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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 17. listopada 2017. s početkom u 12,00 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg 

Republike Hrvatske 14. 

 

1. Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor 

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

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

- red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj 

Sveučilišta 

- prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 

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

- prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

3. prof. dr. sc. Renata Bažok- predsjednica Vijeća biotehničkoga područja 

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

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

područja 

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

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

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

 - red. prof. art. Veljko Olujić, Arhitektonski fakultet - zamjenik predsjednika Vijeća 

umjetničkoga područja 

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

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

11. akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet 

12. prof. dr. sc. Boris Brkljačić,  Medicinski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. prof. dr. sc. Nenad Ivić, Filozofski fakultet 

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

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

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

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

30. prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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31. prof. dr. sc. Goran Klobučar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

34. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 

35. prof. dr. sc. Mislav Grgić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

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

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

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

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

42. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet 

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

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

45. izv. prof. dr.sc. Mario Dobrilović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

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

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

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

48. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

49. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

50. Daniel Hofman, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

51. Sandro Gašpar, Medicinski fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

52. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

 

Ostali 

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

- Vlatka Vukelić, Hrvatski sveučilišni sindikat 

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

- Tamara Dagen, dipl. novinar, stručna savjetnica u Uredu za odnose s javnošću 

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

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

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

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

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 1. redovitu sjednicu Senata u 349. 

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

dnevnoga reda na način da se: 

 točka 13. Davanje suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak o osnivanju 

podružnica u Zagrebu i Velikoj Gorici skine s dnevnog reda čime se preostale točke pomiču za 

jedan redni broj manje 

 iza točke 20. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Kompaktna gradska vakuumska 

čistilica s univerzalnom platformom za različite vrste pogona i informacijsko komunikacijskim 

sustavom upravljanja radnim parametrima“ (prijašnja točka 21.) doda nova točka 21. Davanje 

suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanje ugovora u vrijednosti 

iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Napredne metode i tehnologije u znanosti o 

podatcima i kooperativnim sustavima (DATACROSS)“ čime se ostale točke pomiču za jedan 

redni broj više 

 

Rektor Boras navodi da je na Rektorskom kolegiju u širem sastavu zaključeno da su za točku 13. 

Davanje suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak o osnivanju podružnica u 

Zagrebu i Velikoj Gorici potrebne dodatne konzultacije pa se iz tog razloga skida s današnjeg dnevnog 

reda. 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

*** 

1. Konstituiranje Senata Sveučilišta u Zagrebu i informacija o konstituirajućim sjednicama 

vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu 

 

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 13. rujna 2017. i 15. izvanredne 

sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 28. 

rujna 2017.  

 

3. Izbori u zvanja  

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

profesora – trajno 

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

profesora na vrijeme od pet godina 

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

profesora na vrijeme od pet godina 

3.4. Potvrda izbora na znanstveno radno mjesto znanstvenoga savjetnika na vrijeme od pet 

godina 

 

4. Prijedlozi za imenovanje povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus na 

Sveučilištu u Zagrebu 

4.1. Prijedlog za imenovanje povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor 

emeritus prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu  
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4.2. Izmjena Odluke o imenovanju povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor 

emeritus red. prof. art. Željku Brkanoviću 

  

5. Financijska pitanja 

5.1. Realizacija vanjske suradnje za akademsku godinu 2016. / 2017.  

5.2. Realizacija nastave mentora za akademsku godinu 2016. / 2017.  

 

6. Izvješće o upisima na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije 

Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. (rezultati oba upisna roka) 

  

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

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

predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

  

8. Sveučilišna nastavna literatura 

8.1. Prijedlozi Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu o odobravanju naslova 

sveučilišne nastavne literature  

8.2. Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu 

Sveučilišta u Zagrebu 

  

9. Izvještaj o raspodjeli i potrošnji sredstava doznačenih za namjensko institucijsko financiranje 

znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2016. godini 

  

10. Dopuna Odluke o izmjenama i dopunama studijskoga programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija Onkologija i radioterapija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

  

11. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

  

12. Međunarodna suradnja 

  

13. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

  

14. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu 

  

15. Davanje suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

  

16. Davanje suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju 

radnih mjesta Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

  

17. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta 

Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 

  

18. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanje ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Provedba vrhunskih istraživanja u 

sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentaciju 

Liejevih algebri“  

 

19. Davanje suglasnosti dekanu Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna za provedbu projekta „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“  
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20. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Kompaktna gradska vakuumska 

čistilica s univerzalnom platformom za različite vrste pogona i informacijsko 

komunikacijskim sustavom upravljanja radnim parametrima“ 

  

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Napredne metode i tehnologije u 

znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima (DATACROSS)“ 

  

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

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

iznad tri milijuna kuna 

  

23. Ostalo 

 

*** 

 

1. Konstituiranje Senata Sveučilišta u Zagrebu i informacija o konstituirajućim sjednicama 

vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras srdačno pozdravlja sve članove Senata i navodi da je postignut kvorum čime je 

Senat konstituiran. Ističe da su protekloga tjedna konstituirana vijeća područja, a na temelju 

prethodne odluke Senata. Dodaje da je od predstavnika Studentskoga zbora primio pismo u 

kojem se navodi da će do konstituiranja novoga saziva  Skupštine, studente predstavljati 

dosadašnji predstavnici kako propisuje i Zakon o studentskom zboru. 

 

Profesorica Karoglan Kontić moli da se u popisu članova Senata isprave krivo navedeni 

zamjenici članova Senata s Agronomskoga fakulteta. 

 

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 13. rujna 2017. i 15. izvanredne 

sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 28. 

rujna 2017.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 14. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 13. rujna 2017. i 15. 

izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) 

održane 28. rujna 2017. 

3. Izbori u zvanja  

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

profesora – trajno 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

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

profesora na vrijeme od pet godina 

 

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. 

 

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

profesora na vrijeme od pet godina 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

 

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

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

3.4. Potvrda izbora na znanstveno radno mjesto znanstvenoga savjetnika na vrijeme od pet 

godina 

 

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 na znanstveno 

radno mjesto znanstvenoga savjetnika. 

 

4. Prijedlozi za imenovanje Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus na 

Sveučilištu u Zagrebu 
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4.1. Prijedlog za imenovanje povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor 

emeritus prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu  

 

 Na temelju članka 8. Pravilnika o dodjeli počasnoga zvanja professor emeritus, te članka 

1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnoga zvanja professsor emeritus te članka 

21. i 89. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. 

dr. sc. Damira Borasa, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je 

 

O D L U K U 

 

o  imenovanju Povjerenstva za dodjelu počasnoga zvanja professor emeritus prof. 

dr. sc. Aleksi Bjelišu 

 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnoga zvanja professor emeritus  dr. 

sc. Aleksu Bjelišu, bivšem rektoru Sveučilišta u Zagrebu, redovitom profesoru  u mirovini 

Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: 

 

dr. sc. Marijan Šunjić, professor emeritus, predsjednik 

dr. sc. Laszlo Forro, Ecole poolytechnique federale de Lausanne, Lausanne, 

Švicarska, član 

dr. sc. Helena Jasna Mencer,  professor emerita, članica 

 

II. 

Povjerenstvo će na temelju vlastite prosudbe i dokumentacije razmotriti opravdanost 

dodjele počasnoga zvanja te izvješće s obrazloženim prijedlogom dostaviti Povjerenstvu 

za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu . 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o imenovanju Povjerenstva za 

dodjelu počasnog zvanja professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

 

4.2. Izmjena Odluke o imenovanju povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor 

emeritus red. prof. art. Željku Brkanoviću  

 

 Na temelju članka 8. Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus, te članka 

21. i 89. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje 

kriterija i potvrdu izbora u zvanja, Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 1. redovitoj 

sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 17. listopada 2017.godine, 

donio je  

 

O D L U K U 

 

o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja 

professor emeritus  red. prof. art. Željka Brkanovića 

 

I. 

Odluka koju je Senat donio na svojoj 10. sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.) 

održanoj 11. travnja 2017. godine (Klasa: 602-04/17-16/15; Urbroj: 380-020/081-17-2, od 

11. travnja 2017. godine) mijenja se u točki I. na način da se u sastav Povjerenstva za 

dodjelu počasnog zvanja professor emeritus red. prof. art. Željku Brkanoviću imenuju:  
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art. Zlatko Tanodi, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

Muzička akademija, predsjednik 

art. Mladen Tarbuk, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

Muzička akademija, član 

akademik Zoran Juranić, član 

 

II. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor 

emeritus red. prof. art. Željka Brkanovića se ne mijenjaju. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju 

Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus  red. prof. art. Željka 

Brkanovića 

 

5. Financijska pitanja 

5.1. Realizacija vanjske suradnje za akademsku godinu 2016. / 2017.  

 

Prorektor Lazibat navodi da se vanjska suradnja podmiruje iz programskih ugovora, a jedino 

se umjetničko područje financira direktno iz proračuna. Za umjetničko područje je za sada 

podmiren zimski semestar u iznosu od oko 3.200,000,00 kuna, a za ljetni semestar se uplata 

očekuje do kraja godine. Ukupna vanjska suradnja iznosi oko 3.250,000,00 kuna što će biti i 

osnovica za daljnje pregovore oko novih programskih ugovora. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio realizaciju vanjske suradnje za 

akademsku godinu 2016. / 2017. 

 

5.2. Realizacija nastave mentora za akademsku godinu 2016. / 2017.  

 

Prorektor Lazibat navodi da fakultetima koji realiziraju mentorsku nastavu ministarstvo 

doznačuje sredstva direktno, a ne putem Sveučilišta. Dodaje da ukupna mentorska nastava iznosi 

2.600,000,00 kuna te da je do sada uplaćeno pola iznosa, a ostatak se očekuje do kraja godine. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio realizaciju nastave mentora za 

akademsku godinu 2016. / 2017. 

 

6. Izvješće o upisima na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije 

Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. (rezultati oba upisna roka)  

 

Prorektorica Čuković-Bagić izvještava da je za akademsku godinu 2017./2018. Sveučilište u 

Zagrebu raspisalo Natječaj s ukupnom upisnom kvotom od 12 663 upisnih mjesta. Nakon rujanskog 

upisnog roka na sastavnice Sveučilišta u Zagrebu upisalo se ukupno 11 268 studenata što u ukupnoj 

kvoti znači popunjenost od 88,98% (prošle godine 92,22%). Popunjenost na razini redovitih 

studenata je 92,72% (lani 96,5%), odnosno upisano je 10 079 redovitih studenata. Na izvanrednim 

studijima popunjenost je 80,07% (lani 78,71%), odnosno upisano je 1 097 izvanrednih studenata. 

Najslabije je popunjena kvota za strance i iznosi 21,75% (lani 24,41%), dakle upisana su tek 92 

strana studenta. Ističe da je u biomedicinskom području ostvarena najveća popunjenost od 97,9%, 

dok je u tehničkom području ukupna popunjenost 82,73% s 575 nepopunjenih upisnih mjesta. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Izvješće o upisima na preddiplomske 

i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 

godinu 2017./2018.  
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7. Upisi u I. godinu DIPLOMSKIH studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

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

predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da je zbog velikog broja zainteresiranosti kandidata i zahtjeva 

tržišta Fakultetsko vijeće Učiteljskoga fakulteta na svojoj 2. izvanrednoj sjednici 9. listopada 

donijelo prijedlog o povećanju upisne kvote za trideset upisnih mjesta. Prihvaćanjem prijedloga 

Fakultetskoga vijeća ukupna kvota za diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje bila bi 240, od čega bi kvota namijenjena redovnim studentima ostala nepromijenjena, 

a kvota za izvanredne studente povećala bi se na 150 upisnih mjesta. 

 

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

za diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

8. Sveučilišna nastavna literatura 

8.1. Prijedlozi Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu o odobravanju naslova 

sveučilišne nastavne literature 

 

Prorektorica Čuković-Bagić iznosi da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 

Sveučilišta u Zagrebu primilo od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge 

za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 90. sjednici Povjerenstva, održanoj 3. 

listopada 2017., razmatrani su prijedlozi za objavljivanje rukopisa koji su primljeni s 

cjelokupnom dokumentacijom. Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali rukopise, detaljno 

pročitali recenzije rukopisa i dopise sastavnica, Povjerenstvo je donijelo 

 

PRIJEDLOG 

 

o odobravanju sljedećih naslova: 

 

MATEMATIKA 2, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Rajna Rajić. Predlagatelj je 

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

STANIČNA I MOLEKULARNA IMUNOLOGIJA,  sveučilišni udžbenik  autori: Abul K. 

Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai. Urednici hrvatskog izdanja: prof. dr. sc. Drago Batinić 

i izv. prof. dr. sc. Vesna Lukinović-Škudar. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

8.2. Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

člankom 4. Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o imenovanju  

Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu 
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I. 

Prof. dr. sc. Igor Gliha imenovan Odlukom o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu 

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

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

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

vlastiti zahtjev iz članstva u Povjerenstvu za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u 

Zagrebu (dalje u tekstu: Povjerenstvo). 

 

II. 

Prof. dr. sc. Marko Petrak imenuje se novim članom Povjerenstva, kao predstavnik 

društvenog područja. 

 

III. 

Mandat novoimenovanog člana Povjerenstva traje do isteka mandata razriješenog člana 

odnosno postojećeg saziva Povjerenstva. 

 

IV. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Povjerenstva se ne mijenjaju. 

 

9. Izvještaj o raspodjeli i potrošnji sredstava doznačenih za namjensko institucijsko financiranje 

znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2016. godini  

 

Prorektor Judaš navodi da je članovima Senata priložena tablica s informacijama o raspodjeli i 

potrošnji sredstava doznačenih za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti u 2016. godini. Ističe da je većina sastavnica potrošila sva ili gotova sva doznačena 

sredstva. Dodaje da je trima sastavnicama preostalo nešto više sredstava, a razlog će se naknadno 

utvrditi kako bi se uzeo u obzir prilikom budućeg dijeljenja potpora.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Izvještaj o raspodjeli i potrošnji 

sredstava doznačenih za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti u 2016. godini. 

 

10. Dopuna Odluke o izmjenama i dopunama studijskoga programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija Onkologija i radioterapija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 1. 

redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 17. listopada 2017. 

godine donio je sljedeću  

 

O D L U K U  

 

o dopuni Odluke o izmjenama i dopunama studijskoga programa 

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Onkologija i radioterapija 

Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija Onkologija i radioterapija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (dalje: Odluka) koju je Senat donio na svojoj 11. redovitoj sjednici u 348. 

akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 13. lipnja 2017. godine (Klasa: 641-01/17-01/11; 

Urbroj: 380-130/134-17-4, od 30. lipnja 2017. godine) dopunjuje se na način da se u točki  

II. ispred prve rečenice dodaje nova rečenica koja glasi: 
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„Poslijediplomski specijalistički studij Onkologija i radioterapija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu proizašao je iz dosadašnjeg poslijediplomskoga specijalističkoga 

studija Klinička onkologija.“ 

 

II. 

Iza točke II. Odluke dodaje se nova točka III. koja glasi: 

„III. 

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni/sveučilišna magistar/magistra 

onkologije i radioterapije.“ 

 

III. 

Dosadašnje točke III. i IV. Odluke koje postaju točke IV. i V. ostaju neizmijenjene. 

 

11. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 

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

područja razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

 

u okviru doktorskoga studija 

 

1. Lidija Brkljačić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Hidrazino-derivat glutaminske kiseline za derivatizaciju karbonilnih spojeva 

2.Kristina Sklepić Kerhač, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Utjecaj miješanih staklotvoraca na električni prijenos u alkalijskim 

germano(boro)fosfatnim staklima 

3.Matea Krmpotić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Optimiranje metode elektrodepozicije alfa-izvora s naglaskom na vrstu elektrolita i 

materijal katode   

4.Helena Kesić Kojan, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj strategije upravljanja talentima na uspješnost organizacije  

5.Sandra Mišić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj kompetencija projektnog menadžmenta na uspješnost infrastrukturnih 

megaprojekata 

6.Marko Orešković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 

Tema: An online syntactic and semantic framework for lexical relations extraction using natural 

language deterministic model (Mrežni sintaksno-semantički okvir za izvlačenje leksičkih 

relacija preko determinističkoga modela prirodnoga jezika) 

7.mr. sc. Šenol Selimović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Politologija 

Tema: Esuli u politikama povijesti Talijanske Republike 

8.Matija Mato Škerbić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Filozofija 

Tema: Etika sporta Williama Johna Morgana  

9.Kornelija Pinter, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika 

Tema: Prostor u jeziku – semantičko polje vode u pjesništvu Delimira Rešickog  
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10.Ana Grgić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Jezični identitet inojezičnih govornika hrvatskoga koji žive u Republici Hrvatskoj 

11.Tamara Polić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Glotodidaktika 

Tema: Predmodifikacija imenica u višerječnim nazivima u nastavi engleskoga jezika prometnih 

struka 

12.Marija Bošnjak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Glotodidaktika 

Tema: Rječnički razvoj inojezičnih učenika hrvatskoga na početnome e-tečaju 

13.Silvija Hanžić Deda, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Glotodidaktika 

Tema: Međujezična fonološka osjetljivost u početnome opismenjavanju 

14. Julije Pajčić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest 

Tema: Djelovanje Zemaljske uprave za Slavoniju 

15.Dan Đaković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti, 

Poslijediplomski doktorski studij Filozofija 

Tema: Politika i religija u filozofiji Jacquesa Maritaina 

16.Marina Zagorec, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Maloljetnički zatvor u hrvatskom kaznenopravnom sustavu  

 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

Profesorica Čižmešija postavlja pitanje bi li kod prijevoda teme pod rednim brojem 6. Mrežni 

sintaksno-semantički okvir za izvlačenje leksičkih relacija preko determinističkoga modela 

prirodnoga jezika“ trebalo pisati „sintaksni i semantički okvir“ umjesto „sintaksno-semantički 

okvir“ te bi li trebalo pisati „preko determinističkoga modela“ ili „pomoću determinističkoga 

modela“.  

 

Rektor Boras navodi da bi se sporni dio naslova mogao riješiti i tako da se navede 

„determinističkim modelom“. Dodaje da se prilikom prijevoda s engleskoga jezika na hrvatski 

ponekad upotrijebe prijedlozi umjesto doslovnoga prijevoda. Nastavlja da je „sintaksno-

semantički okvir“ ili „sintaksni i semantički okvir“ pitanje struke te da izraz „sintaksno-

semantički“ vjerojatno predstavlja cjelinu.  

 

Prorektor Šimpraga predlaže da se intervencija profesorice Čižmešije prihvati u drugome 

dijelu, a da prvi dio naslova ostane nepromijenjen, odnosno da tema glasi „Mrežni sintaksno-

semantički okvir za izvlačenje leksičkih relacija determinističkim modelom prirodnoga jezika“. 

 

Profesorica Čižmešija postavlja pitanje bi li kod teme pod rednim brojem 10. Jezični identitet 

inojezičnih govornika hrvatskoga koji žive u Republici Hrvatskoj trebalo iza riječi „hrvatskoga“ 

pisati i „jezika“. 

 

Rektor Boras odgovara da dodavanje riječi „jezik“ neće doprinijeti značenju ove teme pa 

predlaže da naslov ove teme ostane isti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je, uvaživši primjedbu, odobrio gore navedene teme 

doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

  

12. Međunarodna suradnja  
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Prorektor Šimpraga izvještava da je zamjenik glavnoga tajnika Europske komisije održao 

predavanje na kojemu su voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i rektor Sveučilišta 

u Zagrebu bili uvodničari. 

Rektor Boras dodaje da je na predavanju sudjelovalo stotinjak studenata s Pravnog, Ekonomskog 

i Fakulteta političkih znanosti te nekoliko profesora s Filozofskog fakulteta. Ističe da je ponovno 

otvorio pitanje odnosa plaća hrvatskih istraživača i istraživača drugih zemalja EU na međunarodnim 

projektima financiranima od EU. 85% sredstava namijenjenih međunarodnim projektima doznačeno 

je državama Europe 13, dok je svega 5% sredstava doznačeno državama Europe 15 u koju spada i 

Hrvatska. Smatra da su time znanstvenici diskriminirani jer su plaćeni prema standardu tih zemalja, 

a ne standardu EU, iako za dobivanje projekata svi znanstvenici moraju zadovoljiti jednake kriterije. 

Nastavlja da je drugi važan događaj bio sastanak LERU grupe u Dubrovniku gdje je u LERU grupu 

uključeno sedam sveučilišta istočne i jugoistočne Europe među kojima je i zagrebačko. Dodaje da 

je skup bio vrlo uspješan te se očekuje plodna suradnja sveučilišta uključenih u LERU grupu. Isto 

tako ističe da je Sveučilišta u Zagrebu prepoznato i kao jedno od najboljih znanstvenih sveučilišta 

što je vidljivo iz prikaza dekana Medicinskoga fakulteta profesora Klarice na 90. godišnjici škole 

narodnoga zdravlja.  

 

Profesor Klarica navodi da je prilikom analize ukupne produkcije svih institucija u Hrvatskoj 

utvrđeno da se na drugome mjestu nalazi Medicinski fakultet, a na trećemu Institut Ruđer Bošković. 

Dodaje da je doprinos Medicinskoga fakulteta ukupnoj hrvatskoj produkciji 22,5%, a doprinos 

Sveučilištu u Zagrebu je oko 50%. 

 

13. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

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

Fakultetsko vijeće Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici 

održanoj 5. rujna 2017. godine. 

 

14. Davanje suglasnosti na 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 Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu koju je Akademijsko vijeće Muzičke akademije Sveučilišta u 

Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 11. rujna 2017. godine. 

 

15. Davanje suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U  
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I. 

Daje se suglasnost na Odluku o dopuni Statuta Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 22. rujna 2017. 

godine. 

 

16. Davanje suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju 

radnih mjesta Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u 

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

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

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

radnih mjesta Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik kojeg je usvojilo 

Fakultetsko vijeće Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 

20. rujna 2017. godine. 

 

17. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta 

Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u 

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

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

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

radnih mjesta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik kojeg je 

usvojilo Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na sjednici 

održanoj 5. listopada 2017. godine. 

 

18. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanje ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Provedba vrhunskih istraživanja u 

sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentaciju 

Liejevih algebri“  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

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

račun Fakulteta radi potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za 

provedbu projekta „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra 

izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentaciju Liejevih algebri“.  
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19. Davanje suglasnosti dekanu Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna za provedbu projekta „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“  

 

 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 radi 

potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“.  

 

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Kompaktna gradska vakuumska 

čistilica s univerzalnom platformom za različite vrste pogona i informacijsko 

komunikacijskim sustavom upravljanja radnim parametrima“  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 

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

radi potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„Kompaktna gradska vakuumska čistilica s univerzalnom platformom za različite vrste 

pogona i informacijsko komunikacijskim sustavom upravljanja radnim parametrima“.  

 

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Napredne metode i tehnologije u 

znanosi o podatcima i kooperativnim sustavima (DATACROSS)“  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 

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

radi potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima 

(DATACROSS)“.  
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22. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

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

iznad tri milijuna kuna  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

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

Marijanu Klarici za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi 

sklapanja izvansudske nagodbe u vrijednosti iznad tri milijuna kuna.  

 

23. Ostalo 

 

Dekan Battista Ilić želi zahvaliti upravi Sveučilišta, rektoru i prorektoru Šimpragi na prilici da se 

u rokovniku za tekuću akademsku godinu posveti prostor umjetnosti i kulturi. Dodaje da je to sjajni 

dokaz da Sveučilište u Zagrebu podržava i promovira umjetničko područje. Ujedno  poziva 

Sveučilište u Zagrebu na tribinu HAZU-a o revitalizaciji gradskih središta gdje će sudjelovati 

gradonačelnici svih većih hrvatskih gradova. 

 

Rektor Boras najavljuje da će se iduća sjednica Senata održati 14. studenoga 2017. 

 

 

*** 

 

      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 12:50 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/17-04/2 

Urbroj: 380-020/173-17-10 

24. listopada 2017. godine 


