
1 

 

ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 16. siječnja 2018. s početkom u 12,00 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg 

Republike Hrvatske 14. 

 

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

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

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

- prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete 

- 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. Jurica Pavičić – predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja 

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

područja 

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

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

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

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

9. prof. dr. sc. Sven Seiwerth, Medicinski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

33. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Arhitektonski fakultet 
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34. prof. dr. sc. Mislav Grgić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

  - prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

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

39. izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić,  Geotehnički fakultet 

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

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

42. izv. prof. dr. sc. Stjepan Kožuh, Metalurški fakultet 

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

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

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

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

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

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

48. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

49. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

50. Danko Relić, Medicinski fakultet 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

51. Matko Jelović, Fakultet prometnih znanosti 

52. Kristina Čerkez, Prirodoslovno-matematički fakultet 

53. Matej Smetiško,  Fakultet političkih znanosti 

54. Leopold Ćurčić, Katolički bogoslovni fakultet 

55. Mario Sladin, Šumarski fakultet 

56. Klara Dešković, Stomatološki fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

57. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

58. Slavko Žužul, Veterinarski fakultet 

 

 

Ostali 

- prof. dr. sc. Damir Markučić, predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom 

- 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 

- Katarina Prpić, prof. voditeljica Ureda rektora 

- Marijana Drempetić, dipl. oec., voditeljica Središnjeg ureda za poslovanje 
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- Tamara Dagen, dipl. novinar, stručna savjetnica u Uredu za odnose s javnošću 

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

- 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 5. redovitu sjednicu Senata u 349. 

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

dnevnoga reda na način da se: 

 pod točku 3. Financijska pitanja dodaju podtočka 3.3. Prijedlog raspodjele iz Interventnih 

sredstava, podtočka 3.4. Prijedlog raspodjele sredstava Rezerve tekućeg i investicijskog 

održavanja i podtočka 3.5. Prijedlog raspodjele sredstava participacije školarina iz prvog 

programskog ugovora (povrat pozajmice Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 

 iza točke 15. Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Fakulteta elektrotehnike 

i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Gordana Gledeca doda nova točka  16. 

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

i sistematizaciji poslova Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu čime se preostale 

točke pomiču za jedan redni broj više 

 iza nove točke 16. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu doda nova točka  17. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i 

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

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

„Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike 

Hrvatske“ čime se preostala točka pomiču za jedan redni broj više  

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

 

*** 

 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 4. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

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

  

2. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

 

3. Financijska pitanja 

3.1. Izvršenje Državnog proračuna 2017. za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost 

Sveučilišta u Zagrebu 



4 

 

3.1.1. Po ekonomskoj klasifikaciji na 4. razini  

3.1.2. Po sastavnicama  

3.2. Pregled Državnog proračuna za 2018. za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost 

Sveučilišta u Zagrebu 

3.2.1. Po ekonomskoj klasifikaciji na 4. razini 

3.2.2. Raspodjela po sastavnicama 

3.3. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava 

3.4. Prijedlog raspodjele sredstava Rezerve tekućeg i investicijskog održavanja 

3.5. Prijedlog raspodjele sredstava participacije školarina iz prvog programskog ugovora 

(povrat pozajmice Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 

 

4. Izvješće o radu Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. 

  

5. Imenovanje Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu 

  

6. Utvrđivanje kriterija i pokretanje postupka definiranja upisnih kvota za preddiplomske i 

integrirane preddiplomske i diplomske studije za akademsku godinu 2018./2019. 

  

7. Izvješće o radu Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 

2016./2017. 

  

8. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

8.1. Potvrda o upisu u Upisnik za preddiplomski sveučilišni studij Ekonomija na engleskom 

jeziku –informacija  

8.2. Potvrda o upisu u Upisnik za diplomski sveučilišni studij Ekonomija na engleskom jeziku 

–informacija 

  

9. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

9.1. Prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) studijskog programa doktorskog 

studija Kineziologija Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

  

10. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti 

  

11. Međunarodna suradnja 

  

12. Prijedlog ispravka Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama 

  

13. Prijedlog odluke o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenoga voditelja Centra 

za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 

  

14. Prijedlog odluke o produljenju mandata privremenog Stručnog vijeća Centra za istraživanje 

i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 

  

15. Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Gordana Gledeca 

  

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

i sistematizaciji poslova Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

  

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Uspostava integralnog sustava za 

upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“ 

  

18. Ostalo 
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*** 

 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 4. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

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

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 4. redovite sjednice Senata 

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

 

2. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

2.2. 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. 

 

 

 

3. Financijska pitanja 

 

3.1. Izvršenje Državnog proračuna 2017. za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

3.1.1. Po ekonomskoj klasifikaciji na 4. razini  

3.1.2. Po sastavnicama  

 

Prorektor Lazibat navodi da je izvorni proračun za prošlu godinu bio 1.240.903.69,00 kn. 

Nakon toga, budući da su naknadno pristigla sredstva za plaće i regres, bio je rebalans proračuna 

u iznosu od  41.801.000,00 kn, a izvršen je gotovo u cijelosti (99,78%). Odlukom Senata taj je 

iznos podijeljen na sve sastavnice koje su ga u potpunosti izvršile.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvršenje Državnog proračuna za 

2017. za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu – izvršenje po 

ekonomskoj klasifikaciji (konta 4. razine). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvršenje Državnog proračuna za 

2017. za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu – izvršenje po 

sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. 

 

3.2. Pregled Državnog proračuna za 2018. za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

3.2.1. Po ekonomskoj klasifikaciji na 4. razini 

3.2.2. Raspodjela po sastavnicama 

 

Prorektor Lazibat navodi da za ovu godinu izvorni proračun iznosi 1.328.112.970,00 kn što je 

3,77% više u odnosu na 2017. godinu, a zbog povećanja plaća i troškova prijevoza. Dodaje da 

je u međuvremenu potpisan kolektivni ugovor pa će i za ovaj proračun biti izvršen rebalans 
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tijekom godine. Podjela sredstava po sastavnicama napravljena je prema izvršenju iz 2017. 

godine, a uvećana je za navedeni postotak. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Državni proračun za 2018. za 

aktivnost A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu – pregled po ekonomskoj 

klasifikaciji (konta 4. razine). 
 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio raspodjelu Državnog proračuna za 

2018. za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

3.3. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava 

 

Prorektor Lazibat navodi da bi se Akademiji dramske umjetnosti koja je podnijela zahtjev za 

interventnim sredstvima u  iznosu od 183.774,83 kn, a u svrhu financiranja vanjske suradnje 

odobrio iznos od 100.000,00 kn. Muzička akademija je za materijalne troškove te troškove 

kongresa AEC-a zatražila 500.000,00 kn, a odobrio bi se iznos od 300.000,00 kn.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz dva suzdržana glasa prihvatio prijedlog raspodjele iz 

Interventnih sredstava prema iznosu i namjeni kako slijedi: 

1. Akademija dramske umjetnosti – 100.000,00 kn – financiranje vanjske suradnje 

unutar Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. 

2. Muzička akademija – 300.000,00 kn – materijalni troškovi te troškovi kongresa AEC-

a 

 

 

3.4. Prijedlog raspodjele sredstava Rezerve tekućeg i investicijskog održavanja 

 

Prorektor Lazibat navodi da je Akademija dramske umjetnosti za financiranje ostatka za 

troškove izrade studije izvodljivosti zatražila 77.500,00 kn, a odobrio bi se iznos od 70.000,00 

kn. Arhitektonskom fakultetu bi se za troškove uspostavljanja nužnih uvjeta za izvođenje 

nastave u ljetnom semestru u prostoru na adresi Frankopanska 12 odobrio iznos od 100.000,00 

kn na zatraženih 480,000,00 kn. Geodetskom fakultetu odobrio bi se iznos od 100.000,00 kn 

od zatraženih 162.700,00 kn, a za popravak krova na 5. katu zgrade fakulteta. Fakultetu 

prometnih znanosti odobrilo bi se 100.000,00 kn na zatraženih 481.153.82,00 kn za 

sufinanciranje dugovanja prema Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. te sanaciju puknuća temeljne 

vodovodne instalacije na adresi Vukelićeva 4. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz dva suzdržana glasa prihvatio prijedlog raspodjele 

dijela sredstava za podmirenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja za sastavnice, 

prema iznosu i namjeni kako slijedi: 

 

1. Akademija dramske umjetnosti – 70.000,00 kn – financiranje preostalih troškova 

izrade studije izvodljivosti „Centar umjetničkih istraživanja LEX – Frankopanska“ 

2. Arhitektonski fakultet – 100.000,00 kn – Studij dizajna – troškovi uspostavljanja 

nužnih uvjeta za izvođenje nastave u ljetnom semestru u prostoru na adresi 

Frankopanska 12 

3. Geodetski fakultet – 100.000,00 kn – popravak krova na 5. katu zgrade fakulteta   

4. Fakultet prometnih znanosti – 100.000,00 kn - sufinanciranje dugovanja prema 

dobavljaču Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. te sanacija puknuća temeljne vodovodne 

instalacije na adresi Vukelićeva 4 

 

 

3.5. Prijedlog raspodjele sredstava participacije školarina iz prvog programskog ugovora 

(povrat pozajmice Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 
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Prorektor Lazibat navodi da je Kineziološki fakultet izvršio povrat pozajmice od 500.000,00 

kn. Veterinarskom fakultetu odobrio bi se taj iznos za pokriće neplaćenih materijalnih troškova 

za nastavu iz 2016. godine te za pokriće osnovnih troškova poslovanja za prvih devet mjeseci 

2017. godine. 

 

Dekanica Čižmešija ne ulazeći u potrebe za koje vjeruje da sve sastavnice imaju, izražava 

žaljenje što prijedlozi raspodjele nisu prošli kroz Odbor za proračun. 

 

Dekanica Bischof postavlja pitanje hoće li zahtjev Tekstilno-tehnološkoga fakulteta predan u 

rujnu prošle godine biti uskoro u razmatranju. 

 

Prorektor Lazibat odgovara potvrdno. 

 

Rektor Boras odgovara dekanici Čižmešija da je odlukom Senata predviđena ovakva 

procedura dodjele sredstava sastavnicama. Dodaje da može prihvatiti i drugačiju proceduru, ali 

to mora biti sukladno odluci Senata.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz dva suzdržana glasa odobrio isplatu Veterinarskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za pokriće dijela materijalnih troškova iz 2016. godine 

koje Fakultet ne može samostalno podmiriti u iznosu od 500.000,00 kn iz sredstava 

participacija školarina po Ugovoru o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u 

troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 

(sredstva koja je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu uplatio na ime povrata 

pozajmice).  

 

 

4. Izvješće o radu Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017.  

 

Prorektor Lazibat izvještava da je Odbor za proračun Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 

2016./2017. održao osam sjednica od kojih je jedna bila elektronska. Na Odboru se raspravljalo o 

konsolidiranom financijskom planu Sveučilišta za 2017.-2019., o pregledu potrošnje sredstava 

izdvojenih za rezervu tekućeg i investicijskog održavanja i rezervnih interventnih sredstava, o 

raspodjeli preostalih sredstava raspodjele participacije školarina, o izvršenju Državnog proračuna 

za 2016, o raspodjeli sredstava cjelovitog Državnog proračuna za 2017., o programu otvaranja novih 

radnih mjesta asistenata, o raspodjeli sredstava za troškove IPISVU-a za drugo polugodište 2016., 

o realizaciji vanjske suradnje, o konsolidiranom financijskom izvješću Sveučilišta za 2016., o 

vrednovanju sveučilišnih studijskih programa, o fondu za razvoj te o raspodjeli sredstava za 

istraživačke potpore. Ističe da Odbor trenutno radi na pripremi pregovora za nove programske 

ugovore te je u tu svrhu osnovano i posebno povjerenstvo kako bi u suradnji s dekanima dobilo uvid 

u stvarnu sliku potreba Sveučilišta. 

 

Profesor Jovanović navodi da je Odbor konstatirao da jedan član nije dovršio svoj mandat u 

Odboru, što nije vidljivo u predmetnome izvještaju. 

 

Rektor Boras navodi da su se promijenila dva člana Odbora, i to profesor Previšić i profesor Bakić 

koje su zamijenili profesor Cifrak i profesor Planinić. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Izvješće o radu Odbora za proračun 

Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. 

 

5. Imenovanje Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu  

 

Rektor Boras navodi da je Odboru za proračun istekao mandat te da Odluku o imenovanju novoga 

Odbora, u skladu sa Statutom Sveučilišta, donosi Senat na prijedlog Rektorskog kolegija u širem 
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sastavu. Prijedlog je da radi održavanja kontinuiteta članovi Odbora ostanu isti uz jednu promjenu 

članstva (umjesto profesora Oršanića profesor Grgić). Za predsjednika Odbora za proračun predlaže 

se profesor Nakić. 

 

Profesor Budak ponovno ističe da je ovo još jedno sveučilišno tijelo u kojem Filozofski fakultet 

nema svog predstavnika, iako se već konstatiralo da čini 80% humanističkoga područja, veliki dio 

društvenoga područja te 10% ukupnog Sveučilišta. 

 

Rektor Boras navodi da se nastojao održati kontinuitet Odbora. Dodaje da su profesor Cota i 

profesor Cifrak kompetentni predstavnici u Odbora te predlaže profesoru Budaku da im se obrati za 

sve ono što smatra bitnim.  

 

 Na temelju članka 21., a u skladu s člankom 35. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu uz tri suzdržana glasa je donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U Odbor za proračun Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Odbor) imenuju se: 

 

1. prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, predstavnik tehničkoga 

područja, predsjednik 

2. izv. prof. dr. sc. Mario Cifrak, Katolički bogoslovni fakultet, predstavnik društveno-

humanističkoga područja, član 

3. prof. dr. sc. Boris Cota, Ekonomski fakultet, predstavnik društveno-humanističkoga 

područja, član 

4. prof. dr. sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet, predstavnik biomedicinskoga 

područja, član 

5. prof. dr. sc. Zoran Grgić, Agronomski fakultet, predstavnik biotehničkoga područja, 

član 

6. prof. dr. sc. Mirko Planinić, Prirodoslovno-matematički fakultet, predstavnik 

prirodoslovnoga područja, član 

7. red. prof. art. Dragan Sremec, Muzička akademija, predstavnik umjetničkoga 

područja, član 

 

II. 

Mandat članovima Odbora traje četiri godine. 

 

 

6. Utvrđivanje kriterija i pokretanje postupka definiranja upisnih kvota za preddiplomske i 

integrirane preddiplomske i diplomske studije za akademsku godinu 2018./2019.  

 

Prorektorica Čuković Bagić predlaže razmatranje osam indikativnih kriterija: postojanje 

pravovaljane dopusnice za studijski program, inicijalna potreba, razmatranje potreba resursa, 

prostorni kapaciteti, pozitivna studentska procjena studijskog programa/fakulteta, odnos broja 

redovitih i izvanrednih studenata, pozitivni rezultati vanjske reakreditacije te porast ukupne upisne 

kvote za redovite studente na razini Sveučilišta u odnosu na  prošlogodišnju. O posljednjem kriteriju 

sklopit će se poseban ugovor. U skladu s tim predlaže da se usvoje kriteriji za određivanje upisnih 

kvota temeljem kojih bi se provele rasprave na fakultetskim vijećima. Fakultetska vijeća će u 

razdoblju od 17. siječnja do 19. veljače ove godine utvrditi okvire svojih kapaciteta i donijeti 

prijedloge upisnih kvota koje bi se na potvrdu Senatu uputile u ožujku. 

 

Profesor Jovanović postavlja pitanje kada će se sklopiti navedeni ugovor. 
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Prorektorica Čuković Bagić navodi da za sada ugovora još nema te da je upravo zato posljednji 

kriterij ostavljen otvorenim. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio utvrđivanje kriterija i pokretanje 

postupka definiranja upisnih kvota za preddiplomske i integrirane preddiplomske i 

diplomske studije za akademsku godinu 2018./2019. 

 

7. Izvješće o radu Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 

2016./2017.  

 

Prorektorica Hruškar iznosi da je Odbor za upravljanje kvalitetom dužan podnijeti godišnje 

izvješće o radu, što uredno i čini. Osim toga, prema Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete 

Odbor je dužan podnijeti Senatu izvješće o stanju sustava upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u 

Zagrebu. 

 

Profesor Markučič, predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom, izdvaja odabrane elemente i 

pokazatelje koji se tiču sustava osiguravanja kvalitete u protekloj akademskoj godini. Velikim 

dijelom rad Odbora odnosi se na vrjednovanje prijedloga novih te izmjena i dopuna postojećih 

studijskih programa. Radne materijale razmatra radna skupina koja broji osam članova. U prošloj 

akademskoj godini održala je deset sjednica na kojima se raspravljalo o ukupno 76 predmeta od 

čega je 9 zahtjeva bilo za nove studijske programe, 55 zahtjeva za manjim izmjenama i dopunama, 

7 zahtjeva za većim izmjenama i dopunama, 4 zahtjeva za promjenom akademske titule i naziva 

studijskog programa te 1 zahtjev za promjenom mjesta izvođenja. Sedam novih studijskih programa 

je još uvijek u procesu vrednovanja. Nadalje, nastavljena je provedba postupka unutarnje prosudbe. 

Senat je u prosincu 2016. prihvatio Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava nakon čega je uslijedila 

faza naknadnoga praćenja u trajanju od šest mjeseci. Odbor je koordinirao i izradio plan aktivnosti 

uz pomoć Ureda za upravljanje kvalitetom i drugih sveučilišnih tijela. U rujnu 2017. započeto je 

vrednovanje provedenih aktivnosti pripremanjem izvješća Odbora temeljem čega će Povjerenstvo 

za unutarnju prosudbu pripremiti konačno izvješće koje će se uskoro predstaviti Senatu. Dodaje da 

su prošle akademske godine provedene ankete za procjenu nastavnika na dvanaest sastavnica te je 

ukupno obrađeno  58 500 anketa. U pogledu anketa za vrednovanje studija u cjelini, ukupno je 

obrađeno preko 10 000 anketa. Ističe i da su Pravilnik i Priručnik za osiguravanje kvalitete u 

postupku revidiranja. Naglašava da Odbor uživa veliku podršku Ureda za upravljanje kvalitetom te 

ističe doprinos voditeljice Ureda gđe Marije Badovinac Škrinjar te gđa Martine Majstorović i Lane 

Jerolimov. Zahvaljuje i svim vijećima područja na delegaciji izvrsnih članova.  

 

Rektor Boras dodaje da ovaj Odbor pokazuje visoki stupanj funkcionalne integriranosti i 

upravljivosti te da jako dobro surađuje sa svim sastavnicama i s Agencijom za znanost i visoko 

obrazovanje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Izvješće o radu Odbora za 

upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

8. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

8.1. Potvrda o upisu u Upisnik za preddiplomski sveučilišni studij Ekonomija na engleskom 

jeziku –informacija  

 

8.2. Potvrda o upisu u Upisnik za diplomski sveučilišni studij Ekonomija na engleskom jeziku 

–informacija  

 

Prorektorica Hruškar izvještava Senat da su preddiplomski sveučilišni studij Ekonomija na 

engleskom jeziku i diplomski sveučilišni studij Ekonomija na engleskom jeziku upisani u 

Upisnik te se mogu pronaći na aplikaciji Postani student. 

 



14 

 

 

9. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

 

9.1. Prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) studijskog programa doktorskog 

studija Kineziologija Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje manjih izmjena i dopuna (do 20%) 

studijskog programa doktorskog studija Kineziologija Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u 

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

predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna (do 20%) studijskog 

programa doktorskog studija Kineziologija Kineziološkoga fakulteta. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje manjih 

izmjena i dopuna (do 20%) studijskog programa doktorskog studija Kineziologija 

Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

10. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti  

 

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

područja razmotrila i donijela sljedeći 

PRIJEDLOG 

u okviru doktorskoga studija 

 

 

1. Karmen Dežmar Krainz, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Povezanost dizajna posla i zdravlja smjenskih zaposlenika 

 

2. Sanja Ljubičić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Utjecaj bilateralnoga naspram unilateralnoga vježbanja na izvedbu skoka u vis prekoračnom 

tehnikom 

 

3. Amila Puzić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 

Tema: Umjetničke prakse i strategije u bosanskohercegovačkoj umjetnosti od 1992. do 1999. 

 

4. Anabela Lendić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Informacijski alati za izradu baze asocijacija u mentalnome leksikonu hrvatskoga jezika 

 

5. Duga Mavrinac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologije i kulturne antropologije 

Tema: Svakodnevne prakse i iskustva plaćenih radnica u kućanstvu u Istri i Primorju 

 

6. Ivan Tomić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Uloga snage distraktora u vidnom radnom pamćenju 

 

7. Jasminka Pernjek, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Glotodidaktike 

Tema: Dramski pristup u nastavi njemačkoga jezika i komunikacijska kompetencija srednjoškolaca 

koji uče njemački kao strani jezik  
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8. Dijana Mikšić Labura, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Problematizacija svjedočenja u povijesnim romanima Feđe Šehovića 

 

9. Matko Globačnik, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu  

Tema: Historizam i marksizam u hrvatskim ideološkim sukobima Drugoga svjetskoga rata 

 

10. mr. sc. Mehmed Kardaš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Medievistike  

Tema: Jezik i grafija Kopitarova četveroevanđelja u kontekstu bosanske crkvenoslavenske 

pismenosti 

 

11. Mirjana Gregurić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Pripovijedanje priče kao persuazijski oblik komunikacije u nastavi 

 

12. Nada Kujundžić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Narrative space and spatial transference in Jacob and Wilhelm Grimm's fairy tales 

(Pripovjedni prostor i prostorno premještanje u bajkama Jacoba i Wilhelma Grimma) 

 

13. Tamara Nikolić Đerić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Etnologije i kulturne antropologije 

Tema: Intersekcijska analiza uloge i položaja rovinjskih industrijskih radnica u razdoblju  1872.-

1970. 

 

14. Vesna Ivezić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Sociologija 

Tema: Socijalna konstrukcija islamofobije – reprezentacija islama u Hrvatskoj 

 

15. Zdravka Biočina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika 

Tema: Prepoznavanje i akustička analiza govora otoka Brača  

 

16. Jasminka Tomčić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kineziologija 

Tema: Evaluacija jakosti i snage mišića trupa: uloga u motoričkoj izvedbi nogometaša 

 

17. Tomislav Uzelac-Šćiran, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Promjene u skakačkoj i sprinterskoj izvedbi dječaka različite biološke dobi nakon ciklusa 

skakačkoga treninga  

 

18. Evica Obadić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Povezanost između financiranja sporta iz programa Hrvatskoga olimpijskoga odbora i 

međunarodnoga uspjeha hrvatskih sportaša 

 

19. Suzana Keglević Kozjak, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Čimbenici rizičnoga poslovanja u revizorovoj ocjeni vremenski neograničenoga poslovanja 

nestabilnih poduzeća 
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20. Tanja Komarac, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj obrazovno-zabavnih sadržaja na percipiranu autentičnost posjetiteljeva iskustva 

muzejom 

 

21. Ana Vraneš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika 

Tema: Leksička rješenja i terminološke nedoumice u usustavljanju hrvatskoga nazivlja iz  

molekularne i stanične biologije 

 

22. Vanja Brkljač, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Pojam praznine u filozofiji buddhističke škole srednjega puta (madhyamaka) 

 

23. Jasmina Tomas, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: The role of psychological climate in shaping subjective job insecurity, perceived 

employability and their effects on employees' well-being (Uloga psihološke klime u objašnjavanju 

subjektivne nesigurnosti posla i zapošljivosti i njihovih učinaka na dobrobit zaposlenika) 

 

24. Vjeran Bušelić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Znanstveni diskurs informacijske pismenosti i zapošljivosti diplomiranih 

 

25. Mevludi Arslani, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura  

Tema: Kulturološki doprinos Islamske zajednice hrvatskome društvu od 1990-ih do danas 

 

26. Jasna Kraljičak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Model baranjske tradicijske okućnice temeljen na očuvanju i zaštiti izvornih biljnih vrsta 

 

27. Dejan Kljun, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Kiparstvo 

Tema: Objekt izvan prostorne perspektive: metafizika umjetničkoga objekta 

 

28. Branimir Ivan Šepec, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Učestalost i značajke neuropatije u bolesnika s kroničnom bolesti presatka protiv primatelja 

 

29. Iva Topalušić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema Prevalencija alergijskih simptoma u školske djece u gradu Zagrebu i u Lonjskom polju 

 

30. Darko Orešković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Neuroznanost 

Tema: Izražaj perineuronskih mreža u fetalnom i perinatalnom mozgu čovjeka  

 

31. Tatjana Jukić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Povezanost kolelitijaze s dimenzijama ličnosti 

 

32. Ivana Đaković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  
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Tema: Rani pokazatelji neurorazvojnoga ishoda djece s konatalnom citomegalovirusnom 

infekcijom 

 

33. Nina Jakuš, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicine and Health Sciences 

Tema: Combined device therapy for advanced heart failure (Kombinacija uređaja u liječenju 

uznapredovaloga zatajenja srca)  

 

34. Vedrana Gladić Nenadić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Utjecaj unosa joda na funkcionalne parametre štitnjače u trudnica 

 

35. Vladimir Farkaš, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Veterinarske znanosti 

Tema: Učinkovitost pripravka OSTEOGROW u modelu posterolateralne spinalne fuzije kunića 

 

36. Maja Stepanić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Uzgoj i genska tipizacija bakterija roda Bartonella izdvojenih iz mačaka na području 

Republike Hrvatske  

 

37. Irena Žarković, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Adjuvantno djelovanje imunomodulatora u prasadi cijepljene protiv bolesti Aujeszkoga 

 

38. Nikolina Petek Žugalj, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Usporedba različitih tehnika relaksacije u anksioznih pacijenata i pacijenata s dentalnim 

fobijama 

 

39. mr. sc. Tonći Jeličić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Doktorski studij Grafičko 

inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Steganografski model bliskoga infracrvenoga sigurnosnoga tiska pomorskih karata 

 

40. Monika Šabić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Doktorski 

studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Tema: Bioremedijacijski potencijal aktivnoga mulja u obradi farmaceutske otpadne vode 

 

41. Filip Šuligoj, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Spatial patient registration in robotic neurosurgery (Prostorna registracija pacijenta u 

robotskoj neurokirurgiji) 

 

42. Karlo Seleš, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Numerical phase field modeling of damage in heterogeneous materials (Numeričko 

modeliranje oštećenja u heterogenim materijalima primjenom teorije faznih polja) 

 

43. Damjan Bujak, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Doktorski studij Građevinarstvo 

Tema: Geometrijsko oblikovanje propusta ugrađenih u lukobran u svrhu povećanja učinkovitosti 

izmjene mora  

 

44. Mladen Srbić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Doktorski studij Građevinarstvo 

Tema: Pokazatelji seizmičke otpornosti stupova mostova bez suvremenog oblikovanja detalja za 

duktilno ponašanje 
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45. Ana Anušić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Inverse limit spaces of interval maps (Inverzni limesi preslikavanja na intervalu) 

 

46. Ivan Papić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Time-changed stochastic models: fractional Pearson diffusions and delayed continous-time 

autoregressive processes (Stohastički modeli u transformiranom vremenu: frakcijske Pearsonove 

difuzije i odgođeni autoregresivni procesi u neprekidnom vremenu) 

 

47. Nikola Adžaga, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Diofantove m-torke u prstenima cijelih brojeva  

 

48. Zrinka Karačić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Biokemijska karakterizacija hidrolaze s dvojnom enzimskom aktivnošću iz mahovine 

Physcomitrella patens 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

ISPRAVAK 
 

uslijed administrativnoga propusta 

 

 Lucija Svetina, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj izvantjelesne cirkulacijske potpore na viskoelastična svojstva krvnoga ugruška i 

funkcije trombocita 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

 

Dekanica Čižmešija postavlja pitanje je li kod teme pod rednim brojem 22. odgovarajuće pisati 

„buddhističke“.  Isto tako postavlja pitanje, referirajući se na temu pod rednim brojem 24., postoji 

li u hrvatskom jeziku imenica koja bi označavala osobe koje su diplomirale. 

 

Rektor Boras odgovara da u indologiji postoji stručna terminologija te da je pojam „buddhističke“ 

ispravno napisan.  

 

Dekan Gliha navodi da je na Vijeću društveno-humanističkog područja već bilo riječi o pojmu koji 

bi označavao osobe koje su diplomirale te da se Vijeće složilo da je „diplomirani“ odgovarajuća 

riječ. 

 

Profesor Budak postavlja pitanje je li kod teme pod rednim brojem 20. odgovarajuća konstrukcija 

„iskustva muzejom“. 

 

Rektor Boras predlaže da se navedena tema prihvati kao takva te da se naknadno provjeri s 

Povjerenstvom kako se ne bi bespotrebno zaustavljao postupak. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
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11. Međunarodna suradnja  

 

Rektor Boras izvještava Senat o novom Akademskom glasniku te o posjeti izaslanstva Kineske 

akademije znanosti (Chinese Academy of Science - CAS) koju je predvodio predsjednik CAS-a 

prof. dr. Bai Chunli. 

 

12. Prijedlog ispravka Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama  

 

Profesor Midžić navodi da nakon što je umjetničko područje integrirano u Sveučilište te je utvrđeno 

da je jednakopravno znanstvenom području, donesen je Pravilnik u koji je uneseno umjetničko 

područje. Iz nepoznatoga razloga, 2005. godine umjetničko područje je izjednačeno s jednim od 

znanstvenih područja, umjesto da su umjetnost i znanost izjednačeni. Posljedica toga je da je 

primjerice grana gluma izjednačena s granom ukrasno bilje. Prijedlog Vijeća umjetničkoga područja 

je da se sve podigne za jedan stupanj gore, odnosno da umjetničkim područjima postaju ona koja su 

do sada tretirana kao polja, a ono što su bile grane podiglo bi se na razinu polja. Stoga moli Senat, 

da ovaj prijedlog koji je konkretiziran unutar radnog materijala koji je prilog ovoj točki, prihvati 

kako bi se potom proslijedio Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog ispravka Pravilnika o 

znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama na način kako je formuliran 

od Vijeća umjetničkog područja, te se isti upućuje Nacionalnom vijeću za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj na razmatranje.   

 

 

13. Prijedlog odluke o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenoga voditelja 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, 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. 

 

14. 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, 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. 
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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. 

 

 

15. Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Gordana Gledeca 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. GORDANA GLEDECA za mandatno 

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

  

 

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

i sistematizaciji poslova Akademije likovnih umjetnosti 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 ustroju radnih 

mjesta i sistematizaciji poslova Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 

prijedlog kojega je usvojilo Akademijsko vijeće Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta 

u Zagrebu na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine. 

 

II.  

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

 

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Uspostava integralnog sustava za 

upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“  

 

 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 sporazuma u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike 

Hrvatske“. 
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18. Ostalo 

 

18.1.   Dekanica Vlahović-Štetić moli informaciju o tome što se događa sa suglasnosti Sveučilišta 

za radno mjesto kolege Markovića. Naime, na suglasnost se čeka već šest mjeseci pa se javila sumnja 

da je to zato što je riječ o sindikalnom povjereniku na Filozofskom fakultetu. 

 

Rektor Boras odgovara da je već zaprimio požurnicu dekanice Vlahović-Štetić te da će se situacija 

ispitati. Isto tako dodaje da se kod prethodne uprave na suglasnost za radno mjesto čekalo i do dvije 

godine, a sada je taj postupak skraćen na tri do šest mjeseci. 

 

18.2.  Profesor Bakić navodi da su dekanice, dekani i pročelnik Hrvatskih studija 9. siječnja 

zaprimili email od rektorata u kojem se mole da do 22. siječnja dostave planove zapošljavanja za 

ovu kalendarsku godinu. Stoga postavlja pitanje hoće li se ti planovi zapošljavanja objediniti i 

poslati ministarstvu i time odgovoriti na upit ministarstva kojim su sva javna učilišta pozvana da 

dostave takve planove zapošljavanja.  

 

Prorektor Čović odgovara da će Sveučilište odgovoriti na upit ministarstva i dostaviti objedinjeni 

plan zapošljavanja za ovu kalendarsku godinu, a na temelju dokumentacije zaprimljene od dekana. 

Ovim putem apelira da se tome pristupi ozbiljno, te dodaje da je na Rektorskom kolegiju u širem 

sastavu dekanica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta postavila isto pitanje, uz određene 

sugestije i upute. Moli dekane da prilikom izrade plana ne zaborave unijeti određene veličine koje 

je ministarstvo ispustilo iz vida. Prvenstveno, da se obavezno unese koeficijent za sve profesore koji 

su do 30. srpnja 2013. izabrani u zvanje redovitoga profesora, a za koje se očekuje napredovanje u 

trajno zvanje redovitoga profesora. Zatim, da se u obzir uzmu razvojni koeficijenti znanstvenih 

novaka koji do sada nisu dospjeli u realizaciju te ne posljetku koeficijent koji se odnosi na već izdane 

suglasnosti s obzirom na to da se suglasnosti izdaju na rok od dvije godine. 

 

Profesor Bakić ističe da je taj dopis ministarstva datiran 12. prosinca pa smatra nejasnom činjenicu 

da je dopis na fakultetima zaprimljen tek 9. siječnja. Napominje i da u dopisu ministarstva izrijekom 

stoji da taj plan, sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, mora 

biti odobren od strane Senata. Članak 21. stavak 1. točka 23. Statuta Sveučilišta također navodi da 

Senat donosi planove zapošljavanja. Stoga smatra da bi slanje objedinjenog plana zapošljavanja 

ministarstvu bez prethodne potvrde Senata predstavljalo grubo kršenje Statuta Sveučilišta. 

 

Prorektor Čović ističe da se planiranje ovakvog tipa svejedno ne može raditi u tako kratkom roku 

te da je to trebalo učiniti još u rujnu prošle godine. Navodi da je Sveučilište već ranije zatražilo 

konzultativni sastanak s predstavnicima Ministarstva u svrhu definiranja razlika u izračunu, 

metodologiji i slično, međutim Ministarstvo nikada nije odgovorilo na molbu Sveučilišta. Budući 

da je Ministarstvo zatražilo dostavu plana zapošljavanja u vrlo kratkom roku, uprave sastavnica će 

načiniti planove za svoju instituciju te ističe da nije siguran da je potrebno dodatno provoditi 

procedure koje navodi profesor Bakić. Smatra da profesor Bakić više zauzima stranu Ministarstva, 

nego Sveučilišta. 

 

Rektor Boras navodi da se u tom dopisu Ministarstvo ne poziva niti na jedan članak Zakona. 

Ministarstvo Sveučilištu doznačuje određena sredstva kojima Sveučilište potom odgovorno 

raspolaže sukladno dogovoru. Sveučilište će postupiti prema uputi iz dopisa ministarstva, ako je 

potrebno u tu svrhu sazvati i sjednicu Senata, ali Ministarstvo ne može Sveučilištu određivati tko 

treba napraviti plan zapošljavanja. Plan će biti izrađen sukladno Statutu, ali isto tako pridržavajući 

se autonomije Sveučilišta. 

 

Prorektor Čović dodaje da će Sveučilište postupiti sukladno zahtjevu ministarstva, međutim ističe 

da postoje brojne pravne dvojbe u načinu postupanja Ministarstva u ovoj problematici, što će 

Sveučilište podastrijeti i Rektorskome zboru. 
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Profesor Bakić odgovara da ne drži stranu Ministarstva kako je naveo prorektor Čović, već stranu 

ovoga Senata i Statuta. 

 

Docentica Garašić smatra da je bit pitanja profesora Bakića odnos Senata prema ovoj problematici, 

odnosno potreba da taj plan zapošljavanja odobri Senat sukladno propisima. Ističe da Sveučilište s 

time ima brojne probleme pa tako navodi da je primjerice na Hrvatskim studijima od veljače do 

prosinca prošle godine odobreno 55 natječaja za nova radna mjesta, dok je na velikoj sastavnici 

poput Filozofskog fakulteta odobren manji broj od zatraženih suglasnosti. Sindikat ima podatak da 

je od toga 24 novih radnih mjesta, odnosno koeficijenti kojima ustanova ne raspolaže. Točan 

podatak ne postoji zbog netransparentnosti tih postupaka, iako je na Senatu nekoliko puta zatraženo 

da se predoči tablica koeficijenata po sastavnicama. Senat ima pravo uvida u te podatke te je bitno 

znati dobiva li jedna mala sastavnica 25 novih radnih mjesta u pet mjeseci, a da pri tome jedna velika 

sastavnica ne dobije jedno novo radno mjesto u pet godina. Pri tome, na Hrvatskim studijima ne 

postoji Pravilnik o ustroju radnih mjesta. Napominje da je Senat naglasio da taj Pravilnik na 

Hrvatskim studijima treba biti donesen unutar godinu dana, a taj rok ističe za dva dana. Upozorava 

i na to da su članovi Senata od Studentskog zbora Hrvatskih studija dobili zahtjev za razrješenjem 

dužnosti voditelja Hrvatskih studija zbog plagiranja strateškog dokumenta znanstvenih istraživanja. 

Moli rektora da na zahtjev studenata odgovori. Dodaje da su Hrvatski studiji na sjednici u prosincu 

osnovali Zavod za znanstvenu djelatnost gdje je zaposlena nova osoba. Postavlja pitanje gdje bi 

došlo Sveučilište kada bi svaka sastavnica osnovala svoj Zavod za znanstvenu djelatnost te je li 

privremeno Znanstveno-nastavno vijeće imalo na to pravo budući da Hrvatski studiji nemaju pravnu 

osobnost. Na posljetku podržava molbu dekanice Vlahović-Štetić koja se tiče suglasnosti za 

sindikalnog povjerenika te ističe da su neki zahtjevi za izdavanjem suglasnosti Filozofskom 

fakultetu odobreni za deset dana, dok zahtjev za dotičnoga sindikalnog povjerenika stoji već šest 

mjeseci. Upozorava na zabrinutost Sindikata s obzirom na to da se radi o povjereniku koji ima 

drugačija stajališta od stajališta ove uprave Sveučilišta. Šalje li time Sveučilište poruku da je sloboda 

mišljenja i izražavanja različitih stavova od stavova Sveučilišta zabranjena i vrlo opasna? 

 

Rektor Boras odgovara da Filozofski fakultet nema problema sa zapošljavanjem, a ovaj će slučaj 

ispitati i riješiti. Ističe da ne želi odgovarati na insinuacije docentice Garašić te da ih odbija. Po 

pitanju Hrvatskih studija navodi da je od voditelja Hrvatskih studija profesora Grčevića zahtijevao 

da postupak provede sukladno propisima te dodaje da ovo Sveučilište nikoga ne diskriminira. Posao 

Sindikata nije briga o restrukturiranju Sveučilišta. 

 

Profesor Grčević navodi da je u strateškom programu istraživanja Hrvatskih studija koji je predan 

Agenciji za znanost i visoko obrazovanje došlo do određenih propusta. Naime, dio dokumenta je 

preuzet sa mrežnih stranica Fakulteta političkih znanosti. Ističe da taj propust nikako ne podržava 

te se dekanici Fakulteta političkih znanosti zbog toga ispričao i preuzeo punu odgovornost. Dodaje 

da je pokrenuo postupak utvrđivanja činjeničnoga stanja, kako bi se saznalo kako je do toga propusta 

došlo. Oni koji su skrivili ovaj propust bit će na primjereni način sankcionirani. Smatra da ovaj 

propust nije adekvatno dimenzioniran u medijima pa se stječe dojam da Hrvatski studiji žele postati 

drugi Fakultet političkih znanosti. Ističe da je ovdje isključivo riječ o preuzimanju dijela dokumenta 

te se ne ulazi u područje studijskih programa. Dodaje i da će se Agenciji za znanost i visoko 

obrazovanje dostaviti dorađena inačica strateškoga programa znanstvenih istraživanja iz koje će se 

ukloniti propusti i dodati nove ideje i rješenja. Ujedno osuđuje sve medijske pritiske koji se ne 

provode samo nad Hrvatskim studijima, već i nad čitavim Senatom. 

 

Rektor Boras navodi da očekuje da se provede postupak utvrđivanja odgovornih za propuste te da 

se isti sankcioniraju.  

 

18.3.  Rektor Boras obavještava Senat da je otvoreno savjetovanje s javnošću o Prijedlogu 

akcijskog plana provedbe strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Poziva sve članove Senata 

da do 14. veljače ove godine daju svoje primjedbe u svrhu djelotvorne provedbe strategije 

obrazovanja, znanosti i tehnologije.  
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*** 

 

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

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavili: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/18-04/02 

Urbroj: 380-020/173-18-1 

31. siječnja 2018. 

 

 


