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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 10. srpnja 2018. s početkom u 11,00 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. Tanja Pušić - zamjenica predsjednika 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. Marijan Klarica,  Medicinski fakultet 

8. akademik Davor Miličić,  Medicinski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

17. doc. dr. sc. Sanja Šalaj, 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. Goran Klobučar, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

34. prof. dr. sc. Goran Đukić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
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35. prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

46. Marina Palčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

47. Klara Dešković, Stomatološki fakultet 

 

 

Predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

48. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Ostali 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- Ivan Marić, SRCE 

- Jelena Blagović Pavičić ADU 

- izv. prof. dr. sc. Mia Roth Čerina, Arhitektonski fakultet 

- izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, Geotehnički 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 13. 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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 pod točkom 9. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi doda nova podtočka 

9.3. Izmjena Odluke o osnivanju i izvođenju studijskog programa Licencijatski i doktorski studij 

teologije Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu   

 pod točkom 17. skidaju podtočke 17.1. Izvješće o radu ravnateljice za razdoblje od 2014.- 

2017. i 17.2. Imenovanje Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade 

 iza točke 17. Hrvatska sveučilišna naklada dodaju nove točke 18. Prijedlog Odluke o izmjeni i 

dopuni Odluke o izvođenju nastavne nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim 

učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske i 19. Prijedlog za izmjenu naziva u 

području humanističkih znanosti i polja teologija grana religiozna pedagogija i katehetika u 

Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama čime se preostale točke 

pomiču za jedan redni broj više 

 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

 

*** 

 

1. Prijedlog Sveučilišnog povjerenstva Senatu za dodjelu doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za red. prof. art. Damiru Sokiću  

2. Prijedlog Sveučilišnog povjerenstva Senatu za dodjelu doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za red. prof. art. Nenadu Fabijaniću  

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 12. lipnja 2018.  

4. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

3. Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje 

redovitoga profesora 

5. Financijska pitanja 

1. Prijedlog raspodjele troškova IPISVU za 2017.  

2. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava 

pozajmljenih Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 

visini 800.000,00 kn  

3. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava 

pozajmljenih Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 500.000,00 

kn  

4. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava  

5. Prijedlog raspodjele sredstava rezerve tekućeg i investicijskog održavanja  

6. Sveučilišna nastavna literatura  

7. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

1. Periodični izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20 %) studijskih 

programa biomedicinskoga, biotehničkoga, prirodoslovnoga, društveno-

humanističkoga, tehničkoga i umjetničkoga područja  

2. Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet političkih 

znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet organizacije i informatike, 
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Fakultet prometnih znanosti, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet) u suradnji s Hrvatskim vojnim 

učilištem "Dr. Franjo Tuđman"  

3. Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Vojno inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet strojarstva i 

brodogradnje, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet 

organizacije i informatike, Fakultet političkih znanosti, Medicinski fakultet i 

Stomatološki fakultet) u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem "Dr. Franjo 

Tuđman“ 

4. Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi Agronomskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

5. Upis u Upisnik studijskih programa RH za diplomski sveučilišni studij Romistika 

-dvopredmetni Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – obavijest  

6. Obavijest o Potvrdi upisa u Upisnik studijskih programa RH za preddiplomski 

sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni) Fakulteta filozofije i religijskih 

znanosti Sveučilišta u Zagrebu  

8. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Fitomedicina Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (novi program)  

2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Organizacija i menadžment Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 40 %)  

9. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

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

sveučilišnog (doktorskog) studija Grafičko inženjerstvo i grafičko oblikovanje 

proizvoda Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

2. Prijedlog za prihvaćanje novog studijskog programa poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Inženjerstvo okoliša Geotehničkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

3. Izmjena Odluke o osnivanju i izvođenju studijskog programa Licencijatski i 

doktorski studij teologije Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu   

10. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

11. Prijedlog Odluke o dopuni 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. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija 

Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu 

14. Informacija o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade 

„Fran Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu  

15. Prijedlog Odluke o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenoga voditelja 

Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu  

16. Prijedlog Odluke o produljenju mandata privremenog Stručnog vijeća Centra za 

istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu  

17. Hrvatska sveučilišna naklada 

1. Izvješće o radu ravnateljice za razdoblje od 2014.- 2017. 

2. Imenovanje Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade 

3. Imenovanje ravnatelja Hrvatske sveučilišne naklade  

18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvođenju nastavne nastavnika Sveučilišta 

u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike 

Hrvatske  
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19. Prijedlog za izmjenu naziva u području humanističkih znanosti i polja teologija grana 

religiozna pedagogija i katehetika u Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, 

poljima i granama  

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

Ranka Biondića  

21. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

22. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

23. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

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

kuna u svrhu pokretanja postupka nabave građevinskih radova, robotske istraživačke i 

edukativne stanice te kolaborativnih i medicinskih robota, na projektu CRTA – 

Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije, u okviru Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. (Šifra projekta-KK.01.1.1.02.008)  

24. Davanje suglasnosti dekanu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u 

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

milijuna kuna za sklapanje izvan sudske nagodbe s Republikom Hrvatskom  

25. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

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

kuna u svrhu sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti u kojem se navedeno pravo 

osniva u korist Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.  

26. Davanje suglasnosti ravnatelju Srca za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Srca 

u vrijednosti iznad tri milijuna kuna u svrhu potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava za provedbu strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-

ZOO) prijavljenog na Poziv KK.01.1.1.08 u sklopu Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.  

27. Davanje suglasnosti ravnatelju Srca za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Srca 

u vrijednosti iznad tri milijuna kuna u svrhu potpisivanje Ugovora o nabavi poslužitelja 

za napredno računarstvo i za potrebe sustava CroRIS  

28. Ostalo 

 

 

*** 

 

 

1. Prijedlog Sveučilišnog povjerenstva Senatu za dodjelu doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za red. prof. art. Damiru Sokiću  

 

Nakon kraćeg izvješća prof. dr. art. Enesa Midžića Senat je donio odluku kako slijedi: 

 

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

2. Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i 

umjetničko-nastavna radna mjesta redovitog profesora i redovitog profesora u 

trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. redovitoj 

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

donio je  

 

O D L U K U 

 

o dodjeli doktorata umjetnosti 
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I. 

Red. prof. art. Damiru Sokiću dodjeljuje se doktorat umjetnosti (dr.  art.) temeljem 

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

ostvarenje umjetničkog  projekta  „SLIJEPE ULICE“ – retrospektivna izložba u 

Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu 2013. 

 

II. 

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

red. prof. art. Damiru Sokiću uručuje rektor Sveučilišta u Zagrebu, prema utvrđenom 

postupku na Sveučilištu u Zagrebu za doktorske programe. 

 

 

2. Prijedlog Sveučilišnog povjerenstva Senatu za dodjelu doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za red. prof. art. Nenadu Fabijaniću  

 

Nakon kraćeg izvješća prof. dr. art. Enesa Midžića Senat je donio odluku kako slijedi: 

 

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

2. Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i 

umjetničko-nastavna radna mjesta redovitog profesora i redovitog profesora u 

trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. redovitoj 

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

donio je  

 

O D L U K U 

 

o dodjeli doktorata umjetnosti 

 

I. 

Red. prof. art. Nenadu Fabijaniću dodjeljuje se doktorat umjetnosti (dr.  art.) 

temeljem umjetničkih dostignuća, u umjetničkom polju Likovna umjetnost, grana 

Arhitektura (umjetnički dio) za umjetničko ostvarenje Zgrada Hrvatske biskupske 

konferencije u Zagrebu.  

 

II. 

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

red. prof. art. Nenadu Fabijaniću uručuje rektor Sveučilišta u Zagrebu, prema 

utvrđenom postupku na Sveučilištu u Zagrebu za doktorske programe. 

 

 

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 12. lipnja 2018.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 12. redovite sjednice 

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

lipnja 2018. održane 15. svibnja 2018. 

 

 

4. Izbori u zvanja  

 

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

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

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u 

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

 

 

4.2. 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. 

 

 

4.3. 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: 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u naslovno 

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

 

 

5. Financijska pitanja 

 

5.1. Prijedlog raspodjele troškova IPISVU za 2017.  

 

Prorektor Lazibat navodi da troškove IPISVU-a snosi Sveučilište, a najveći korisnici su FER 

i Sveučilište. U priloženoj tablici vidljiva je podjela po sastavnicama, a na temelju kriterija 

broja korisnika i licenci. Od iduće godine trošak će biti značajno manji s obzirom na to da su i 

FER i Sveučilište prešli na novi program.  

 

 

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

13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. 

godine donio je sljedeću  

 

 

 O D L U K U  

 

I. 

Prihvaća se raspodjela troškova IPISVU sustava po sastavnicama Sveučilišta u 

Zagrebu za 2017. godinu, sukladno tablici koja se nalazi u privitku ove odluke i njezin 

je sastavni dio. 

 

 

5.2. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih 

Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 800.000,00 kn  

 

Prorektor Lazibat navodi da je PBF-u posuđeno 800.000,00 kuna, a rok za povrat je protekao 

ovih dana pa je PBF uputio zamolbu da se taj rok produži za dodatnih šest mjeseci. Predlaže 

Senatu da prihvati ovaj prijedlog. 

 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga Rektorskog kolegija 

u širem sastavu Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. redovitoj sjednici u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio je uz jedan 

suzdržan glas sljedeću 

 

Izmjenu Odluke 
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Klasa: 402-07/16-01/5, Urbroj: 380-020/173-17-9 

od 12. prosinca 2017. godine 

 

I. 

Rok utvrđen u točki I. Odluke Senata (Klasa: 402-07/16-01/5, Urbroj: 380-020/173-17-

9 od 12. prosinca 2017. godine) za povrat novčanih sredstava, produljuje se za 

sljedećih 6 (šest) mjeseci u kojem roku je Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu dužan izvršiti povrat doznačenih sredstava na poslovni račun 

Sveučilišta u Zagrebu IBAN HR9823400091100010475. 

 

 

5.3. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih 

Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 500.000,00 kn  

 

Prorektor Lazibat navodi da je isti zahtjev stigao s Kineziološkog fakulteta. Fakultet je uputio 

zamolbu da se rok za vraćanje sredstava produži za dodatnih šest mjeseci. 

  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga Rektorskog kolegija 

u širem sastavu Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. redovitoj sjednici u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio je sljedeću 

 

Izmjenu Odluke 

 

Klasa: 602-04/14-09/10, Urbroj: 380-020/173-17-10 

od 12. prosinca 2017. godine 

 

I. 

Rok utvrđen u točki I. Odluke Senata (Klasa: 602-04/14-09/10, Urbroj: 380-020/173-

17-10 od 12. prosinca 2017. godine) za povrat novčanih sredstava,  produljuje se za 

sljedećih 6 (šest) mjeseci u kojem roku je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

dužan izvršiti povrat polovice doznačenih sredstava, odnosno iznos od 500.000,00 kn 

na poslovni račun Sveučilišta u Zagrebu IBAN HR9823400091100010475. 

 

 

5.4. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava  

 

Prorektor Lazibat navodi da je u priloženoj tablici vidljiva svrha korištenja interventnih 

sredstava po sastavnicama. Navedeni iznosi su usuglašeni sa stručnim službama i dekanima te 

su prijedlozi prihvaćeni na užem i širem Rektorskom kolegiju. 

 

Rektor Boras navodi da se sredstva doznačena Hrvatskim studijima odnose na troškove 

parnice započete prije nekoliko godina. Parnica je završena kako odgovara Sveučilištu te ono 

mora platiti 200.000,00 kuna plus kamate. 

 

Profesor Paar navodi da je za proslavu 350. godišnjice Sveučilišta alociran poveći iznos 

novčanih sredstava pa moli pojašnjenje na što bi se točno taj iznos utrošio i koliko dugo bi dugo 

ta proslava trajala. 

 

Rektor Boras odgovara da ovo nije konačan iznos jer će proslava trajati 15 mjeseci. Za sada 

je u planu monografija i enciklopedijsko izdanje o Sveučilištu koje se procjenjuje na iznos od 

600.000,00 kuna. Planiraju se i brojni drugi događaji kako bi se obilježila ova važna obljetnica. 

Na ovoj sjednici Senata je bilo planirano imenovanje organizacijskog odbora u tu svrhu, 

međutim to će se učiniti u rujnu nakon obavljanja još nekih dodatnih konzultacija. 
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Dekan Battista Ilić navodi da jedan festival od nekoliko dana košta između 1.000.000,00 i 

1.500.000,00 kuna, stoga je za ovako veliku obljetnicu ovaj iznos simboličan. Dodaje da 

potpuno podržava da se ova obljetnica iskoristi za afirmiranje projekata i da se pruži jedna 

drugačija percepcija javnosti.   

 

Dekan Cikojević zahvaljuje upravi Sveučilišta što iz interventnih sredstava održava Muzičku 

akademiju na životu. Upozorava da će se na jesen javiti ista situacija te se nada da će novi 

programski ugovori konačno riješiti taj problem. 

 

Dekanica Čižmešija postavlja pitanje je li ova rasprava provedena i na Odboru za proračun. 

 

Rektor Boras odgovara da se o tome ne raspravlja na Odboru za proračun te da je već u 

nekoliko navrata odgovorio na ovo dekaničino pitanje.  

 

Profesorica Čilić Škeljo moli pojašnjenje o kakvom se sudskom postupku na Hrvatskim 

studijima radi. 

 

Prorektor Čović navodi da je postupak započet za vrijeme rektora Bjeliša kada su Hrvatski 

studiji koristili prostor u Pučkom otvorenom učilištu temeljem ugovora o korištenju. POU je, 

međutim, počelo izdavati račune po drugoj osnovi, odnosno najmu, što Hrvatski studiji nisu 

priznavali. Sud je presudio da Sveučilište treba platiti iznos iz osnove ugovora o korištenju u 

iznosu 200.000,00 kuna, međutim zatezne kamate su do sada narasle do iznosa od 300.000,00 

kuna. Sveučilište je dakle dobilo parnicu, ali mora platiti čitavi navedeni iznos. 

 

 

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

13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. 

godine, na prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu, donio je, uz jedan suzdržan 

glas,  sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o raspodjeli  – „Interventna sredstva“ 

 

I. 

U skladu sa zaprimljenim Zahtjevima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu 

sredstava pod nazivom „Interventna sredstva“, pristiglih zaključno s 09. srpnja 2018. 

godine, donosi se Odluka o raspodjeli dijela sredstava za podmirenje troškova za 

sastavnice, prema iznosu i namjeni kako slijedi: 

1. Akademija likovnih umjetnosti – 150.000,00 kn – financijska potpora za razvojni 

projekt: Projekt Ilica: Q′ART - umjetnički kvart 

2. Metalurški fakultet – 225.150,96 kn  

- podmirenje troškova sufinanciranja Metalurškog fakulteta u projektu 

VIRTULAB - Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine  

- sufinanciranje vanjske suradnje u akademskoj godini 2016/2017. i akademskoj 

godini 2017/2018. za potrebe realizacije nastave iz engleskog jezika te tjelesne i 

zdravstvene kulture 

3. Muzička akademija – 500.000,00 kn – troškovi struje i plina 

4. Sveučilište u Zagrebu – 1.594.915,22 kn 

- troškovi ispomoći studentima s invaliditetom u Studentskom domu "Stjepan 

Radić" za akademsku godinu 2017./2018. – Ured za studente s invaliditetom 

- polo majice za europsko prvenstvo i nedostajuća sredstva za redovno održavanje 

sportskih prvenstava – Ured za sport 

- troškovi SAP sustava za 2017. godinu – Rektorat 

- sufinanciranje 23. sveučilišne utrke osmeraca – Rektorat 
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- proslava 350. godišnjice Sveučilišta u Zagrebu – Rektorat 

5. Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji – 550.000,00 kn – troškovi po presudi 

Trgovačkog suda 

6. Veterinarski fakultet – 500.000,00 kn - materijalni troškovi poslovanja za 

razdoblje od 1.1. do 30.4.2018. 

 

 

 

5.5. Prijedlog raspodjele sredstava rezerve tekućeg i investicijskog održavanja  

 

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

13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. 

godine, na prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu, donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 o raspodjeli sredstava – „Rezerva tekućeg i investicijskog  

održavanja“ 

 

I.  

U skladu sa zaprimljenim Zahtjevima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu 

sredstava pod nazivom „Rezerva tekućeg i investicijskog održavanja“, pristiglih 

zaključno s 9. srpnja 2018. godine, donosi se Odluka o raspodjeli dijela sredstava za 

podmirenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja za sastavnice, prema iznosu 

i namjeni kako slijedi: 

 

1. Akademija dramske umjetnosti – 400.000,00 kn - troškovi najma i održavanja 

prostora u najmu 

2. Akademija likovnih umjetnosti – 234.743,62 kn  

- preuređenje radionice za sitotisak (rekonstrukcija poda, zidova te izmjena dotrajale 

stolarije) - Grafički odsjek, Ilica 85; 

- sanacija dijela krova i dijela zida koji se urušio, rekonstrukcija podne površine u akt 

dvorani te izmjena vrata - Nastavnički odsjek - Jabukovac 10;  

rekonstrukcija grijanja - Zamenhofova 14 

3. Fakultet filozofije i religijskih znanosti – 125.000,00 kn - rekonstrukcija dvorane, 

referade te prostorija za administrativno osoblje (zidarski, stolarski radovi te nabava 

opreme) 

4. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – 125.000,00 kn – sanacija i opremanje 

studentske referade s pristupnim hodnikom - Trg Marka Marulića 19 

5. Fakultet organizacije i informatike – 100.000,00 kn - zamjena fasadne stolarije na 

objektu Pavlinska 2 

6. Fakultet političkih znanosti – 65.000,00 kn - građevinski radovi prilagodbe prostora 

studentskih medija  

7. Farmaceutsko-biokemijski fakultet – 100.000,00 kn - sanacijski radovi na zamjeni 

dotrajalog pokrova od valovitih salonit ploča - Schrottova ulica 39 

8. Filozofski fakultet – 92.610,00 kn - sanacija krova (knjižnice i stare zgrade na 

uvalama i zabatnom dijelu krova) te sanacija vrata na južnom i sjevernom dijelu 

zgrade fakulteta (ugradnja aluminijske stijene sa dvokrilnim zaokretnim vratima) 

9. Geodetski fakultet - 90.574,38 kn - popravak pomičnog krova paviljona solarnog 

teleskopa na Opservatoriju Hvar  

10. Prehrambeno – biotehnološki fakultet – 350.000,00 kn - refundacija sredstava za 

sanaciju i adaptaciju Laboratorija za biologiju i genetiku mikroorganizama – Izidora 

Kršnjavog 25 

11. Prirodoslovno – matematički fakultet – 150.000,00 kn  

- popravak lifta - Fizički odsjek, Bijenička cesta 32 
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-sanacija sanitarnih čvorova i adaptacija sanitarnih čvorova za studente s 

invaliditetom - Rooseveltov trg 6 te Marulićev trg 20 i 9 

12. Sveučilište u Zagrebu – Znanstveno – učilišni kampus Borongaj – 49.816,25 kn – 

sanacija puknuća kabla za napajanje 

13. Sveučilišni računski centar SRCE – 400.000,00 kn - mrežni operativni centar 

Kampusa Borongaj i podrška IPISVU SuZG 

14. Veterinarski fakultet – 200.000,00 kn - materijalni troškovi za nastavu iz 2017. 

godine 

 

 

 

6. Sveučilišna nastavna literatura  

 

Prorektorica Čuković-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 97. sjednici 

Povjerenstva, održanoj 9. srpnja 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: 

 

MEDICINA RADA I SPORTA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Jadranka 

Mujstajbegović, doc. dr. sc. Milan Milošević, dr. sc. Hana Brborović, urednik: doc. dr. sc. Milan 

Milošević. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.   

 

OSNOVE PRIMIJENJENE IHTIOLOGIJE, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Tomislav 

Treer, prof. dr. sc. Marina Piria i doc. dr. sc. Tea Tomljanović. Predlagatelj je Agronomski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu.  

 

GRADSKA POLJOPRIVREDA, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Ivica Kisić. Predlagatelj 

je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

 

PATOFIZIOLOGIJA, UDŽBENIK, KNJIGA PRVA, sveučilišni udžbenik, urednici: akademik 

Stjepan Gamulin, prof. dr. sc. Matko Marušići prof. dr. sc. Zdenko Kovač. Predlagatelj je 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

 

HEMODIJALIZA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić i suradnici. 

Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

 

INVESTICIJSKA ANALIZA. PRIRUČNIK SA ZADACIMA ZA VJEŽBU, sveučilišni 

priručnik, autori: prof. dr. sc. Lidija Dedi, prof. dr. sc. Silvije Orsag, doc. dr. sc. Antonija Kožul. 

Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

 

 

7. Preddiplomski i diplomski studijski programi 
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7.1. Periodični izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20 %) studijskih programa 

biomedicinskoga, biotehničkoga, prirodoslovnoga, društveno-humanističkoga, 

tehničkoga i umjetničkoga područja  

 

Prorektorica Hruškar navodi da su navedene izmjene i dopune studijskih programa u skladu 

sa člancima 18., 20. i 21. Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa i smatraju se 

manjim izmjenama i dopunama studijskih programa do 20% o kojima se donosi periodični 

izvještaj.  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno člancima 18., 21. i 22. 

Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih 

preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih 

studija Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 13. sjednici u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio sljedeći 

 

 

Periodični izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20%) sveučilišnih 

preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih  

studijskih programa 

 

I. 

Prihvaća se Periodični izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20%) 

sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih 

studijskih programa biomedicinskoga, biotehničkoga, prirodoslovnoga, društveno-

humanističkoga, tehničkoga i umjetničkoga područja u skladu s dokumentom (Klasa: 

602-04/18-12/74; Urbroj: 380-073/221-18-1 od 5. srpnja 2018.) koji se nalazi u privitku 

ove odluke i njen je sastavni dio. 

 

 

7.2. Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog programa Vojno 

vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet političkih znanosti, Fakultet 

strojarstva i brodogradnje, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih 

znanosti, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinski fakultet, 

Stomatološki fakultet) u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem "Dr. Franjo Tuđman"  

 

Prorektorica  Hruškar navodi da u izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Fakultet političkih 

znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet 

prometnih znanosti, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinski fakultet i  

Stomatološki fakultet, a u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem "Dr. Franjo Tuđman“. Radna 

skupina je provela proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa, 

a Odbor za upravljanje kvalitetom je na svojoj sjednici održanoj 21. lipnja 2018. potvrdio 

izvođenje studijskog programa u predloženom obliku. Na sjednici Vijeća društveno-

humanističkog područja održanoj 4. srpnja 2018. i na sjednici Vijeća tehničkog područja 

održanoj 2. srpnja 2018. doneseno je pozitivno mišljenje o potrebi i svrhovitosti navedenog 

studijskog programa.  

 

Dekanica Vlahović-Štetić izražava žaljenje što Filozofski fakultet sudjeluje samo u 

preddiplomskom studiju, iako ima kapaciteta i za sudjelovanje na diplomskom studiju. 

 

Prorektorica  Čuković-Bagić odgovara da diplomski studij traje dva semestra, a u 

međuvremenu je i Hrvatsko vojno učilište napredovalo po pitanju svojih kadrova pa će s 

vremenom Sveučilište sve manje trebati, što je bila i intencija. Hrvatsko vojno učilište nije 

izrazilo potrebu za kadrovima s Filozofskog fakulteta pa stoga nije došlo ni do uključivanja 

navedenog Fakulteta u postupak. Ako se u budućnosti budu osnivali integrirani studijski 
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programi, vjeruje da će biti uključeni i Filozofski fakultet i druge sastavnice koje nisu imale 

priliku biti uključene niti u preddiplomske studijske programe. 

 

Rektor Boras navodi da je intencija na Hrvatskom vojnom učilištu osnovati integrirani studij 

jer su zaključili da im to bolje odgovara što bi značilo da će sve sastavnice moći biti uključene. 

 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno članku 20. st. 10. 

Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te člancima 12. i 

13. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 

djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju 

visokih učilišta, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 13. sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o ustroju i izvedbi sveučilišnoga diplomskog studijskog programa  

Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U skladu s čl. 15. Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa 

sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te 

stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu donosi se Odluka o ustroju i izvedbi 

sveučilišnoga diplomskog studijskog programa Vojno vođenje i upravljanje 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

II. 

1. Nositelj sveučilišnoga diplomskog studija iz točke I. ove odluke je Sveučilište u 

Zagrebu, a studij izvode Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet 

organizacije i informatike, Fakultet političkih znanosti, Fakultet prometnih znanosti, 

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Medicinski fakultet i Stomatološki fakultet u 

suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem "Dr. Franjo Tuđman", Zagreb, Ilica 256b. 

2. Sveučilišni diplomski studij traje jednu godinu (1) odnosno dva semestara (2). 

3. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra 

vojnog vođenja i upravljanja, mag. art. milit. 

4. Sveučilišni diplomski studij izvodi se na hrvatskom jeziku u interdisciplinarnom 

području znanosti, polje vojno obrambene i sigurnosno obavještajne znanosti i 

umijeće. 

5. Sveučilišni diplomski studij počet će se izvoditi nakon upisa u Upisnik studijskih 

programa. 

 

III. 

Ova odluka s popratnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja Republike Hrvatske i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje na daljnje 

postupanje. 

 

 

7.3. Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog programa Vojno 

inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet 

kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet 

političkih znanosti, Medicinski fakultet i Stomatološki fakultet) u suradnji s Hrvatskim 

vojnim učilištem "Dr. Franjo Tuđman“ 

 

Prorektorica  Hruškar navodi da u izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Vojno inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Fakultet strojarstva i 
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brodogradnje, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet organizacije i 

informatike, Fakultet političkih znanosti, Medicinski fakultet i Stomatološki fakultet, a u 

suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem "Dr. Franjo Tuđman“. Radna skupina je provela 

proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa, a Odbor za 

upravljanje kvalitetom je na svojoj sjednici održanoj 21. lipnja 2018. potvrdio izvođenje 

studijskog programa u predloženom obliku. Na sjednici Vijeća tehničkog područja održanoj 2. 

srpnja 2018. doneseno je pozitivno mišljenje o potrebi i svrhovitosti navedenog studijskog 

programa.  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno članku 20. st. 10. 

Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te člancima 12. i 

13. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 

djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju 

visokih učilišta, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 13. sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o ustroju i izvedbi sveučilišnoga diplomskog studijskog programa 

Vojno inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U skladu s čl. 15. Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa 

sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te 

stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu donosi se Odluka o ustroju i izvedbi 

sveučilišnoga diplomskog studijskog programa Vojno inženjerstvo Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

II. 

1. Nositelj sveučilišnoga diplomskog studija iz točke I. ove odluke je Sveučilište u 

Zagrebu, a studij izvode Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet 

organizacije i informatike, Fakultet političkih znanosti, Fakultet strojarstva i 

brodogradnje, Medicinski fakultet i Stomatološki fakultet u suradnji s Hrvatskim 

vojnim učilištem "Dr. Franjo Tuđman", Zagreb, Ilica 256b. 

2. Sveučilišni diplomski studij traje jednu godinu (1) odnosno dva semestara (2). 

3. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra 

inženjer/inženjerka vojnog inženjerstva (mag. ing. milit.). 

4. Sveučilišni diplomski studij izvodi se na hrvatskom jeziku u dva znanstvena 

područja i polja: u području tehničkih znanosti, polje interdisciplinarne tehničke 

znanosti i u interdisciplinarnom području znanosti, polje vojno-obrambene i 

sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće . 

5. Sveučilišni diplomski studij počet će se izvoditi nakon upisa u Upisnik studijskih 

programa. 

 

III. 

Ova odluka s popratnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja Republike Hrvatske i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje na daljnje 

postupanje. 

 

 

7.4. Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi Agronomskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu  
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Prorektorica Hruškar navodi da je novi diplomski sveučilišni studijski program Obnovljivi 

izvori energije u poljoprivredi Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  prošao propisanu 

proceduru. Na sjednici Vijeća biotehničkog područja održanoj 4. srpnja 2018. doneseno je 

pozitivno mišljenje o potrebi i svrhovitosti navedenog studijskog programa. 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno članku 20. st. 10. 

Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te člancima 12. i 

13. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 

djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju 

visokih učilišta, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 13. sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o ustroju i izvedbi sveučilišnoga diplomskog studijskog programa 

Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi Agronomskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U skladu s čl. 15. Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa 

sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te 

stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu donosi se Odluka o ustroju i izvedbi 

sveučilišnoga diplomskog studijskog programa Obnovljivi izvori energije u 

poljoprivredi Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

II. 

1. Sveučilišni diplomski studij iz točke I. ove odluke traje dvije godine (2) odnosno 

četiri semestra (4). 

2. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv 

magistar/magistra inženjer/inženjerka agronomije (mag. ing. agr.). 

3. Sveučilišni diplomski studij izvodi se na hrvatskom jeziku u biotehničkom području, 

polje poljoprivreda. 

4. Sveučilišni diplomski studij počet će se izvoditi nakon upisa u Upisnik studijskih 

programa. 

 

III. 

Ova odluka s popratnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja Republike Hrvatske i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje na daljnje 

postupanje. 

 

 

 

7.5. Upis u Upisnik studijskih programa RH za diplomski sveučilišni studij Romistika -

dvopredmetni Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – obavijest  

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je od Ministarstva znanosti i obrazovanja 

zaprimljena potvrda kojom se potvrđuje da je diplomski sveučilišni studij Romistika -

dvopredmetni Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisan u upisnik studijskih 

programa RH i da se može izvoditi. 

 

 

7.6. Obavijest o Potvrdi upisa u Upisnik studijskih programa RH za preddiplomski sveučilišni 

studij Filozofija (dvopredmetni) Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u 

Zagrebu  
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Prorektorica Hruškar obavještava Senat o izmjeni dopusnice za preddiplomski sveučilišni 

studij Filozofija (dvopredmetni) zbog krivog naziva fakulteta. Sveučilište je zaprimilo potvrdu 

kojom se potvrđuje da je preddiplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni) Fakulteta 

filozofije i religijskih znanosti upisan u Upisnik studijskih programa RH. 

 

 

8. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

 

8.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Fitomedicina Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program)  

 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Fitomedicina Agronomskoga fakulteta 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 Fitomedicina Agronomskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Fitomedicina 

Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 

 

8.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Organizacija i menadžment Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(izmjene do 40 %)  

 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Organizacija i menadžment Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 40 %)  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 

Organizacija i menadžment Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 40 %). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Organizacija i 

menadžment Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 40 %)  

 

9. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

 

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

sveučilišnog (doktorskog) studija Grafičko inženjerstvo i grafičko oblikovanje 

proizvoda Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Grafičko inženjerstvo i grafičko 

oblikovanje proizvoda Grafičkoga fakulteta 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 Grafičko inženjerstvo i grafičko 

oblikovanje proizvoda Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje izmjena 

do 20% studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 

Grafičko inženjerstvo i grafičko oblikovanje proizvoda Grafičkoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu 

 

 

9.2. Prijedlog za prihvaćanje novog studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Inženjerstvo okoliša Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektor Judaš navodi da je prijedlog  za prihvaćanje novog studijskog programa 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Inženjerstvo okoliša Geotehničkoga 

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

mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga za prihvaćanje 

novog studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Inženjerstvo 

okoliša Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje novog 

studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Inženjerstvo 

okoliša Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

9.3. Izmjena Odluke o osnivanju i izvođenju studijskog programa Licencijatski i doktorski 

studij teologije Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu   

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 20. stavak 

10. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne 

novine br. 45/2009), Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. redovitoj sjednici u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. donio je sljedeći  

 

Ispravak Odluke 

 

o osnivanju i izvođenju studijskog programa na Sveučilištu u Zagrebu 

 

I. 

Briše se iz točke II. Odluke o osnivanju i izvođenju studijskog programa na Sveučilištu 

u Zagrebu (KLASA: 641-01/15-02/26, URBROJ: 380-130/027-16-11) od 11. listopada 

2016. (dopunjen Zaključkom o izmjeni i dopuni KLASA: 641-01/15-02/26; URBROJ: 

380-130/027-16-12 od 9. studenoga 2016.) sljedeći tekst: 

 

Poslijediplomski sveučilišni (licencijatski) studij Licencijatski i doktorski studij 

teologije traje dvije godine. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i 

akademski stupanj magistra/magistre teoloških znanosti (lic. theol.) iz područja 

humanističkih znanosti, znanstvenoga polja teologije. 

 

II. 

Ostale točke Odluke ostaju neizmijenjene. 

 

 

 

10. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  
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Prorektor Judaš izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za doktorske radove, vijeća 

područja su razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

 

1. Andrea Antolić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija  

Tema: Antiagregacijski učinak propolisa i odabranih biljnih vrsta iz porodice Lamiaceae 

 

2. Svjetlana Dekić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija  

Tema: Utjecaj ekoloških čimbenika na faktore virulencije klinički značajne bakterije Acinetobacter 

baumannii 

 

3. Borna Pielić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema:  Van der Waalsova epitaksija dvodimenzionalnih disulfida prijelaznih metala 

 

4. Mirsada Ćehić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Eksperimentalno i računalno istraživanje novih konjugata gvanidina s različitim fluoroforima 

kao liganada humane dipeptidil-peptidaze III 

 

5. Kaltrina Kryeziu, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Oštećenje aktivnosti maseteričnoga i temporalnoga mišića kod prijeloma kondila i angulusa 

mandibule 

 

6. Josip Varvodić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Uloga Hedgehog signalnoga puta u razvoju kalcificirajuće aortalne stenoze 

 

7. Katja Vince, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Usporedba intracervikalne i intravaginalne primjene prostaglandina E2 u indukciji porođaja 

kod terminskih trudnoća s nepovoljnim genitalnim nalazom 

 

8. Maja Vrdoljak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Distribucija rotavirusnih genotipova u trima regijama u Republici Hrvatskoj 

 

9. Stella Davila Šarić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Odstranjivanje citokina u septičkih bolesnika s akutnom ozljedom bubrega metodama 

kontinuiranoga nadomjesnoga bubrežnoga liječenja 

 

10. Anteja Krištić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost imunohistokemijske izraženosti trombina, PAR-1 i tumorskoga pupanja u 

duktalnom adenokarcinomu gušterače 

 

11. Damir Lončarević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Neuroznanost 

Tema: Utjecaj laktoferina na kratkoročni neurološki ishod u vrlo nezrele nedonoščadi 
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12. Saša Pavasović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj visoke doze statina primijenjene u prva 24 sata nakon akutnoga koronarnoga 

sindroma na kliničke ishode i reaktivnost trombocita 

 

13. Marijana Škifić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Biološke značajke mezenhimskih matičnih stanica umnoženih in vitro u mediju s lizatom 

ljudskih trombocita 

 

14. Krešimir Reiner, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Određivanje aktivnosti simpatikusa fotopletizmografijom kod epiduralne analgezije u 

porođaju 

 

15. Dubravka Šušnjar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Uloga molekularnih mehanizama popravka i demetilacije DNA u razvoju kalcificirajuće 

aortalne stenoze  

 

16. Sanja Komšić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Učinkovitost CBCT-a u kliničkoj detekciji koštanih defekata kod generaliziranoga 

kroničnoga parodontitisa 

 

17. Ema Vrbanović, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Vrijednosti salivarnih biljega oksitativnog stresa u ispitanika s temporomandibularnim 

poremećajima  

 

18. Izabela Kranjčec, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Stanje uhranjenosti kao pretkazatelj neželjenih događaja u autolognoj transplantaciji 

hematopoetskih matičnih stanica u djece 

 

19. Antonela Marijan, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Veterinarske znanosti 

Tema: Istraživanje fenotipa i genotipa bakterijskih izolata Escherichia coli rezistentnih na 

cefalosporine III generacije izdvojenih iz uzoraka cekuma i mesa goveda i svinja 

 

20. Mateja Đumić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Oblikovanje prioritetnih pravila za problem raspoređivanja s ograničenim sredstvima 

 

21. Sara Žulj, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Personalized data-driven prediction algorithms for glycemic trend (Personalizirani 

podatkovno vođeni algoritmi za predviđanje glikemijskoga trenda) 

 

22. Zoran Vrhovski, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Sustav za procjenu i kompenzaciju razlike duljina nogu radi postavljanja ljudskoga tijela u 

ravnotežu 
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23. Dominik Džaja, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Quantitative and qualitative assessment of human movement during exercising using inertial 

and magnetic sensors (Kvantitativna i kvalitativna procjena ljudskoga pokreta tijekom tjelovježbe 

uporabom inercijskih i magnetskih senzora) 

 

24. Rebeka Čorić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Rješavanje problema raspoređivanja primjenom značajki krajolika dobrote genetskoga 

programiranja 

 

25. Borna Doračić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Levelized cost of excess heat method for the assessment of its utilisation in district heating 

systems (Metoda niveliranoga troška otpadne topline za procjenu njezina iskorištavanja u 

centraliziranim toplinskim sustavima) 

 

26. mr. sc. Alen Bošnjaković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Utjecaj različitih pristupa procjeni standardnih nesigurnosti na ukupnu mjernu nesigurnost 

 

27. Josip Vidaković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Model učenja robotskoga zadatka zasnovan na interakciji s čovjekom 

 

28. Sanja Bernat Gazibara, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

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

inženjerstvo 

Tema: Metodologija izrade karata klizišta korištenjem digitalnoga modela terena visoke rezolucije 

u podsljemenskoj zoni Grada Zagreba 

 

29. Dario Medić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Doktorski studij Tehnološki 

sustavi u prometu i transportu 

Tema: Optimizacija sustava traganja na moru primjenom bespilotnih letjelica 

 

30. mr. sc. Davor Poljak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Integralni model za povećanje učinkovitosti javne vodoopskrbe 

 

31. Daniel Miler, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Influence of design requirements on the spur gear pair parameters selection (Utjecaj 

konstrukcijskih zahtjeva na izbor parametara parova zupčanika)  

 

32. Manuela Panić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam  

Tema: Primjena prirodnih eutektičkih otapala u izolaciji antocijana i biokatalizi pomoću lipaze 

 

33.  Danijel Mulc, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj dobi jarica pri prvom pripustu na mliječnost i reprodukcijske odlike 

 

34. Vjekoslav Markotić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Fauna kukaca iz podreda Sternorrhyncha u nasadima agruma u Republici Hrvatskoj 
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35. Vladimir Brajković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda 

 

36. Goran Banjanin, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 

Tema: Methodological Framework of Improving the Governance of Project Portfolios by Agile and 

Lean Methods (Metodološki okvir za obogaćivanje upravljanja projektnih portfelja agilnim i lean 

metodama) 

 

37. Krešimir Ivanda, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Promjene u socioekonomskim obilježjima stanovništva Grada Zagreba 

 

38. David Sumić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Razvoj integrativnoga modela anticipativnoga upravljanja reputacijskom krizom 

 

39. Ana Rep, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga 

izvještavanja 

 

40. Matija Pisačić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Vremenski usmjeren obračun troškova na temelju aktivnosti u funkciji povećanja 

rentabilnosti kapitala velikih i srednjih poslovnih subjekata u uslužnom sektoru Republike Hrvatske 

 

41. Tomislav Novoselec, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj karakteristika osobnosti poduzetnika na sigurnost i uspješnost poslovanja mikro 

poduzeća 

 

42. Zlatko Vujović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Komparativna politika 

Tema: Učinci personalizacije izbornih sustava na političke stranke - sustavi stranačkih lista s 

preferencijskim glasovanjem 

 

43. Marita Ukić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Kineziološka aktivnost i proces subkulturalizacije - BMX scena u Zagrebu 

 

44. Cvijeta Pahljina, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Rani odgoj i obrazovanje 

Tema: Utjecaj logopedagoške edukacije učitelja na doživljaj profesionalnoga identiteta, 

profesionalno i osobno zadovoljstvo te na smisao života i poziva 

 

45. Gordana Kević, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Razlike u tjelesnom samopoimanju adolescenata u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini 

 

46. Lucija Milčić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Spolne razlike u kinematici skokova na preskoku u gimnastici  
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47. Barbara Vujanović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Povijesti umjetnosti 

Tema: Od antičkih uzora do neoklasicizma – klasična komponenta u djelu Ivana Meštrovića 

 

48. Davorka Rujevčan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Glotodidaktika 

Tema: Ispitivanje čitanja na engleskome jeziku u odnosu na vrstu zadatka i koheziju teksta 

 

49. Goran Koletić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Sociologija 

Tema: A Longitudinal Analysis of the Association between Adolescents’ Use of Sexually Explicit 

Material and Risky Sexual Behaviors (Longitudinalna analiza povezanosti uporabe seksualno 

eksplicitnih sadržaja i rizičnih seksualnih ponašanja među adolescentima) 

 

50. Lana Pehar, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: The role of intergroup contact and social norms in predicting interethnic attitudes and 

behaviours of majority and minority adolescents (Uloga međugrupnog kontakta i društvenih normi 

u predikciji međuetničkih stavova i ponašanja adolescenata, pripadnika većine i manjine) 

 

51. Marta Rakvin, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologija 

Tema: Željeznodobna keramika s visinskoga naselja Kaptol-Gradci 

 

52. Petra Stipančić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologija 

Tema: Prijelaz brončanoga u željezno doba na Kapiteljskoj njivi u Novom Mestu 

 

53. Sergej Lugović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Recognition of user information behavior through music-related information searching 

patterns (Prepoznavanje informacijskoga ponašanja korisnika putem obrazaca pretraživanja 

informacija o glazbi i glazbenih zapisa) 

 

54. Vinko Drača, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Psihijatrijski diskurs u hrvatskom društvu na prijelazu iz devetnaestoga u dvadeseto stoljeće  

 

55. Davorin Valenčić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti 

Tema: Povećanje raspoloživosti mrežnih uređaja primjenom upravljačkoga konfiguracijskoga 

standarda 

 

56. Hrvoje Mandić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest 

Tema: Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću  

 

57. Franje Puškarić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatologija 

Tema: Stradanja katolika i katoličkih sakralnih objekata u Ogulinskome kotaru u Drugom svjetskom 

ratu i poraću 

 

58. Jasminka Štajcer, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 
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Tema: Komunikacijske strategije preventivnih kampanja usmjerenih na adolescente 

 

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. 

 

 

11. Prijedlog Odluke o dopuni 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 na 

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

donio je 

 

O D L U K U 

 

o dopuni 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) nadopunjuje se u tablici 1. temeljem 

zaprimljenog izvješća Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o raspodijeli 

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. 

Prihvaća se izvješće Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o raspodijeljenom 

iznosu 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. 

 

Tablica 1. Dodijeljeni iznos sredstava sastavnici za namjensko institucijsko financiranje 

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

Sastavnica 
Raspoloživi 

iznos 

Izvješće 

sastavnice 
Odobreni iznos 

Geodetski fakultet 264.992,37 kn 264.989,87 kn 264.989,87 kn 

 

 

 

12. Međunarodna suradnja  
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Rektor Boras obavještava članove Senata o proteklim događajima i međunarodnoj suradnji. 

 

 

13. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija 

Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 7. Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija 

Mohorovičić“, na prijedlog rektora, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. sjednici u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio je sljedeću  

 

O D L U K U 

 

I. 

U Povjerenstvo za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ 

Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

1. Prof. emerit. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

2. Akademik Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

3. Prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

4. Prof. emerit. Ivica Picek, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

5. Akademik Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

 

II. 

Povjerenstvo je dužno najkasnije do kraja mjeseca rujna tekuće godine Senatu 

podnijeti izviješće u kojem će, na temelju pristiglih prijedloga, istaknuti u pravilu 

jednog ili dva kandidata za Nagradu. 

 

 

14. Informacija o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Fran 

Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu  

 

 Na temelju članka 5. Pravilnika o postupku i dodjeljivanju Nagrade „Fran 

Bošnjaković“ i članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, donosi se sljedeća 

 

O D L U K A 

 

I. 

U Povjerenstvo za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ 

Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

1. Akademik Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

2. Prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

3. Prof. dr. sc. Srećko Pegan, Arhitektonski fakultet, 

4. Prof. emerit. Ana-Marija Grancarić, Tekstilno-tehnološki fakultet, 

5. Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, Fakultet elektrotehnike i računarstva. 

 

II. 

Povjerenstvo je dužno najkasnije do kraja mjeseca rujna tekuće godine Senatu 

podnijeti izviješće u kojem će, na temelju pristiglih prijedloga, istaknuti jednog ili dva 

kandidata za Nagradu. 

 

 

15. Prijedlog Odluke o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenoga voditelja Centra 

za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 
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  Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog rektora, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu, na 13. redovitoj sjednice u 349. akademskoj godini (2017./2018.) 

održanoj 10. srpnja 2018. godine donio je sljedeću  

 

 O D L U K U 

  

o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za 

istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 

 

 I. 

Prof. dr. sc. Miljenku Šimpragi, prorektoru za inovacije transfer tehnologije i 

komunikacije Sveučilišta u Zagrebu, produljuje se mandat obnašatelja dužnosti 

privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji 

Sveučilišta u Zagrebu za  6 (šest) mjeseci. 

 

16. Prijedlog Odluke o produljenju mandata privremenog Stručnog vijeća Centra za istraživanje 

i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

Sveučilišta u Zagrebu na 13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) 

održanoj 10. srpnja 2018. godine donio je sljedeću 

 

 O D L U K U 

 

 o produljenju mandata privremenom Stručnom vijeću Centra za   

 istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u   

 Zagrebu 

 

 I. 

Privremenom Stručnom vijeću Centra za istraživanje i prijenos znanja u 

biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu imenovanom Odlukom Senata Sveučilišta u 

Zagrebu (Klasa: 640-02/17-01/2; Urbroj: 380-020/173-17-1, od 17. siječnja 2017.) 

produljuje se mandat za 6 (šest) mjeseci. 

 

17. Hrvatska sveučilišna naklada 

 

17.1. Imenovanje ravnatelja Hrvatske sveučilišne naklade  

 

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

13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja  

2018. donio je   

 

O D L U K U 

 

I. 

Imenuje se Anita Šikić, prof., za direktoricu Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o. 

 

II. 

Mandat direktorice Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o. traje četiri godine. 

 

 

18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvođenju nastavne nastavnika Sveučilišta u 

Zagrebu na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske  
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 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 

13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. 

godine donio je sljedeću  

 

O D L U K U 

 

o izmjeni i dopuni  Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu 

na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske 

 

Članak 1. 

U Odluci o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim 

učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) koju je 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio na sjednici održanoj 18. listopada 2012.( Dopuna 

odluke od 12. lipnja 2013. te Dopuna odluke od 16. rujna 2015.) mijenja se i dopunjuje 

članak 5. na način da sada glasi: 

 

„Zaposlenicima u suradničkim zvanjima nije dopušteno ni u kojem obliku izvođenje 

nastave na institucijama izvan matičnog Sveučilišta, osim na sastavnicama Sveučilišta 

u Mostaru. 

 

Znanstvenici iz gospodarstva  izabrani u naslovna zvanja mogu sudjelovati u nastavi 

preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Mostaru, na temelju ugovornog 

odnosa sa Sveučilištem ili njegovom sastavnicom.“ 

 

 

19. Prijedlog za izmjenu naziva u području humanističkih znanosti i polja teologija grana 

religiozna pedagogija i katehetika u Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, 

poljima i granama  

 

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

13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. 

godine, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Prihvaća se prijedlog Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da se 

od Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj zatraži 

izmjena članka 4. točke 6.2.12 Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, 

poljima i granama (NN 118/09, 82/12, 32/13, 34/16), na način da se kod znanstvenog 

područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja teologije, naziv grane religiozna 

pedagogija i katehetika promijeni i glasi religijska pedagogija i katehetika. 

 

 

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

Ranka Biondića  

 

 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 na 13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini 

(2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  
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I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ranka Biondića za dekana Geotehničkog fakulteta 

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

(2018./2019. i 2019./2020.) izabranog 20. lipnja 2018. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

21. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini 

(2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 26. lipnja 2018. godine. 

 

II. 

Statutarna odluka o izmjeni Statuta Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

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

 

 

22. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini 

(2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće 

Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici 

održanoj 28. lipnja 2018. godine. 

 

II. 

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 

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

 

 

23. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za 

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

u svrhu pokretanja postupka nabave građevinskih radova, robotske istraživačke i edukativne 

stanice te kolaborativnih i medicinskih robota, na projektu CRTA – Regionalni centar 

izvrsnosti za robotske tehnologije, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 

2014 – 2020. (Šifra projekta-KK.01.1.1.02.008)  
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 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Zvonimiru Guzoviću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun 

Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna, u svrhu pokretanja postupka nabave 

građevinskih radova, robotske istraživačke i edukativne stanice te kolaborativnih i 

medicinskih robota, na projektu CRTA – Regionalni centar izvrsnosti za robotske 

tehnologije, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. 

(Šifra projekta-KK.01.1.1.02.008). 

 

 

24. Davanje suglasnosti dekanu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

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

za sklapanje izvan sudske nagodbe s Republikom Hrvatskom  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Željanu Malešu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun 

Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, u svrhu sklapanja izvansudske 

nagodbe s Republike Hrvatske, po zahtjevima za isplatu iznosa koji su isplaćeni po 

osnovi dodatka na plaću zaposlenicima za rad na radnim mjestima s posebnim 

uvjetima rada i pripadajućim troškovima. 

 

 

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

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

sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti u kojem se navedeno pravo osniva u korist 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine 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, u svrhu sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti 

u kojem se navedeno pravo osniva u korist Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 

 

 

26. Davanje suglasnosti ravnatelju Srca za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Srca u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna u svrhu potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih 
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sredstava za provedbu strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) 

prijavljenog na Poziv KK.01.1.1.08 u sklopu 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 na 13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio je sljedeću 

 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost ravnatelju Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, 

dr. sc. Zoranu Bekiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Sveučilišnog 

računskog centra Sveučilišta u Zagrebu u vrijednosti iznad tri milijuna, u svrhu 

potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu strateškog 

projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) prijavljenog na Poziv 

KK.01.1.1.08 u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

 

 

27. Davanje suglasnosti ravnatelju Srca za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Srca u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna u svrhu potpisivanje Ugovora o nabavi poslužitelja za 

napredno računarstvo i za potrebe sustava CroRIS  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. redovitoj sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 10. srpnja 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost ravnatelju Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, 

dr. sc. Zoranu Bekiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Sveučilišnog 

računskog centra Sveučilišta u Zagrebu u vrijednosti iznad tri milijuna, u svrhu 

donošenja Odluke o odabiru ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave velike 

vrijednosti za nabavu poslužitelja za napredno računarstvo i za potrebe sustava 

CroRIS te za sklapanje Ugovora o nabavi poslužitelja za napredno računarstvo i za 

potrebe sustava CroRIS. 

 

 

28. Ostalo 

 

Rektor Boras kratko obavještava članove Senata da je pokrenut postupak pretvaranja Hrvatskih 

studija u fakultet.  

 

Dekan Cikojević obavještava da je u tijeku svjetski saksofonistički kongres u Zagrebu pa poziva 

sve prisutne da se pridruže. 

 

 

 

 

 

*** 
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      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 12:15 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/18-04/02 

Urbroj: 380-020/173-18-9 

16. srpnja 2018. 


