti informatičkih i matematičkih kompetencija u osnovnoj školi 

 

39. Marin Galić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Tranzicija dnevnih tiskovina u e-publikacije 

 

40. Luka Domjanović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Temeljne pretpostavke mogućnosti ontologijskoga istraživanja 

 

41. Daniel Strmečki, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 



18 

 

Tema: Okvir za razvoj obitelji poslovnih web aplikacija primjenom ontološkoga modela i generatora 

programskoga koda 

 

42. Jakov Žižić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Komparativna politika 

Tema: Analiza izvora moći političkoga vodstva Franje Tuđmana 

 

43. Ines Elezović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Sociologija 

Tema: Osnovna škola kao agens građanske socijalizacije učenika u Hrvatskoj ‒ analiza odnosa 

građanske kompetencije i participacije 

 

44. Frano Stojić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatologija 

Tema: Vojno-strateška analiza rata protiv Turaka od 1787. do 1791. u spjevu Bazilija (Blaža) 

Bošnjaka 

 

45. mr. sc. Ladislav Dobrica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Rani novi vijek 

Tema: Pravosudne reforme Josipa II. u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji (1786. –1790.) 

 

46. Petar Bilobrk, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatologija 

Tema: Kulturni vidici razvoja Hrvatskoga katoličkoga pokreta  od 1900. do 1913. 

 

47. Anita Rapan Papeša, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Arheologija 

Tema: Avarodobni arheološki krajobraz međuriječja Bosuta, Vuke i Dunava 

 

48. Maja Kardum, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 

Tema: Liturgijski predmeti u vizitacijama trogirskoga biskupa Didaka Manole (1755. – 1766.) 

 

49. Jasna Mijatović, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski 

studijski program Licencijata i doktorata 

Tema: Razumijevanje i ostvarivanje poslanja kod redovnica u Hrvatskoj danas 

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

 

PRIJEDLOG 

 

  U okviru doktorskoga studija 

 

1. Vlatka Rudeš Vončina, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Slikarstvo 

odobrena tema: Drugi život grafita: istraživanje prijenosa uličnoga grafita u muzeju 

ispravak teme: Drugi život grafita: istraživanje prijenosa uličnoga grafita u muzej 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata umjetnosti. 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme doktorskih 
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disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke 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 izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje 

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

temelju izvješća sastavnice 

 

Članak 1. 

Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

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

sastavnice (dalje u tekstu: Odluka) koju je Senat donio na svojoj 11. redovitoj sjednici 

u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 15. svibnja 2018. godine (Klasa: 641-

01/18-03/2; Urbroj: 380-020/173-18-7) mijenja se u tablici 1. temeljem zaprimljenih 

odluka/izvješća sastavnica o izmjeni raspodijeljenog iznosa sredstava za namjensko 

institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu 

u 2018. godini na način prikazan u tablici 1. koja se nalazi u privitku ove odluke i 

njezin je sastavni dio.  

 

Članak 2. 

Prihvaćaju se odluke/izvješća sastavnica o izmjeni raspodijeljenog iznosa sredstava za 

namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na 

Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini. 

 

Članak 3. 

Ostali članci Odluke iz članka 1. ove odluke se ne mijenjaju. 

 

 

12. Međunarodna suradnja  

 

Rektor Boras  obavještava Senat o sudjelovanju na Rektorskoj konferenciji mađarskoga 

Rektorskoga zbora.  

 

 

13. Prijedlog Odluke o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice 

Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću  

 

 O D L U K U  

 

o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

 I. 
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Dr. sc. Vlatki Petrović, produljuje se mandat obnašateljice dužnosti privremene 

voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

(dalje u tekstu: Centra). 

 

 II. 

Mandat obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra je šest (6) mjeseci. 

 

 

14. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja  

 

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

Sveučilišta u Zagrebu donio je  

 

 O D L U K U 

 

o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 

 

 I. 

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

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

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

03/17-01/12; Urbroj: 380-020/173-17-1), mijenja se u točki I. podtočki 9. na način da 

se imenuje nova članica Odbora zbog ostavke dosadašnje članice Odbora, prof. dr. sc. 

Tamare Nikšić tako da podtočka 9. glasi: 

 

9. prof. dr. sc. Višnja Besendorfer, Prirodoslovno-matematički fakultet, predstavnica 

Vijeća prirodoslovnoga područja, članica 

 

 II. 

Mandat novoimenovane članice Odbora traje do isteka mandata sadašnjega saziva 

Odbora. 

 

 III. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Odbora se ne mijenjaju. 

 

 

15. Imenovanje dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za 

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

Sokića s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s člankom 13. stavkom 

4. Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i 

umjetničko-nastavna radna mjesta redovitog profesora i redovitog profesora u 

trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća 

 

I. 

Na prijedlog Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu radi odlučivanja o 

stjecanju doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za red. prof. art. 
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Damira Sokića, u Sveučilišno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje 

doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća, za dopunske članove imenuju 

se: 

1. Red. prof. art. Duje Jurić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

2. Red. prof. art. Igor Rončević, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

16. Imenovanje dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za 

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

Fabijanića s Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s člankom 13. stavkom 

4. Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i 

umjetničko-nastavna radna mjesta redovitog profesora i redovitog profesora u 

trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je 

sljedeću 

 

O D L U K U  

o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća 

 

I. 

Na prijedlog Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi odlučivanja o 

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

Nenada Fabijanića, u Sveučilišno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za 

stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća, za dopunske članove 

imenuju se: 

1. Red. prof. art. Veljko Oluić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

2. Red. prof. art. Teufik Galijašević, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

17. Potvrđivanje izbora dekanice Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. 

art. Franke Perković Gamulin  

 

 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. art. Franke Perković Gamulin za dekanicu Akademije 

dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) 

akademske godine (2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.) izabrane 18. svibnja 2018. 

godine Odlukom Akademijskog vijeća Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

18. Potvrđivanje izbora dekana Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. 

art. Tomislava Buntaka  

 

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

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. art. Tomislava Buntaka za dekana Akademije likovnih 

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

godine (2018./2019. i 2019./2020.) izabranog 18. svibnja 2018. godine Odlukom 

Akademijskog vijeća Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

19. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Zorana Kurelića  

 

 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 Kurelića za dekana Fakulteta političkih 

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

(2018./2019. i 2019./2020.) izabranog 24. svibnja 2018. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

20. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Tomislava Josipa Mlinarića  

 

 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. Tomislava Josipa Mlinarića za dekana Fakulteta 

prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) 

akademske godine (2018./2019. i 2019./2020.) izabranog 29. svibnja 2018. godine 

Odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

21. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Dubravka Majetića  

 

 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 
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I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Dubravka Majetića za dekana Fakulteta strojarstva i 

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

godine (2018./2019. i 2019./2020.) izabranog 22. svibnja 2018. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

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

Stjepana Lakušića  

 

 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. Stjepana Lakušića za dekana Građevinskoga fakulteta 

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

(2018./2019. i 2019./2020.) izabranog 23. svibnja 2018. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

23. Potvrđivanje izbora dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Maria Cifraka  

 

 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. Maria Cifraka za dekana Katoličkoga bogoslovnoga 

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

(2018./2019. i 2019./2020.) izabranog 25. svibnja 2018. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

24. Potvrđivanje izbora dekanice Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešija  

 

 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. Aleksandre Čižmešija za dekanicu Prirodoslovno-

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

akademske godine (2018./2019. i 2019./2020.) izabrane 24. svibnja 2018. godine 
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Odlukom Fakultetskoga vijeća Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

 

25. Potvrđivanje izbora dekanice Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Gordane Pavlović  

 

 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. Gordane Pavlović za dekanicu Tekstilno-tehnološkoga 

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

(2018./2019. i 2019./2020.) izabrane 21. svibnja 2018. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

26. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzičke 

akademije 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 izmjenama i dopunama Statuta Muzičke 

akademije Sveučilišta u Zagrebu koju je Akademijsko vijeće Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 9. svibnja 2018. godine. 

 

II. 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzičke akademije Sveučilišta u 

Zagrebu nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

27. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Akademije dramske umjetnosti 

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 Statuta Akademije dramske 

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu koju je Akademijsko vijeće Akademije dramske 

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 18. svibnja 2018. 

godine. 

 

II. 
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Statutarna odluka o izmjeni Statuta Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

28. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta 

Muzičke akademije 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 Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih 

mjesta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, Odluku koju je usvojilo 

Akademijsko vijeće Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 

13. prosinca 2017. godine. 

 

II.  

Predmetna odluka nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

29. Davanje suglasnosti dekanu Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje 

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

„Projekta za određivanje područja sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim 

ograničenjima s kalkulacijama, uz utvrđivanje vrijednosti kontekst indikatora broj 41 

„Organska tvar u tlu“ i broj 42 „Erozija tla vodom“ za programsko razdoblje 2021.-2027.“  

 

 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 Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u 

vrijednosti iznad tri milijuna, a koja se odnosi na potpisivanje ugovora za izradu 

„Projekta za određivanje područja sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim 

ograničenjima s kalkulacijama, uz utvrđivanje vrijednosti kontekst indikatora broj 

41 „Organska tvar u tlu“ i broj 42 „Erozija tla vodom“ za programsko razdoblje 

2021.-2027.“. 

 

 

30. Davanje suglasnosti dekanu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

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

kuna radi potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Opremanje 

poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija“ KK.01.1.1.02.001 

u sklopu Poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, 

razvoja i inovacija“ u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ 

 

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

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

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Damiru Ježeku za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun 

Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna, a koja se odnosi na potpisivanje Ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava „Opremanje poluindustrijskog praktikuma za razvoj 

novih prehrambenih tehnologija“ KK.01.1.1.02.001 u sklopu Poziva „Ulaganje u 

organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija“ u 

okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ 

 

  

31. Davanje suglasnosti obnašatelju dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 

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

iznad tri milijuna kuna radi potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 

„VIRTULAB – INTEGRIRANI LABORATORIJ ZA PRIMARNE I SEKUNDARNE 

SIROVINE“ KK.01.1.1.02.0022 u sklopu Poziva; Ulaganje u organizacijsku reformu i 

infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija“ KK.01.1.1.02 u okviru „Operativnog 

programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“  

 

 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 obnašatelju dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoranu Nakiću za poduzimanje pravnih 

radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna, a koja se odnosi na 

potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „VIRTULAB – 

INTEGRIRANI LABORATORIJ ZA PRIMARNE I SEKUNDARNE SIROVINE“ 

KK.01.1.1.02.0022 u sklopu Poziva; Ulaganje u organizacijsku reformu i 

infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija“ KK.01.1.1.02 u okviru 

„Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ 

 

 

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

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

radi nabave građevinskih radova, financiranje koje je osigurano projektom „Modernizacija 

infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC), KK.01.1.1.02.0024  

 

 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 

u vrijednosti iznad tri milijuna, a koja se odnosi na nabavu građevinskih radova, 

financiranje koje je osigurano projektom „Modernizacija infrastrukture Znanstveno-

istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)“, KK.01.1.1.02.0024. 

 

33. Ostalo 
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Rektor Boras obavještava Senat da je idući utorak, 19. lipnja, svečana dodjela počasnoga doktorata 

prof. dr. sc. Draganu Čoviću. Isti dan u 16 sati je predavanje prof. dr. sc. Dragana Čovića. U nedjelju, 

1. srpnja, održava se svečana promocija doktora, a 6. srpnja održava se svečana dodjela Rektorove 

nagrade pa moli sve dekane da se odazovu navedenim događajima. 

 

 

 

 

*** 

 

      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 13:30 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/18-04/02 

Urbroj: 380-020/173-18-8 

20. lipnja 2018. 


