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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 27. veljače 2018. s početkom u 12,00 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg 

Republike Hrvatske 14. 

 

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

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

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

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

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

Sveučilišta 

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

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

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

2. prof. dr. sc. Zrinka Tarle- zamjenica predsjednice Vijeća biomedicinskoga područja 

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

područja 

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

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

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

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

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

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

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

11. prof. dr. sc. Zoran Grgić, Agronomski fakultet 

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

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

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

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

16. prof. dr. sc. Tomislav Baković, Ekonomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34. prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

46. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

47. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

48. Danko Relić, Medicinski fakultet 

49. Daniel Hofman, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

50. Matej Koločaj, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

51. Lucija Kundid, Pravni fakultet 

52. Leopold Ćurčić, Katolički bogoslovni fakultet 

53. Mario Sladin, Šumarski fakultet 

54. Filip Njavro, Medicinski fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

55. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

56. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

 

 

Ostali 

- brigadir Mirko Jakopčić 

- general pukovnik Slavko Barić 

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

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

 

 

Iz stručne službe Rektorata: 

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

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

- Luka Jurdana, mag. iur., stručni savjetnik u Uredu za akademske poslove 
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- Nikolina Komljenović, mag. iur., stručna suradnica u Uredu za akademske poslove 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 8. 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 4. Financijska pitanja doda podtočka 4.4. Prijedlog raspodjele sredstava rezerve 

tekućeg i investicijskog održavanja 

 iza točke 14. Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Farmaceutsko-

biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željana Maleša doda nova točka 15. 

Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Stomatološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Domagoja Glavine, prof. dr. sc. Darka Macana, prof. dr. sc. 

Božidara Pavelića i prof. dr. sc. Zrinke Tarle čime se preostale točke pomiču za jedan redni 

broj više 

 iza nove točke 26. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Novel Bone Regeneration Drug 

„Osteogrow“: Therapeutic Solution for Lumbar Back Pain“ dodaju nove točke 27. 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, točka 28. Izvješće o reformi 

Hrvatskih studija, točka 29. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke 

o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 

točka 30. Predlaganje kandidata za predsjednika i osam članova Nacionalnog vijeća za 

znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i točka 31. Predlaganje kandidata za članove 

Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost čime se preostala točka pomiče za jedan redni 

broj više 

 pod točkom 32. Ostalo doda podtočka 2. Informacija o iskazanom interesu sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu za kvote za Hrvate izvan Hrvatske 

 

Profesor Jovanović postavlja pitanje zašto za točke 29. i 30. nisu priloženi nikakvi materijali. 

 

Rektor Boras odgovara da će Senat o svemu biti obavješten tijekom sjednice. 

 

 

 Dnevni red je potom prihvaćen uz dva suzdržana glasa. 

 

 

*** 

 

1. Dodjela priznanja general-pukovniku Slavku Bariću i brigadiru Mirku Jakopčiću za iznimnu 

suradnju u razvoju i provedbi Vojnih studija Sveučilišta u Zagrebu 
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2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 16. siječnja 2018. 

 

3. Izbori u zvanja 

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

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

profesora 

3.4. Prijedlozi za imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor 

emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

 

4. Financijska pitanja 

4.1. Preraspodjela Državnog proračuna za 2018. za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost 

Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama 

4.2. Financiranje asistenata – konačan obračun za ak. god. 2016./2017. 

4.3. Raspodjela 2. akontacijske doznake subvencija participacija školarina po Programskom 

ugovoru za ak. god. 2017./2018. 

4.4. Prijedlog raspodjele sredstava rezerve tekućeg i investicijskog održavanja 

 

5. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018. 

 

6. Sveučilišna nastavna literatura 

 

7. Završno izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu 

 

8. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

8.1. Izmjena naziva studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Zaštita 

bilja u Fitomedicina Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

8.2. Veće izmjene i dopune preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivredna 

tehnika Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

9. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

9.1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izvođenju studijskoga programa 

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Transfuzijska medicina Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

10. Izvještaj o znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini u svrhu namjenskog 

višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti 

 

11. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

12. Međunarodna suradnja 

 

13. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

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

Roberta Šimraka s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

14. Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Farmaceutsko-biokemijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željana Maleša 

 

15. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Stomatološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Domagoja Glavine, prof. dr. sc. Darka Macana, prof. dr. 

sc. Božidara Pavelića i prof. dr. sc. Zrinke Tarle 
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16. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, izv. 

prof. dr. sc. Gordana Gledeca 

 

17. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

18. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

19. Davanje suglasnosti na Odluku o Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih 

mjesta Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „IT rješenje analitike velikih 

skupova podataka emobilnosti (bigEVdata)“ 

 

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Multidisciplinary and Multi-

context Demonstration of EGS Exploration and Exploitation Techniques and Potentials-

MEET“ 

 

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Sustav prediktivnog upravljanja i 

autonomnog trgovanja energijom u zgradi“ 

 

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

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

milijuna kuna za provedbu projekta „Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko-

ishemijskog oštećenja mozga u perinatalnoj i odrasloj dobi“ 

 

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

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

milijuna kuna za provedbu projekta „Reproduktivna i regenerativna medicina-istraživanja 

novih platformi i potencijala“ 

 

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

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

milijuna kuna za provedbu projekta „Novel Bone Regeneration Drug „Osteogrow“: 

Therapeutic Solution for Lumbar Back Pain“ 

 

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna - Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i 

znatno promijenjena tijela površinskih voda – IV dio: Tekućice Dinaridske ekoregije, 

evidencijski broj ugovora 10-011/18 

 

28. Izvješće o reformi Hrvatskih studija 

 

29. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenih 

tijela Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 



6 

 

 

30. Predlaganje kandidata za predsjednika i osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj 

 

31. Predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 

 

32. Ostalo 

32.1. Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2017./2018. 

32.2. Informacija o iskazanom interesu sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za kvote za 

Hrvate izvan Hrvatske 

 

*** 

 

1. Dodjela priznanja general-pukovniku Slavku Bariću i brigadiru Mirku Jakopčiću za iznimnu 

suradnju u razvoju i provedbi Vojnih studija Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Čuković Bagić kratko izvještava Senat o životu, radu i doprinosu brigadira Mirka 

Jakopčića, nakon čega mu rektor Boras uručuje priznanje za iznimnu suradnju u razvoju i provedbi 

Vojnih studija Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Brigadiru Mirko Jakopčić zahvaljuje na priznanju i ističe da je ono rezultat zajedničkoga rada i 

Sveučilišta i vojnoga sustava. 

 

Rektor Boras navodi da general-pukovnik Slavko Barić zbog osobnih razloga nije mogao 

prisustvovati sjednici pa će mu priznanje biti dodijeljeno drugom prilikom. Također srdačno 

pozdravlja novoga zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta „dr. Franjo Tuđman“ generala Matu 

Pađena. 

 

Prorektorica Čuković Bagić kratko izvještava Senat o životu, radu i doprinosu generala Mate 

Pađena. 

 

General Mate Pađen ističe da mi je velika čast prisustvovati ovoj sjednici Senata te da se raduje 

daljnjoj suradnji sa Sveučilištem. Zahvaljuje rektoru i prorektorima na dosadašnjem trudu i radu na 

Vojnim studijima te brigadiru Jakopčiću za izniman doprinos pokretanju Vojnih studija. 

 

 

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

u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 16. siječnja 2018. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 5. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 16. siječnja 2017. 

 

 

3. Izbori u zvanja 

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

profesora u trajnom zvanju 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

 

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

profesora 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 



9 
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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 

 

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. Prijedlozi za imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor 

emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima za imenovanje povjerenstava za izbor predloženika 

u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu, kako slijedi: 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedene prijedloge za 

imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus na 

Sveučilištu u Zagrebu 

 

 

4. Financijska pitanja 

 

4.1. Preraspodjela Državnog proračuna za 2018. za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost 

Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama 

 

Prorektor Lazibat navodi da je nakon posljednje redovite sjednice Senata u siječnju pristigla 

obavijest resornoga ministarstva da su sredstva predviđena za vanjsku suradnju za umjetničko 

područje rezervirana na drugoj poziciji te da se iznos od 6.800.000,00 kn može proporcionalno 

podijeliti po sastavnicama. U tablici priloženoj ovoj točki dnevnoga reda vidljiva je ta 

raspodjela. Dodaje da je ovaj prijedlog preraspodjele prošao, Odbor za proračun Sveučilišta te 

uži i širi Rektorski kolegij. 

 

Profesor Midžić navodi da umjetničko područje ne može prihvatiti programske ugovore koji 

su napravljeni na štetu manjih sastavnica. Smatra apsurdnim to da je umjetničko područje 

dobivalo više sredstava kada je imalo manje zaposlenika i studijskih programa. Dodaje da je 

takvo stanje neodrživo, što mogu potvrditi i dekani akademija. Ističe da ne sumnja u dobre 

namjere i pravila igre prilikom obavljanja preraspodjele, međutim ta su pravila štetna za 

umjetničko područje. 

 

Rektor Boras odgovara da se slaže s profesorom Midžićem te da će se u novim programskim 

ugovorima povesti o tome računa. Dodaje da će u odgovoru ministrici navesti sve zahtjeve 

Sveučilišta, uključujući problem održavanja infrastrukture sastavnica. 

 

Dekan Cikojević potvrđuje problem koji je iznio profesor Midžić i ističe da Muzička 

akademija generira gubitke te ako se nešto uskoro ne poduzme, posljedice će biti ozbiljne. 

 

Prorektor Lazibat navodi da je to pitanje novih programskih ugovora te da je do problema 

došlo zbog nefinanciranja materijalnih troškova od stane države. Ističe i da nije istina da je 

država povećala proračun za visoko obrazovanje za 10-20%, nego je država samo povećala 

iznos za plaće sukladno zakonu. U dijelu materijalnih troškova nije ništa riješeno. Prema 

provedenoj analizi Sveučilištu ove godine nedostaje 130.000.000,00 kn. Sva ta pitanja otvorit 

će se prilikom stvaranja novih programskih ugovora. 

 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 
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Prihvaća se preraspodjela Državnog proračuna za 2018. za aktivnost A621001 – Redovna 

djelatnost Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama, u skladu s tablicom koja se nalazi u 

privitku Odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

4.2. Financiranje asistenata – konačan obračun za ak. god. 2016./2017. 

 

Prorektor Lazibat navodi da je trogodišnji ciklus financiranja asistenata istekao te da je u 

prilogu ove točke izvještaj o tome. Sveučilište će pokušati financirati studente i u četvrtoj 

godini, o čemu se već raspravljalo na Senatu, te će se na nekoj od narednih sjednica o tome i 

donijeti odluka. 

 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Prihvaća se konačan obračun realizacije troškova u programu financiranja asistenata iz 

sveučilišnih sredstava za akademsku godinu 2016./2017., u skladu s tablicom koja se nalazi 

u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

4.3. Raspodjela 2. akontacijske doznake subvencija participacija školarina po Programskom 

ugovoru za ak. god. 2017./2018. 

 

Prorektor Lazibat navodi da je 2. akontacijska doznaka subvencija participacija školarina po 

Programskom ugovoru za ak. god. 2017./2018. raspodijeljena sukladno prethodnoj odluci 

Senata te da su iznosi za svaku pojedinu sastavnicu vidljivi u priloženoj tablici. 

 

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

sljedeću 

 

 

O D L U K U 

 

 I. 

Prihvaća se prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake subvencija participacija 

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

Ugovora o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 

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

 

 

4.4. Prijedlog raspodjele sredstava rezerve tekućeg i investicijskog održavanja 

 

Prorektor Lazibat obavještava da je pristigao zahtjev Tekstilno-tehnološkog i Kineziološkog 

fakulteta za sredstvima održavanja. Trenutno je na računu oko 1.000.000,00 kn interventnih 

sredstava i 700.000,00 kn sredstava održavanja pa bi se riješio zahtjev ovih dviju sastavnica. 

TTF-u se odobrava 178.437,50 kn, a Kineziološkom fakultetu 100.000,00 kn. 

 

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

prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

o raspodjeli sredstava – „Rezerva tekućeg i investicijskog održavanja“ 
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I.  

U skladu sa zaprimljenim Zahtjevima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu 

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

s 23. siječnja 2018. godine, donosi se Odluka o raspodjeli dijela sredstava za podmirenje 

troškova tekućeg i investicijskog održavanja za sastavnice, prema iznosu i namjeni kako 

slijedi: 

 

Kineziološki fakultet – 100.000,00 kn – sufinanciranje sanacije dijela krova na zgradi 

fakulteta Horvaćanski zavoj 15 

 

Tekstilno-tehnološki fakultet – 178.437,50 kn – refundacija sredstava za zamjenu 

rashladnika na klimatizacijskom sustavu fakulteta 

 

 

5. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018. 

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi da je natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 

ak. god. 2017./2018. uobičajenog sadržaja kao i dosadašnjih godina, a izmjena su sljedeće: s 

obzirom na to da se javlja sve više studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa, Povjerenstvo 

predlaže da se ta kategorija poveća s 50 na 100 stipendija, dok je broj stipendija za izvrsnost smanjen 

sa 400 na 350. Osim toga, u kategoriju studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa moći će se 

prijavljivati i studenti prve godine studija. Ovaj natječaj prošao je uži i širi Rektorski kolegij. 

 

Profesora Midžića zanima zašto su studenti s tjelesnim oštećenjem u istoj kategoriji sa studentima 

slabijeg socio-ekonomskog statusa. Ako se daju stipendije uspješnim studentima sportašima, onda 

bi trebala postojati posebna kategorija za studente s invaliditetom bez obzira na njihov socio-

ekonomski status. Predlaže uvođenje kategorije E koja bi se odnosila samo na studente s 

invaliditetom. 

 

Rektor Boras odgovara da Sveučilište odvaja mnogo sredstava za pomoć studentima s 

invaliditetom te je angažirana i tvrtka koja se skrbi o osobama s invaliditetom. Sveučilište u Zagrebu 

je jedino sveučilište koje ima takav program. 

 

Profesor Midžić odgovara da je upoznat s time, međutim trenutno govori o sustavu stipendiranja 

studenata, a to je različito od ostvarivanja boljih tehničkih uvjeta za takve studente. 

 

Profesor Baloban podržava profesora Midžića te smatra bitnim podržati studente s invaliditetom i 

stipendiranjem upravo zbog brojnim teškoća s kojima se suočavaju. 

 

Rektor Boras odgovara da se u sljedećim pregovorima može raspraviti i o tom prijedlogu te moli 

profesore zainteresirane za te problematiku da se uključe sa svojim prijedlozima. 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio natječaj za dodjelu stipendija 

Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018. 

 

 

6. Sveučilišna nastavna literatura 

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 

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

kao predlagatelja, prijedloge za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 93. sjednici 

Povjerenstva, održanoj 6. veljače 2018., razmatrani su prijedlozi za objavljivanje rukopisa koji su 
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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: 

 

 

EKONOMIJA ZA PODUZETNIKE: UVOD U POSLOVNU EKONOMIJU, sveučilišni 

udžbenik, autori: prof. dr. sc. Stjepan Dvorski, doc. dr. sc. Vladimir Kovšca, dr. sc. Zrinka Lacković 

Vincek. Predlagatelj je Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. 

 

TJELESNA AKTIVNOST, VJEŽBANJE I ZDRAVLJE, sveučilišni udžbenik, prof. dr. sc. 

Marjeta Mišigoj Duraković i suradnici. Predlagatelj je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

MATERIJALI I KONSTRUKCIJE U ARHITEKTURI VANJSKIH PROSTORA, sveučilišni 

udžbenik, autor: prof. dr. sc. Damir Krajnik. Predlagatelj je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

PALIJATIVNA SKRB U ZAJEDNICI, sveučilišni priručnik, autori: doc. dr. sc. Zoran Lončar, 

prof. dr. sc. Milica Katić, prof. dr. sc. Vesna Jureša. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta 

u Zagrebu. 

 

OROFACIJALNA BOL, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras i 

suradnici. Predlagatelj je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

DENTALNA MEDICINA STARIJE DOBI U PRAKSI, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. 

Adnan Ćatović i suradnici. Predlagatelj je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

  

OVISNOSTI - PREVENCIJA, TRETMAN I OPORAVAK, sveučilišni udžbenik, autor: prof. 

dr. sc. Zoran Zoričić. Predlagatelj je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

FIZIOLOGIJA I PATOLOGIJA LJAMA I ALPAKA, sveučilišni udžbenik, autor: doc. dr. sc. 

Dražen Đuričić. Predlagatelj je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ACUTE ABDOMEN DURING PREGNANCY, 2ND EDITION, sveučilišni priručnik, autor: 

doc. dr. sc. Goran Augustin. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

PRIRUČNIK ORGANIZACIJE GRAĐENJA, sveučilišni priručnik, autori: izv. prof. dr. sc. 

Mladen Vukomanović, Sonja Kolarić, mag. ing. aedif., prof. dr. sc. Mladen Radujković. Predlagatelj 

je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature 

 

 

7. Završno izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar ukratko izvještava o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete 

Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilišta su sukladno zakonu dužna uspostaviti unutarnju kontrolu sustava 

kvalitete. Rektor Boras je 16. listopada 2015. godine imenovao Povjerenstvo za unutarnju prosudbu 

osiguravanja sustava kvalitete koje je održalo ukupno deset sjednica. Sve sastavnice Sveučilišta 

popunile su obrazac koji je obuhvaćao 13 kriterija i odgovorile na 106 pitanja ili zahtjeva. 

Povjerenstvo je posjetilo sve sastavnice i temeljem prikupljene dokumentacije izradilo izvješće o 

unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu. Utvrđeno je da 
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Sveučilišne kontinuirano radi na unapređenju sustava osiguravanja kvalitete. Prema ocjeni 

Povjerenstva, osam kriterija je u razini djelomične razvijenosti, a pet kriterija ima djelotvornu razinu 

razvijenosti. U ovaj proces bilo je uključeno puno sudionika pa zahvaljuje svima na doprinosu i 

trudu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio završno izvješće o unutarnjoj 

prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

8. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

 

8.1. Izmjena naziva studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Zaštita 

bilja u Fitomedicina Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je prijedlog o izmjeni naziva studijskog programa 

preddiplomskog sveučilišnog studija Zaštita bilja u Fitomedicina Agronomskoga fakulteta 

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

vezi istog predlaže Senatu prihvaćanje izmjene naziva studijskog programa preddiplomskog 

sveučilišnog studija Zaštita bilja u Fitomedicina Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izmjenu naziva studijskog programa 

preddiplomskog sveučilišnog studija Zaštita bilja u Fitomedicina Agronomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

8.2. Veće izmjene i dopune preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivredna 

tehnika Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je prijedlog o većim izmjenama i dopunama preddiplomskog 

sveučilišnog studija Poljoprivredna tehnika Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

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

prihvaćanje većih izmjene izmjena i dopuna preddiplomskog sveučilišnog studija 

Poljoprivredna tehnika Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio veće izmjene i dopune 

preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivredna tehnika Agronomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

9. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

 

9.1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izvođenju studijskoga programa 

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Transfuzijska medicina Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. 

redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 27. veljače 2018. donio 

je sljedeću 

 

O D L U K U 
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o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izvođenju studijskoga programa 

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Transfuzijska medicina Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Mijenja se točka III. Odluke o osnivanju i izvođenju studijskoga programa 

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Transfuzijska medicina Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Odluka) koju je Senat donio na svojoj 14. sjednici 

u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 13. rujna 2017. (Klasa: 641-01/17-01/4; 

Urbroj: 380-130/127-17-7 od 15. rujna 2017.) na način da točka III. Odluke sada glasi: 

 

„Poslijediplomski specijalistički studij Transfuzijska medicina je zajednički studij 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilišta 

u Rijeci, Medicinski fakultet, Sveučilišta u Splitu, Medicinski fakultet i Sveučilišta u 

Zagrebu, Medicinski fakultet, sukladno Sporazumu o ustroju, organiziranju, izvedbi i 

završetku Poslijediplomskog specijalističkog studija Transfuzijska medicina. Izvođači su 

sva četiri navedena Medicinska fakulteta, a nositelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu.“ 

 

II. 

Dosadašnje točke I., II. i IV. Odluke ostaju neizmijenjene. 

 

 

10. Izvještaj o znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini u svrhu namjenskog 

višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti 

 

Prorektor Judaš navodi da je ovo izvješće skup izvješća koja su sastavnice dostavile krajem prošle 

godine. Dodaje da je se ovo izvješće regularno dostavlja ministarstvu te ne smije biti uvjet isplate 

sredstava. Ta se sredstva stoga već trebala stići, međutim najvjerojatnije će stići u travnju. 

 

Dekanica Vlahović-Štetić postavlja pitanje zna li otprilike koliki će biti iznos doznačenih sredstava 

te mogu li se već ranije raspisati natječaji. 

 

Prorektor Judaš odgovara da već treću godinu zaredom Sveučilište na dobiva novi programski 

ugovor za višegodišnje institucijsko financiranje, već ministarstvo preslikava prošlogodišnje stanje, 

prema tome iznos će sigurno biti jednak ili nešto veći od onoga prošle godine. Isto tako, natječaji se 

ne mogu raspisivati prije nego što se potpiše ugovor o dodjeli tih sredstava. 

 

Profesor Midžić navodi da umjetničko područje ne može ispunjavati obrazac koji je pokazatelj 

provedbe znanstvene djelatnosti i dogovorenih težina. Iako postoji potpodručje umjetničko 

stvaralaštvo, u umjetničkom području se ne bavi znanstvenom djelatnošću pa moli da se u obrasce 

unese i umjetničko područje s obzirom na to da je proteklih godina bilo primjedbi da ministarstvo 

sukladno tom obrascu ne financira umjetničko područje. Isto tako ističe da je način obračuna 

pondera za umjetničko područje diskriminatoran i nestručan. 

 

Rektor Boras odgovara da Odbor za proračun trenutno radi na tom ponderu te će Senat o tome 

uskoro dobiti i izvještaj. 

 

Dekanica Čižmešija apelira na to da se bez obzira na datum isporuke novca već sada krene u 

razgovore kako se ne bi bespotrebno gubilo vrijeme. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvještaj o znanstvenoj djelatnosti 

Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini u svrhu namjenskog višegodišnjeg institucijskog 

financiranja znanstvene djelatnosti 

 

 

11. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

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

područja razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

 

1. Marina Vukoje, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Doktorski studij Grafičko 

inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: The influence of adhesion parameters on material and organic recycling of thermochromic 

prints (Utjecaj adhezijskih parametara na materijalno i organsko recikliranje termokromnih otisaka) 

 

2. Petar Kolar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Optimization of radio frequency components of cryogenic nuclear magnetic resonance 

spectroscopy system (Optimizacija radiofrekvencijskih komponenti sustava kriogene 

spektroskopije nuklearne magnetske rezonancije) 

 

3. Senaida Halilović-Terzić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Doktorski studij 

Arhitektura i urbanizam 

Tema: Architecture of Healthcare facilities – Transforming hospital building concept (Arhitektura 

zgrada za zdravstvo – transformacija koncepta bolničkih zgrada) 

 

4. Hrvoje Grganić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Methodology for electromagnetic compatibility based zone classification in nuclear power 

plant (Metodologija klasifikacije prostora u nuklearnoj elektrani zasnovane na elektromagnetskoj 

kompatibilnosti) 

 

5. Andrea Farkas, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Numerical modelling of the effects of biofouling on ship resistance and propulsion 

characteristics (Numeričko modeliranje utjecaja obraštanja na značajke otpora i propulzije broda) 

 

6. Matko Buljan, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na ozlijeđene tetive nadgrebnoga i podgrebnoga mišića 

u štakora 

 

7. Vanja Vrkić Šola, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Veterinarske znanosti 

Tema: Istraživanje parazitofaune gmazova u zatočeništvu na području Republike Hrvatske 

 

8. Barbara Delija Omazić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Utjecaj parametara oblika i boje gornjih prednjih zuba na estetiku lica 

 

9. mr. sc. Davor Špehar, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 
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Tema: Procjena kliničke trajnosti i estetskoga dojma monolitne litij-disilikatne krunice stanjene 

debljine stijenke: trogodišnje randomizirano istraživanje 

 

10. Ines Musa Trolić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Mikrobiološki poticana korozija: probiotici i ortodontske naprave 

 

11. May Labidi, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Uloga jamičaste korozije u slabljenju osteosintetskih implantata izrađenih od nehrđajućega 

čelika 316L 

 

12. Granita Muhaxheri, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Preoperative and postoperative values of neutrophil/platelet/monocyte to lymphocyte ratio 

with regard to the disease-free period and overall survival in patients with oral cancer (Preoperativne 

i postoperativne vrijednosti neutrofila, trombocita i monocita prema limfocitima u odnosu na 

razdoblje bez bolesti i preživljenje bolesnika s oralnim karcinomom) 

 

13. Ivana Ljevaković Musladin, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Veterinarske znanosti 

Tema: Utvrđivanje enterotoksogenoga potencijala sojeva bakterije Staphylococcus aureus iz 

svježega sira 

 

14. Katarina Lukić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i 

nutricionizam 

Tema: Primjena netoplinskih tehnika kao alternativa sumporovu dioksidu u proizvodnji vina 

 

15. mr. sc. Renata Leder, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena 

tehnologija i nutricionizam 

Tema: Udjeli makro- i mikroelemenata te omjeri stabilnih izotopa ugljika i kisika kao parametri za 

određivanje zemljopisnoga podrijetla hrvatskih vina 

 

16. Mirjana Galant, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i 

nutricionizam 

Tema: Uklanjanje dušika iz otpadne vode primjenom granuliranoga aktivnoga mulja 

 

17. Petra Đurman, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Utjecaj organizacijskih varijabli na proces i rezultate participacije u javnoj upravi 

 

18. Mladen Dragičević, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Poslovna inteligencija i organizacijski resursi kao odrednice uspješnosti projekata otkrivanja 

znanja iz baza podataka 

 

19. Petra Belc, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Poetika jugoslavenskoga eksperimentalnoga filma 1960-ih i 1970-ih godina 

 

20. Igor Kusin, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika 
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Tema: Antroponimija zagrebačkih Židova od početka XIX. st. do Drugog svjetskog rata 

 

21. Ivica Kipre, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija 

Tema: Fantastične pripovijesti i kulturna ideografija prostora južne Dalmacije 

 

22. Olgica Vlašić Cikojević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Etnologija i kulturna antropologija 

Tema: Predstavljanje kulturnog nasljeđa i identiteta – Dernek u Imotskoj krajini i zapadnoj 

Hercegovini 

 

23. Iva Bašić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistike 

Tema: Akustička analiza općeprihvaćenoga hrvatskoga i srpskoga govora – formantska analiza i 

mjere fundamentalne frekvencije 

 

24. Mirjana Šnjarić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistike 

Tema: Glagolsko-imeničke kolokacije u općeznanstvenom hrvatskom i njemačkom jeziku 

 

25. Tanja Maltar Okun, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Rani odgoj i obrazovanje 

Tema: Uloga stavova učenika prema prirodoslovnim predmetima u objašnjenju obrazovnoga 

postignuća i namjere upisa u srednju školu 

 

26. Nataša Puškar, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika 

Tema: Socijalno-semiotički pristup analizi srpskih bukvara od 1965. do 2011. 

 

27. Krunoslav Puškar, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Lingvistika 

Tema: Antroponimija potkalničkoga Prigorja 

 

28. Jadranka Veselić Bruvo, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Geografija 

Tema: Strateški gradski projekti kao alat u strategijskom planiranju: primjer Grada Zagreba 

 

29. Jurica Jurec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Ispitivanje niskotemperaturne molekulske dinamike u sustavu neuređene rešetke 

elektronskom spinskom rezonancijom 

 

30. Anamarija Kirin, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Modulacija galaktičkih kozmičkih zraka međuplanetarnim udarnim valom 

 

31. Petra Žugec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Marked Poisson cluster processes and applications (Označeni Poissonovi procesi s klasterima 

i primjene) 

 

32. Ivana Radišić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 
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Tema: Mathematical modeling and numerical simulation of multiphase multicomponent flow with 

reactive transport in porous media (Matematičko modeliranje i numeričke simulacije višefaznoga 

višekomponentnoga toka s reaktivnim transportom u poroznoj sredini) 

 

33. Sara Ban, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Konstrukcija ekstremalnih Z4-kodova tipa II 

 

34. Ana Smolko, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Biokemijska i funkcionalna karakterizacija enzima auksin-amidohidrolaze BrILL2 iz 

kineskoga kupusa (Brassica rapa L. ssp. pekinensis) 

 

35. Danijel Ivanišević, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

Tema: Geokemijske anomalije i trendovi u vodotočnom sedimentu drenažnih bazena Psunja 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

ISPRAVAK uslijed administrativnoga propusta 

 

 Ana Vraneša, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika 

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

molekularne i stanične biologije 

 

 Tomislav Božek, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj polimorfizama gena za dopamin beta hidroksilazu i katekol-O-metil transferazu na 

učinkovitost liječenja inzulinom detemir u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti 

 

 Đivo Ljubičić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost kronične opstruktivne plućne bolesti sa povišenim kardiovaskularnim rizikom 

 

 Mario Knežević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Primjena stabilnoga želučanoga pentadekapeptida BPC 157 u štakora s podvezom gornje 

mezenterične arterije ili s podvezom gornje mezenterične vene ili s istovremenim podvezom gornje 

mezenterične arterije i gornje mezenterične vene 

 

 Anka Kekez Koštro, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Komparativna politika 

Tema: Institutions and actors on the reform of implementation management: comparative analysis 

of social services in Croatia (Utjecaj institucija i aktera na reformu implementacijskog 

menadžmenta: komparativna analiza socijalnih usluga u Hrvatskoj) 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

 

Dekanica Čižmešija upozorava da je pod temom broj 3. Architecture of Healthcare facilities – 

Transforming hospital building concept (Arhitektura zgrada za zdravstvo – transformacija koncepta 

bolničkih zgrada) riječ „Healthcare“ upisana velikim umjesto malim slovom. 

 

Prorektor Judaš se slaže da je to potrebno izmijeniti. 
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Dekanica Čižmešija također postavlja pitanje je li pod temom broj 6. Učinak pentadekapeptida 

BPC 157 na ozlijeđene tetive nadgrebnoga i podgrebnoga mišića u štakora potreban prijedlog „u“ 

ispred riječi „štakora“. 

 

Rektor Boras navodi da je to jedna od varijanti u hrvatskom jeziku pa predlaže da tema ostane 

nepromijenjena. 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je, uz gore navedenu izmjenu, prihvatio 

navedene teme doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata 

znanosti. 

 

 

12. Međunarodna suradnja 

 

Rektor Boras izvijestio je Senat o posjeti izaslanstva Kineske akademije znanosti iz pokrajine 

Sečuan (The Chengdu Branch of Chinese Academy of Sciences (CAS)) koje je predvodio izvršni 

direktor Wu Cheng. Razgovaralo se o proširenju suradnje na razini gostovanja profesora te o 

dodatnim istraživačkim projektima u području prirodnih i tehničkih znanosti te računarstva. Kineska 

strana naglasila je veliku gospodarsku aktivnost pokrajine Sečuan u području inovacija i novih 

tehnologija, te astronautike, kao i povezanost akademskoga i gospodarskoga sektora u području 

stručnih praksi. 

 

 

13. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja 

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

Roberta Šimraka s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s člankom 13. stavkom 4. 

Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih 

dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna 

radna mjesta redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta 

za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća 

 

I. 

Na prijedlog Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu radi odlučivanja o 

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

Roberta Šimraka, u Sveučilišno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje 

doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća, za dopunske članove imenuju se: 

 

1. red. prof. art. Igor Rončević, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

2. red. prof. art. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

14. Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Farmaceutsko-biokemijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željana Maleša 
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 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 Farmaceutsko-

biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. ŽELJANA MALEŠA za 

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

 

 

 

15. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Stomatološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Domagoja Glavine, prof. dr. sc. Darka Macana, prof. dr. 

sc. Božidara Pavelića i prof. dr. sc. Zrinke Tarle 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na programe rada predloženika za dekana Stomatološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. DOMAGOJA GLAVINE, prof. dr. sc. DARKA 

MACANA, prof. dr. sc. BOŽIDARA PAVELIĆA i prof. dr. sc. ZRINKE TARLE za 

mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.). 

 

 

16. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, izv. 

prof. dr. sc. Gordana Gledeca 

 

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

(Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 

101/14, 60/15, 131/17) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u 

Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Gordana Gledeca za dekana Fakulteta elektrotehnike 

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

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

vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

17. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Veterinarskoga 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 Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg je 

Fakultetsko vijeće Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici 

održanoj 20. prosinca 2017. godine. 
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18. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Prehrambeno-biotehnološkoga 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 Odluku o izmjeni Statuta Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine. 

 

II. 

Odluka o izmjeni Statuta Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

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

 

 

19. Davanje suglasnosti na Odluku o Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih 

mjesta Grafičkoga 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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 

Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odluku koju je usvojilo Fakultetsko vijeće 

Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 22. siječnja 2018. godine. 

 

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

Rudarsko-geološko-naftnoga 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 Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta Rudarsko-

geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijedlog kojega je usvojilo 

Fakultetsko vijeće Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 

sjednici održanoj 26. siječnja 2018. godine. 

 

 

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „IT rješenje analitike velikih 

skupova podataka emobilnosti (bigEVdata)“ 
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 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

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

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

radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „IT 

rješenje analitike velikih skupova podataka emobilnosti (bigEVdata)“. 

 

 

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Multidisciplinary and Multi-

context Demonstration of EGS Exploration and Exploitation Techniques and Potentials-

MEET“ 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

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

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

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

„Multidisciplinary and Multi-context Demonstration of EGS Exploration and 

Exploitation Techniques and Potentials-MEET“. 

 

 

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Sustav prediktivnog upravljanja i 

autonomnog trgovanja energijom u zgradi“ 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

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

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

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

„Sustav prediktivnog upravljanja i autonomnog trgovanja energijom u zgradi“. 

 

 

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

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

milijuna kuna za provedbu projekta „Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko-

ishemijskog oštećenja mozga u perinatalnoj i odrasloj dobi“ 
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 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 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 

potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga u 

perinatalnoj i odrasloj dobi“. 

 

 

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

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

milijuna kuna za provedbu projekta „Reproduktivna i regenerativna medicina-istraživanja 

novih platformi i potencijala“ 

 

 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 

potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„Reproduktivna i regenerativna medicina-istraživanja novih platformi i potencijala“. 

 

 

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

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

milijuna kuna za provedbu projekta „Novel Bone Regeneration Drug „Osteogrow“: 

Therapeutic Solution for Lumbar Back Pain“ 

 

 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 

potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Novel 

Bone Regeneration Drug „Osteogrow“: Therapeutic Solution for Lumbar Back Pain“. 

 

 

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

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna - Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i 

znatno promijenjena tijela površinskih voda – IV dio: Tekućice Dinaridske ekoregije, 

evidencijski broj ugovora 10-011/18 

 

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

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

 

I. 

Daje se suglasnost dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

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

račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koji se odnose na potpisivanje 

Ugovora o uslugama - Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno 

promijenjena tijela površinskih voda – IV dio: Tekućice Dinaridske ekoregije, evidencijski 

broj ugovora 10-011/18. 

 

 

28. Izvješće o reformi Hrvatskih studija 

 

Izvješće podnosi prorektor Čović. Uvodno precizira razdoblje na koje se izvješće odnosi i obuhvat 

pojma reforme Hrvatskih studija. Napominje da se izvješće odnosi na prvu fazu reforme Hrvatskih 

studija, te da reforma Hrvatskih studija u toj fazi obuhvaća i rješavanje preliminarnog problema 

statusa bivšega Filozofskog fakulteta Družbe Isusove koji je bio povezan sa Zagrebačkim 

sveučilištem u neprirodnoj i „nemogućoj“ konstrukciji, na način da je bio jedan od odjela u sklopu 

Hrvatskih studija, koji su sami bili podružnica Sveučilišta. Taj problem počeo se rješavati 13. 

svibnja 2015. godine kada je FFDI podnio zahtjev da se kao ustanova uključi u sastav Sveučilišta u 

Zagrebu. Imenovan je Odbor za provedbu postupka, koji je u tehničkom smislu servisirao postupak. 

Postupak je proveden i uspješno okončan. Završetak tog procesa vidljiv je u Dopusnici Fakultetu 

filozofije i religijskih znanosti od 6. veljače 2018. za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 

koja je priložena u materijalima. 

 

Prorektor Čović nastavlja da se drugi dio reforme u početnoj fazi odnosi na „ostatak“ Hrvatskih 

studija, nakon što se FFDI izdvojio u samostalnu ustanovu u sklopu Sveučilišta. Problem počinje s 

Pismom očekivanja ministra znanosti koje je izdano u prosincu 2014. godine i koje je tražilo da se 

uklone nedostatci, koji su uočeni u tijeku reakreditacijskog postupka. Napominje da je u tri 

reakreditacijska dokumenta (Izvješće Stručnog povjerenstva, Akreditacijska preporuka AZVO-a i 

Pismo očekivanja) formulirano desetak zahtjeva od kojih izdvaja četiri krucijalna. Prvi je zahtjev 

bio razriješiti pravni status i položaj Hrvatskih studija unutar Sveučilišta u Zagrebu. Drugi je zahtjev 

bio razviti koherentni i prepoznatljivi identitet i s njim povezan fokus na studijske programe i 

znanstvenu djelatnost. Sličan, nešto drugačije poantiran bio je treći zahtjev - uspostaviti profil 

institucije za koji se u tekstu kaže da „još nije definiran“. Poseban, četvrti zahtjev odnosio se na loše 

ocijenjeni znanstveni rad na Hrvatskim studijima. 

 

Prorektor Čović ističe da se Sveučilište u Zagrebu, formalno gledano, u ispunjavanje 

reakreditacijskih zahtjeva uključilo tek 1. veljače 2016. donošenjem Odluke o pokretanju postupka 

rješavanja pravnoga statusa, znanstveno-nastavnoga profila i ustroja Hrvatskih studija. Tom 

odlukom imenovan je i Odbor za provedbu postupka, koji nije imao u nadležnosti za donošenje 

odluka, nego samo za davanje prijedloga i praćenje procesa. Odbor je međutim počeo s radom tek 

u svibnju 2015., a razlog tog kašnjenje bila je pritužba koja je protiv navedene odluke bila podnesena 

Statutarnomu odboru. Odbor je počeo djelovati tek kada je Statutarni odbor dao zeleno svjetlo. 

Rezultati rada Odbora za provedbu postupka sadržani su u Preporukama za provedbu postupka 

rješavanja pravnoga statusa, znanstveno-nastavnoga profila i ustroja Hrvatskih studija, koje je 

Odbor donio nakon niza održanih sjednica. Preporuke su postale sastavnim dijelom Odluke o 

promjeni statusa Sveučilišnoga centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji, koju je 

Senat donio 17. siječnja 2017. U Preporukama je zacrtana metodologija rada i redoslijed postupanja 

u smjeru rješavanja cjelovitog problema, odnosno svih zahtjeva koji su dani. Preporučeno je da na 

prvom mjestu treba razriješiti uspostavljanje koherentnog profila, dakle stvaranje povezanosti među 

postojećim studijskim smjerovima kako bi institucija kao takva mogla dobiti profil za koji je 

akreditacijom utvrđeno da nije bio definiran, odnosno da nije postojao. Preporučeno je da se nakon 

tog prvog koraka rješava ustroj Hrvatskih studija, te da se u trećem koraku definira pravni status i 
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to na temelju položaja koji ta institucija može dobiti u sklopu Sveučilišta. Slijedom Preporuka 

donesena je i spomenuta Odluka o promjeni statusa Hrvatskih studija, kojom je status centra 

unaprijeđen u status odjela, te su imenovana privremena tijela koja su dobila zadaću obaviti zacrtane 

reformske zahvate. 

 

Prorektor Čović ističe da se u razdoblju od formiranja privremenih tijela radilo veoma intenzivno, 

te da su postignuti veliki rezultati, upravo suprotno od pogrešne slike koja se mogle dobiti pod 

utjecajem medijskih kampanja, koje nisu bile utemeljene ni primjerene stvarnim zbivanjima. 

Napominje da će, s obzirom na opsežnu djelatnost i opsežne rezultate koji su u tom razdoblju 

postignuti, navesti samo neke elemente, ali da za neke teme na tragu medijskog odjekivanja ima 

pripremljene i šire elaboracije, koje može izložiti ako bude potrebno. Navodi da je u tom razdoblju 

formirano Povjerenstvo za reformu i izradbu studijskih programa koje je sa svoje strane imenovalo 

osam radnih skupina koje su bile formirane na fleksibilnom načelu s mogućnošću uključivanja šireg 

kruga stručnjaka kako bi se došlo do najboljih rješenja u reformi studijskih programa. 

 

Osvrće se na vremenski okvir u kojem je trebalo napraviti i verificirati izmjene studijskih programa. 

Za veće i zahtjevnije izmjene studijskih programa trebalo je više vremena nego je bilo na 

raspolaganju, pa je stoga 5. lipnja 2017. Ministarstvu znanosti i obrazovanja podnesena molba za 

produljenje roka za ispunjavanje uvjeta u postupku reakreditacije. Ispostavilo se da produljenje roka 

nije zakonski moguće, pa je izmjene studijskih programa trebalo provesti u roku do 7. siječnja 2018., 

kada su istjecale tri godine od zaprimanja Pisma očekivanja na Hrvatskim studijima. Prorektor 

Čović objašnjava da je nastali vremenski tjesnac uvjetovan fazom u kojoj se Sveučilište uključilo u 

rješavanje reakreditacijskih zahtjeva, jer se Sveučilište nije uključilo na početku zadanog roka nego 

negdje po sredini uz razne komplikacije koje su u međuvremenu bile razrješavane. Nastavlja kako 

se u tom suženom vremenskom okviru, zbog jednostavnije procedure, išlo na manje izmjene 

studijskih programa u omjeru do 20%, kojima je na elementarnoj razini bilo moguće udovoljiti 

zahtjevima reakreditacijkih dokumenata, što je u Preporukama bilo definirano kao zadaća da se u 

prvom koraku uspostavi koherencija studijskih programa i njihova povezanost sa znanstvenim 

radom. Reakreditacijsko povjerenstvo u svojem je izvješću utvrdilo da se na Hrvatskim studijima 

radi o skupu heterogenih studijskih smjerova, koji – premda se izvode zajedno na jednoj instituciji 

– nisu davali profil toj instituciji te da ih je iz tog razloga potrebno reformirati. Preporuke su u tom 

smislu tražile da se u prvom koraku na sve studijske programe uvede jedinstvena struktura koja bi 

u koncentričnim krugovima u sebi sadržavala četiri sastavnice: teorijsko-metodološku, kroatološku, 

europsku i globalnu. To se uspjelo postići manjim izmjenama 23 studijska programa u omjeru do 

20 % u vremenskom okviru prve faze reforme Hrvatskih studija. 

 

Pritom su one veće i zahtjevnije izmjene studijskih programa, koje su zacrtane u Preporukama, 

ostavljene za drugu fazu reforme Hrvatskih studija, što se u prvom redu odnosi na pretvaranje 

jednopredmetnih diplomskih studija u dvopredmetne. U prilog uvođenju dvopredmetnih diplomskih 

studija govore ne samo socijalni (mogućnost zapošljavanja) i formativni (osposobljenost) razlozi, 

nego i dodatni razlog da se na taj način pojačava konvergencija i međusobno prožimanje studijskih 

smjerova na Hrvatskim studijima. Na tome se već sada intenzivno radi, u siječnju i veljači 

nastavljeni su sastanci radnih skupina. Određen je i rok do 1. ožujka do kada radne skupine prema 

studijskim smjerovima trebaju utvrditi formu i način na koji će rješavati problem diplomskih studija 

i eventualnu potrebu za izmjenama studijskih programa na preddiplomskoj razini. Od 1. ožujka na 

tome će ozbiljno raditi i nakon što se predložene izmjene studijskih programa predaju u službenu 

proceduru vrjednovanja, može se smatrati da je i taj dio reforme obavljen. Nakon toga, u skladu s 

metodološki zadanim redoslijedom postupanja u rješavanju cjeline problema, slijedi predlaganje 

ustroja i pravilnika u kojem će se sumirati rezultati reformskog procesa. 

 

Prva faza reforme Hrvatskih studija može se smatrati okončanom nakon što je FFDI kao ustanova 

uključen u sastav Sveučilišta, što je priloženom Dopusnicom i formalno potvrđeno, te nakon što je 

u AZVO predan odgovor na Pismo očekivanja, odnosno objedinjeni odgovor na cjelinu 

reakreditacijskih dokumenata. Objedinjeni odgovor predan je u AZVO 5. siječnja 2018., u skladu s 

rokom o kojem je već bilo riječi. Sadržavao je, uz popratne dopise, temeljni tekst na 116 stranica, 
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151 prilog i više od pet stotina različitih isprava, u ukupnom opsegu od 3.632 stranice, što svjedoči 

o količini obavljenoga posla. U sklopu temeljnoga teksta podneseno je detaljno izvješće o uklanjanju 

nedostataka utvrđenih u reakreditacijskim dokumentima s dokazima o ispunjavanju uvjeta za 

nastavak obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Time je ispunjen 

osnovni cilj do sada provedene reforme Hrvatskih studija, zaokružio je svoje izvješće prorektor 

Čović uz napomenu da za neke posebne teme ima pripremljenu dokumentaciju i argumentaciju, 

koju može izložiti, ako se za tim ukaže potreba. 

 

 

Docentica Čilić Škeljo navodi da je jedini prilog ove točke dnevnoga reda dokument o preuzimanju 

zaposlenika. Ističe da je Filozofski fakultet Družbe Isusove izvodio 3 preddiplomska, 2 diplomska 

i 2 poslijediplomska studija u okviru Hrvatskih studija. Filozofski fakultet Družbe Isusove 

preimenovan je u Fakultet filozofije i religijskih znanosti pa postavlja pitanje što će se dogoditi sa 

spomenutim programima s obzirom da dolazi do preuzimanja zaposlenika, odnosno nastavnika koji 

su izvodili te programe te izvode li se ti programi trenutno ili ne. 

 

Rektor Boras navodi da se programi izvode i dalje, a radi studenata koji trebaju dovršiti studij 

prema starom programu. 

 

Profesorica Čilić Škeljo dalje postavlja pitanje koliko je takvih zaposlenika te u kojim su zvanjima. 

 

Prorektor Čović odgovara da je riječ o 14 zaposlenika te da su većinom u znanstveno-nastavnim 

zvanjima: 11 znanstvenika (od čega tri redovita profesora, dva izvanredna profesora i četiri docenta), 

jedna knjižničarka, jedna djelatnica referade i jedna spremačica.  

 

Docentica Garašić postavlja pitanje idu li studenti u ljetnom semestru po starom ili novom 

programu. 

 

Rektor Boras postavlja pitanje otkad su studenti u Sindikatu. 

 

Docentica Garašić odgovara da predstavnik Sindikata sudjeluje u radu Senata i njegove teme nisu 

ograničene. 

 

Prorektor Čović navodi da su se novi programi već počeli izvoditi sukladno odluci Znanstveno-

nastavnoga vijeća, pri čemu je svim studentima omogućeno da nastave studirati po programu koji 

su upisali. 

 

Profesor Midžić navodi da je podosta upoznat s osnutkom Hrvatskih studija te da je to već duži niz 

godina respektabilan studij. Smatra da je vrijeme da se kaže da je intencija ovoga Sveučilišta da 

Hrvatski studiji postanu fakultet. Ističe da je pozicija odjela, odsjeka i centra neodrživa. Prilikom 

osnivanja, Hrvatski studiji su trebali biti primjer odjela, pored matematičkog, medicinskog, 

povijesnog i drugih odjela, međutim ta ideja nije nikada zaživjela. Prema tome potrebno je donijeti 

jasne planove o pretvaranju Hrvatskih studija u fakultet. 

 

Docentica Čilić Škeljo postavlja pitanje hoće li preuzeti zaposlenici izvoditi dosadašnje programe, 

koje su izvodili na staroj sastavnici. 

 

Prorektor Čović odgovara da će ti zaposlenici izvoditi one programe koji su navedeni u priloženoj 

dopusnici te se radi na tome da se dupliciranje studijskih programa svede na minimum, odnosno 

ukloni. Na dopusnici je vidljivo da je jedino problematičan studij filozofije pa se na Hrvatskim 

studijima nastoji reprofilirati taj studij. 

 

Dekanica Vlahović-Štetić navodi da razumije da reforma ide prema koherentnom i 

prepoznatljivom profilu Hrvatskih studija te da će studij filozofije postojati i na Fakultetu filozofije 

i religijskih znanosti i na Hrvatskim studijima pa postavlja pitanje u kojem smjeru ide ta profilacija 
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studijskih programa, odnosno radi li se ponovno paralelni Filozofski fakultet ili će se te diplome 

razlikovati. 

 

Prorektor Čović odgovara da je upravo cilj svega ovoga da se načini nešto različito od Filozofskoga 

fakulteta. 

 

Rektor Boras dodaje da su tu ideju podržavali svi dosadašnji dekani Filozofskoga fakulteta. 

 

Prefesor Jovanović navodi da je u posljednje vrijeme pojačano zapošljavanje na Hrvatskim 

studijima pa moli konkretne podatke o zapošljavanjima na nastavna i nenastavna mjesta te po kojim 

koeficijentima. 

 

Rektor Boras navodi da je i za vrijeme prethodne uprave Sveučilišta 7.000.000,00 kn godišnje 

odlazilo na vanjsku suradnju, u različite institute izvan Sveučilišta. 

 

Prorektor Čović odgovara da su tijekom 2017. na Hrvatskim studijima u radni odnos ušla 32 

djelatnika, međutim od toga je novih djelatnika samo 13. Sedam djelatnika je od ranije imalo ugovor 

na neodređeno vrijeme, dva su imala studentski ugovor, a deset ugovor o djelu. Svi natječaji za 

radna mjesta su raspisani temeljem opće prethodne suglasnosti Ministarstva te suglasnosti 

Sveučilišta. Svaki natječaj proveden je po strogim pravilima transparentnosti, izbjegavanja sukoba 

interesa, a uvjeti za radna mjesta bili su unaprijed oglašeni. Na 37 oglašenih natječaja prijavilo se 

398 pristupnika, svaki od njih je dobio povratnu zahvalu za interes za rad na Hrvatskim studijima i 

odluku o izboru s jasnim razlozima. Pravom prigovora poslužilo se 10 pristupnika, a na svaki je 

prigovor argumentirano odgovoreno. Poništeno je ukupno 5 natječaja, i to 3 radi zasnivanja radnog 

odnosa, a 2 radi izbora u naslovno zvanje. Ugovor o radu sklopilo je 7 asistenata, 3 

poslijedoktoranda, 1 predavač, 8 docenata, 3 redovita profesora, 8 službenika i 2 namještenika. Od 

te 32 osobe 7 je već bilo na Hrvatskim studijima u radnom odnosu na određeno vrijeme ili na 

studentskom ugovoru. U potkapacitiranoj administraciji zaposlena je po 1 osoba u računovodstvu, 

studentskoj službi, informatičkoj službi, knjižnici, pročelnikovu uredu i uredu za osiguravanje 

kvalitete te po 2 osobe u Znanstvenom zavodu i Službi za poslove održavanja. 14 zaposlenika je 1. 

kolovoza 2017. prešlo na Fakultet filozofije i religijskih znanosti, 3 su zaposlenika otišla u mirovinu, 

zahtjev za sporazumnim raskidom ugovora o radu podnijelo je 6 djelatnika, 5 je zaposlenika koristilo 

neplaćeni ili plaćeni dopust. Dakle 31. prosinca 2017. godine u radnom odnosu je bilo 80 radnika iz 

reda nastavnog osoblja te 26 iz reda nenastavnog osoblja. 

 

Docenticu Čilić Škeljo zanima jesu li zaposlenici koji su prešli na Fakultet filozofije i religijskih 

znanosti bili zaposlenici Hrvatskih studija. 

 

Prorektor Čović odgovara da je Filozofski fakultet Družbe Isusove bio uključen u Hrvatske studije 

u svojstvu odjela, a ti zaposlenici su, prema tome, primali plaću na Hrvatskim studijima. 

 

Profesor Bakić čestita Fakultetu filozofije i religijskih znanosti na dobivenoj dopusnici, međutim 

ističe da nije spreman u ovome trenutku glasati o ovom široko elaboriranom izvješću zbog poznatih 

stavova i nekih neslaganja, koje je ranije iznosio. Osim toga smatra nepriličnim glasati o dokumentu 

koji Senatu nije bio dan na uvid prije sjednice. 

 

Prorektor Čović navodi da je svrha ovog izvještaja upoznavanje članova Senata s procedurom na 

Hrvatskim studijima te da se o izvješću neće glasati. Senat će o određenim pitanjima imati prilike 

kasnije odlučivati. 

 

 

29. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenih 

tijela Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 
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Prorektor Čović navodi da je odlukom o promjeni statusa Hrvatskih studija predviđeno formiranje 

privremenih tijela Hrvatskih studija, a ta tijela imenuje rektor uz suglasnost Senata. 

 

Dekanica Čižmešija ističe da su novoimenovani članovi privremenoga Znanstveno-nastavnoga 

vijeća uglavnom docenti pa postavlja pitanje kako će isti birati osobe u višim zvanjima. 

 

Rektor Boras navodi da su u ranijem sastavu bile i dvije osobe koje nisu u znanstveno-nastavnom 

zvanju (gđa Heli Hajdić Nikolić i gđa Melani Vukmirica) pa se sada sastav toga tijela zamjenjuje 

na način da se imenuju isključivo osobe u znanstveno-nastavnom zvanju. 

 

Profesor Jovanović navodi da ne može biti suglasan s načinom donošenja ove odluke s obzirom na 

to da odluka nije predočena članovima Senata. 

 

Rektor Boras predlaže da se o točki I. i točki II. Odluke glasa odvojeno. 

 

 

 Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, uz prethodnu suglasnost, koju je 

Senat Sveučilišta u Zagrebu dao na 8. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini 

(2017./2018.), održanoj 27. veljače 2018. godine, te u skladu s člankom 6. Odluke o 

promjeni statusa Sveučilišnoga centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji 

(klasa 602-04/16-29/2, ur. broj 380-020/173-17-15, od 17. siječnja 2017.), rektor donosi 

 

O D L U K U 

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PRIVREMENIH TIJELA SVEUČILIŠNOGA 

ODJELA HRVATSKIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 

I. 

U točki III. podtočki 2. Odluke o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnoga odjela 

Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 17. siječnja 2017. (klasa 602-04/16-29/2, ur. 

broj 380-020/173-17-16), 28. rujna 2017. (klasa 602-04/16-29/2, ur. broj 380-020/173-17-

22) i 14. studenoga 2017. (klasa 602-04/16-29/2, ur. broj 380-020/173-17-25) dužnosti 

povjerenice za znanost na osobni zahtjev razrješuje se doc. dr. sc. Kristina Milković te se 

povjerenicom za znanost imenuje doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu, uz šest suzdržanih glasova, dao je prethodnu suglasnost 

rektoru za točku I. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenih tijela 

Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

 II. 

U točki IV. dužnosti člana privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Sveučilišnoga 

odjela Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu razrješuju se: 

 

doc. dr. sc. Marjan Ninčević, doc. dr. sc. Marinko Šišak, doc. dr. sc. Maja 

Matasović, doc. dr. sc. Ivan Burić, izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović, prof. dr. 

sc. Jasminka Despot Lučanin, izv. prof. dr. sc. Ante Nazor, Heli Hajdić-Nikolić i 

dipl. iur., i Melani Vukmirica, dipl. iur., 

 

te se članovima privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Sveučilišnoga odjela 

Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu imenuju: 

 

prof. dr. sc. Stipan Tadić, prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, dr. sc. Katica Jurčević, doc. 

dr. sc. Rona Bušljeta, doc. dr. sc. Ivana Greguric, doc. dr. sc. Marko Jerković, doc. 
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dr. sc. Jelena Maričić, doc. dr. sc. Sandro Skansi i doc. dr. sc. Karolina Vrban 

Zrinski. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu, uz sedam suzdržanih glasova, dao je prethodnu suglasnost 

rektoru za točku II. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenih tijela 

Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 

 

30. Predlaganje kandidata za predsjednika i osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj 

 

Profesor Gliha postavlja pitanje predlaže li profesora Družića Rektorski zbor ili Senat te tko 

predlaže ostale članove. 

 

Rektor Boras odgovara da Rektorski zbor predlaže predsjednika, a kandidate predlaže Senat, s tim 

da će profesora Midžića vrlo vjerojatno predložiti i neka druga sveučilišta. 

 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 11. stavkom 3. 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Senat Sveučilišta u Zagrebu uz 

četiri suzdržana glasa donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o prijedlogu kandidatura Sveučilišta u Zagrebu za predsjednika i članove Nacionalnog 

vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

 

I. 

Za predsjednika i članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj predlažu se sljedeći kandidati Sveučilišta u Zagrebu: 

 

1. prof. dr. sc. Ivo Družić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, za predsjednika 

2. akademik Ivica Kostović, professor emeritus, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

3. prof. dr. art. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

4. prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

31. Predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s Javnim pozivom za 

predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 

(KLASA: 602-04/12-08/00011; URBROJ: 533-19-17-0003, od 27. prosinca 2017.), Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio sljedeću 

 

O D L U K U 

o prijedlogu kandidatura za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 

 

I. 

Za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost predlažu se sljedeći kandidati 

Sveučilišta u Zagrebu: 

 

1. prof. dr. sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

2. prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

3. prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
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32. Ostalo 

 

32.1. Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2017./2018. 

 

Prorektor Judaš ističe da je natječaj za dodjelu Rektorove nagrade sadržajno isti kao i 

prethodne godine, osim promjene datuma. Studenti su dužni do petka 4. svibnja 2018. do 16 

sati obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta. Povjerenstva sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu dužna su ocijeniti sve pristigle radove te fakultetskom/akademijskom 

vijeću pravodobno dostaviti cjelokupnu dokumentaciju. Nakon što fakultetsko/akademijsko 

vijeće prihvati i potvrdi prijedlog povjerenstva, dekan/dekanica dostavlja Povjerenstvu za 

Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu prijedloge i prateću dokumentaciju do petka 1. lipnja 

2018. Povjerenstvo za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, nakon pregleda i ocjene 

prijedloga sastavnica, dužno je konačni prijedlog za dodjelu Rektorove nagrade dostaviti 

rektoru najkasnije do srijede 13. lipnja 2018. Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi rektor. 

Svečana dodjela Rektorovih nagrada održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu 4. srpnja 

2018. 

 

Docentica Čilić Škeljo postavlja pitanje hoće li Rektorovoj nagradi biti pridružene financijske 

naknade. 

 

Rektor Boras odgovara da će se plaćati samo naknade za troškove te da će se novčana nagrada 

vratiti ako Sveučilište dobije sponzore. Ističe da je Rektorova nagrada veoma vrijedna te da 

treba omogućiti što većem broju studenata dobivanje iste. Ranije je nagradu dobivalo stotinjak 

studenata, sada ih dobiva osamsto. 

 

 

32.2. Informacija o iskazanom interesu sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za kvote za 

Hrvate izvan Hrvatske 

 

Prorektorica Čuković Bagić zahvaljuje svim dekanicama i dekanima na iskazanim interesu 

za kvote za Hrvate izvan Hrvatske. Riječ je o 217 mjesta te se očekuje odluka ministarstva o 

financiranju i odobravanju mjesta. Sveučilište će zatim postupiti sukladno toj odluci. 

 

 

 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 15:00 sati. 

 

 

Rektor 

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

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Komljenović 

 

Uz poziv: 

Klasa: 602-04/18-04/02 

Urbroj: 380-020/173-18-4 

ožujka 2018. 

 


