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ZAPISNIK 

 

14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 

održane u utorak, 10. rujna 2019. s početkom u 12 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg 

Republike Hrvatske 14. 

 

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

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

Sveučilišta 

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

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

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

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

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

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

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

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

područja 

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

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

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

11. prof. dr. sc. Jasna Lovrić, Medicinski fakultet 

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

13. prof. dr. sc. Nikica Šprem,  Agronomski fakultet 

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

15. prof. dr. sc. Stjepan Pervan, Šumarski fakultet 

16. izv. prof. dr. sc. Antonio Starčević, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

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

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

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

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

21. prof. dr. sc. Zoran Kurelić, Fakultet političkih znanosti 

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

23. prof. dr. sc. Siniša Opić, Učiteljski fakultet 

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

25. izv. prof. dr. sc. Nenad Jovanović, Filozofski fakultet 

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

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

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, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

32. prof. dr. sc. Dražen Balen, Prirodoslovno-matematički fakultet 

33. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, Prirodoslovno-matematički fakultet 

34. izv.prof. dr. sc. Gordan Gledec, Arhitektonski fakultet 
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35. izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

36. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije 

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

38. prof. dr. sc. Joško Parunov, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

39. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, Fakultet prometnih znanosti 

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

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

42. prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Grafički fakultet 

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

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

45. prof. dr. sc. Gordana Pavlović, Tekstilno-tehnološki fakultet 

46. prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskoga inženjerstva u tehnologije 

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

48. izv. prof. dr. sc. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti 

49. prof. dr. sc. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja 

50. Eva Kirchmayer Bilić, Muzička akademija 

51. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

 

Predstavnici studenata preddiplomskoga i diplomskoga studija 

52. Lucija Kundid, Pravni fakultet 

 

Predstavnik Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu 

53. Borna Nemet, Učiteljski fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskoga studija 

Luka Brezinčak, Agronomski fakultet 

 

Ostali 

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

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

- dr. sc. Zoran Bekić, Sveučilišni računski centar 

 

 

Iz stručne službe Sveučilišta u Zagrebu:   

- Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu 

- Ivica Šušak, dipl. iur., voditelj Ureda za pravne poslove 

- Marijana Drempetić, dipl. oec., voditeljica Središnjeg ureda za poslovanje 

- Jelena Đuran, dipl. iur. 

- Marica Pavić, dipl. iur, voditeljica Ureda za akademske poslove 

- Anja Zlatić, dipl. iur. 

- Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et educ. croat. 

 

*** 

1. Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 14. redovitu sjednicu 

Senata u 350. akademskoj godini (2018./2019.), pozdravio sve prisutne, te nastavno na 

dostavljene materijale predložio manje izmjene dnevnoga reda na način da se s dnevnog 

reda skinu točke 11. Odluka o imenovanju Upravnoga vijeća Studentskoga centra 
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Varaždin Sveučilišta u Zagrebu  i 17. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o 

promjeni naziva Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u „Fakultet 

inženjerstva okoliša“ Sveučilišta u Zagrebu i na Statutarnu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Seučilišta u Zagrebu  

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu 

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

Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 9. srpnja 2019. godine  

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 13. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta 

u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 23. srpnja 2019. godine 

3. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

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

redovitoga profesora 

4. Prijedlozi za imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno 

zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu  

4. Financijska pitanja 

1. Realizacija vanjske suradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.  

2. Realizacija mentorstva Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.  

3. Prijedlog raspodjele interventnih sredstava i sredstava tekućeg i investicijskog 

održavanja  

5. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

1. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog studijskog 

programa Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički Hrvatskih studija – obavijest  

2. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog studijskog 

programa Povijest (dvopredmetni); smjerovi: istraživači, nastavnički Filozofskoga 

fakulteta – obavijest  

3. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog studijskog 

programa Arheologija (dvopredmetni); smjerovi: prapovijesna, antička, 

srednjovjekovna Filozofskoga fakulteta – obavijest  

4. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa integriranoga preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studijskog programa Studij za instrumentaliste; smjerovi: 



4 
 

Flauta, Oboa, Klarinet, Saksofon, Fagot, Rog, Truba, Trombon, Tuba, Eufonij, 

Udaraljke, Harfa, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Gitara, Klavir, Orgulje, 

Čembalo, Tambura – obavijest  

5. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa integriranoga preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studijskog programa Demografija i hrvatsko iseljeništvo 

(dvopredmetni) Hrvatskih studija – obavijest  

6. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkog studija Endokrinologija i dijabetologija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 40 %)  

2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkog studija Pedijatrija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(izmjene do 20 %)  

3. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkog studija Maksilofacijalna kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu (izmjene do 20 %)  

7. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

8. Sveučilišna nastavna literatura  

9. Međunarodna suradnja  

10. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o imenovanju voditelja Sveučilišnog centra za 

protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik  

11. Davanje suglasnosti na Odluku o osnivanju zaklade – Znanstvena zaklada Fakulteta prometnih 

znanosti Klasa: 035-01/17-01/10, Urbroj: 251-76-01-19-2 od 28. 5. 2019.  

12. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Pravnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu  

13. 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 financiranje projekta Interoperable solutons for implementing holistic 

FLEXIbility services in distribution GRID - FLEXIGRID  

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu licencija za 

korištenje softvera Turnitin za provjeru autentičnosti radova u sustavu visokog obrazovanja u 

Republici Hrvatskoj  

15. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje sporazuma o dodjeli 

financijske potpore u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za Projekt u okviru programa 

Erasmus+, za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince - broj sporazuma: 

2019-1-HR01-KA107- 060758 
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16. Ostalo 

*** 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Seučilišta u Zagrebu  

Nakon kraćeg izvještaja, izvjestitelj prof. dr. sc. Petar Bašić predložio je Senatu da se dodijeli 

počasno zvanje professor emeritus predloženiku prof. dr. sc. Matiji Berljaku s Katoličkoga 

bogoslovnoga fakulteta jer je imenovani svojom znanstvenom, nastavnom i stručnom 

djelatnošću značajno pridonio razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o dodjeli počasnoga zvanja i 

titule professor emeritus prof. dr. sc. Matiji Berljaku. 

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu 

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

Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 9. srpnja 2019. godine  

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 13. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta 

u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 23. srpnja 2019. godine 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio usvajanje zapisnika 12. redovite 

sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 

9. srpnja 2019. godine te zapisnika 13. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 23. srpnja 2019. godine. 

3. Izbori u zvanja  

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: 

 

R.br. 
Klas. 

oznaka 

Suglasnost 

Sveučilišta 

Ime i  

prezime 

Datum 

zadnjeg 

izbora   

Visoko 

učilište 

Znan./umjet. 

područje 
Znan./umjet.polje/grana 

1 
640-
03/19-
07/126 

100-01/19-
03/136, 
veza Klasa 
100-01/17-
03/162, 22. 
ožujak 
2019. 

Dr. sc. 

Sanda 

Vladimir 

Knežević 

20. 
studeni 
2012.  

19. rujna 
2018. 
(reizbor) 

Farmaceutsko-
biokemijski 
fakultet 

Biomedicina i 
zdravstvo 

Farmacija/farmacija 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u znanstveno-

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 
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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: 

R.br. 
Klas. 

oznaka 

Suglasnost 

Sveučilišta 

Ime i  

prezime 

Datum 

zadnjeg 

izbora   

Visoko 

učilište 

Znan./umjet. 

područje 
Znan./umjet.polje/grana 

1 
640-
03/19-
07/140 

100-01/18-
03/168, 20. 
travnja 

2018. 

Dr. sc. 

Boris 

Filipović-

Grčić 

23. 
travanj 
2012. 

Medicinski 
fakultet 

Biomedicina i 
zdravstvo 

Kliničke medicinske 
znanosti/pedijatrija 

2 
640-
03/19-
07/142 

100-01/18-
03/144, 22. 
ožujak 

2018. 

Dr. sc. 

Dubravko 

Jalšovec 

24. 
travanj 
2006. 

Medicinski 
fakultet 

Biomedicina i 
zdravstvo 

Temeljne medicinske 
znanosti/anatomija 

3 
640-
03/19-
07/141 

100-01/18-
03/276, 18. 

svibnja 
2018. 

Dr. sc. 

Fedor 

Šantek 

22. 
studeni 
2010. 

Medicinski 
fakultet 

Biomedicina i 
zdravstvo 

Kliničke medicinske 
znanosti/onkologija 

4 
640-
03/19-
07/139 

100-01/18-
03/168, 20. 

travnja 
2018. 

Dr. sc. 

Jurica 

Vuković 

16. 
srpanj 
2012. 

Medicinski 
fakultet 

Biomedicina i 
zdravstvo 

Kliničke medicinske 
znanosti/pedijatrija 

5 
640-
03/19-
07/128 

100-01/19-
03/165, 12. 
travnja 
2019. 

Dr. sc. 

Hrvoje 

Perčević 

19. 
veljače 
2014. 

Ekonomski 
fakultet 

Društvene 
znanosti 

Ekonomija 

6 
640-
03/19-
07/130 

100-01/1-
03/178, 2. 
travnja 
2019. 

Dr. sc. Ivan 

Šestak 

21. 
studeni 
2012. 

Fakultet 
filozofije i 
religijskih 
znanosti 

Humanističke 
znanosti 

Filozofija 

7 
640-
03/19-
07/129 

100-01/19-
03/71, 13. 
veljače 

2019. 

Dr. sc. 

Boris 

Olujić 

21. 
lipnja 
2006. 
22. 
siječnja 
2014. 
(reizbor) 

Filozofski 
fakultet 

Humanističke 
znanosti 

Povijest/stara povijest 

8 

640-
03/19-

07/134 

100-01/18-
03/361, 5. 
listopada 
2018. 

Dr. sc. 

Nevena 

Škrbić 

Alempijević 

23. 
siječanj 

2013. 

Filozofski 
fakultet 

Humanističke 
znanosti 

Etnologija i 
antropologija/etnologija 

9 
640-
03/19-
07/144 

100-01/18-
03/156, 16. 

studenog 
2018. 

Dr. sc. 

Zrinka 

Nikolić 

Jakus 

13. 
lipanj 
2012. 

Filozofski 
fakultet 

Humanističke 
znanosti 

Povijest 

10 
640-
03/19-
07/131 

100-01/18-
03/94, 5. 
travnja 
2018. 

Dr. sc. 

Dalibor 

Davidović 

26. 
rujna 
2012. 

27. 
rujna 
2017. 
(reizbor) 

Muzička 
akademija 

Humanističke 
znanosti 

Znanost o umjetnosti/ 
muzikologija i 
etnomuzikologija 

11 
640-
03/19-
07/132 

100-01/17-
03/567, 28. 

prosinca 
2017. 

Dr. sc. Ines 

Radanović 

19. 
ožujak 
2013. 

Prirodoslovno-
matematički 
fakultet 

Interdisciplinarno 
područje znanosti 

Izborna polja Biologija i 
Pedagogija 
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12 
640-
03/19-
07/133 

100-01/8-
03/502, 10. 
listopada 
2018. 

Dr. sc. 

Jadranka 

Mićić Hot 

28. 
siječnja 
2014. 

Fakultet 
strojarstva i 
brodogradnje 

Prirodne znanosti Matematika 

13 
640-
03/19-
07/135 

100-01/19-
03/77, 29. 
travnja 
2019. 

Frano 

Đurović 

9. srpnja 
2012. 

10. 
srpnja 
2017. 
(reizbor) 

Muzička 
akademija 

Umjetničko 
područje 

Glazbena 
umjetnost/kompozicija 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u znanstveno-

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

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: 

R.br. 
Klas. 

oznaka 

Ime i  

prezime 

Datum zadnjeg 

izbora   

Visoko 

učilište 

Znan./umjet. 

područje 
Znan./umjet.polje/grana 

1 
640-
03/19-
07/143 

Dr. sc. 

Sanja 

Popović 

Grle 

21. listopad 2013. 
Medicinski 
fakultet 

Biomedicina i 
zdravstvo 

Kliničke medicinske 
znanosti/interna medicina 

2 
640-
03/19-
07/127 

Dr. sc. 

Igor 

Weber 

22. veljača 2011. 
Prirodoslovno-
matematički 
fakultet 

Prirodne znanosti 
Biologija/biokemija i 
molekularna biologija 

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

znanstveno-nastavno zvanje. 
 

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: 

Rd.   

br. 

Predloženik/-ica Predsjednik/-ica povjerenstva Članovi/-ice povjerenstva 

1. 

dr. sc. Smiljana Leinert Novosel,  

redovita profesorica u trajnom zvanju 

Fakulteta političkih znanosti 

Akademik Zvonko Posavec Dr. sc. Ivo Žanić, redoviti profesor u trajnom 

zvanju, Fakulteta političkih znanosti 

Dr.sc. Zdravko Petak, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Fakulteta političkih znanosti 

2. 

dr. sc. Petar Klarić, redoviti profesor u 

trajnom zvanju Pravnoga fakulteta 

Dr. sc. Tatjana Josipović, redovita 

profesorica u trajnom zvanju, 

Pravni fakultet 

Dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Pravni fakultet 

Dr.sc. Zvonimir Slakoper, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Ekonomski fakultet 

3. 

dr. sc. Petar Novoslec, redoviti profesor 

u trajnom zvanju Pravnoga fakulteta 

Dr. sc. Ivo Josipović, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, Pravni 

fakultet 

Dr.sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u 

trajnom zvanju, Pravni fakultet 

Dr.sc. Ksenija Turković, redovita profesorica 

u trajnom zvanju, Pravni fakultet 
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4. 

dr. sc. Mirko Primc, redoviti profesor u 

trajnom zvanju Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta 

Akad. Andrej Dujella, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, 

Prirodoslovno-matematičkoga 

fakulteta 

Dr. sc. Dražen Adamović redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Prirodoslovno matematički 

fakultet. 

Dr. sc. Ivica Gusić, redoviti profesor u trajnom 

zvanju, Fakultet kemijskoga inženjerstva i 

tehnologije. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio navedene prijedloge za imenovanje 

povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u 
Zagrebu 

4. Financijska pitanja 

1. Realizacija vanjske suradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.  

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 10. rujna 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u  

I. 

Prihvaća se prijedlog realizacije vanjske suradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.  

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

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

2. Realizacija mentorstva Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.  

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 10. rujna 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u  

I. 

Prihvaća se realizacija mentorstva Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019. sukladno tablici koja 

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

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

3. Prijedlog raspodjele interventnih sredstava i sredstava tekućeg i investicijskog 

održavanja  

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 10. rujna 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u  

I. 

Prihvaća se prijedlog raspodjele interventnih sredstava i sredstava tekućega i investicijskoga 

održavanja, sukladno tablici koja se nalazi u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

II. 
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Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

5. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

1. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog studijskog 

programa Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički Hrvatskih studija – obavijest  

2. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog studijskog 

programa Povijest (dvopredmetni); smjerovi: istraživači, nastavnički Filozofskoga 

fakulteta – obavijest  

3. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog studijskog 

programa Arheologija (dvopredmetni); smjerovi: prapovijesna, antička, 

srednjovjekovna Filozofskoga fakulteta – obavijest  

4. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa integriranoga preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studijskog programa Studij za instrumentaliste; smjerovi: 

Flauta, Oboa, Klarinet, Saksofon, Fagot, Rog, Truba, Trombon, Tuba, Eufonij, 

Udaraljke, Harfa, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Gitara, Klavir, Orgulje, 

Čembalo, Tambura – obavijest  

5. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa integriranoga preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studijskog programa Demografija i hrvatsko iseljeništvo 

(dvopredmetni) Hrvatskih studija – obavijest  

Prorektorica Hruškar navodi da obavijest o upis u Upisnik studijskih programa navedenih studijskih 

programa dostavlja Senatu na znanje.  

6. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkog studija Endokrinologija i dijabetologija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 40 %)  

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna do 40% nastavnog plana i 

programa poslijediplomskoga specijalističkog studija Endokrinologija i dijabetologija Medicinskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna mišljenja. U 

vezi istog predlaže prihvaćanje izmjena i dopuna do 40%. 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izmjene i dopune do 40% 

nastavnog plana i programa poslijediplomskoga specijalističkog studija Endokrinologija 

i dijabetologija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 40 %) 

2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkog studija Pedijatrija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (izmjene do 20 %)  

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna do 20% studijskog programa 

poslijediplomskoga specijalističkog studija Pedijatrija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
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prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže prihvaćanje 

izmjena i dopuna do 20%. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izmjene i dopune do 20% 

studijskoga poslijediplomskoga specijalističkog studija Pedijatrija Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

3. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkog studija Maksilofacijalna kirurgija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %)  

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna do 20% studijskog programa 

poslijediplomskoga specijalističkog studija Maksilofacijalna kirurgija Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog 
predlaže prihvaćanje izmjena i dopuna do 20%. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izmjene i dopune do 20% 

studijskoga poslijediplomskoga specijalističkog studija Maksilofacijalna kirurgija 

Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

7. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

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

su razmotrila i donijela sljedeći 

PRIJEDLOG 

 
1. Vedran Mužinić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Genotoksični učinci insekticida klorpirifosa, imidakloprida i α-cipermetrina te herbicida 
terbutilazina, glifosata i tembotriona u uvjetima in vitro i in vivo 

 

2. Leali Osmančević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti 
Tema: Djeca i medijski konstruirana stvarnost 

 

3. Stjepan Mateljan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Informacijskih i komunikacijskih znanosti 

Tema: Mreže koautorske suradnje u društvenim znanostima u europskim postsocijalističkim zemljama 

 
4. Tamara Kunić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti 

Tema: Komentari građana na informativnim portalima kao dio participativnog novinarstva 

 
5. Antonija Jurčić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Detekcija stilskih obilježja znanstvene poruke na korpusu medicinskih doktorskih radova  
 

6. Marina Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti 
Tema: Bibliometrijski aspekti mjerenja društvenoga odjeka znanstvenoga rada 

 

7. Barbara Gaj Ristić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 
Tema: Radikalni enformel u hrvatskoj umjetnosti od 1956. do 1962. 
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8. Nikola Mlinac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti 
Tema: Društvene mreže kao alati utjecaja u hibridnim sukobima 

 

9. Zoran Turk, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Predmoderna 
povijest  

Tema: Međimurje u kasnom srednjem vijeku 

 

10. Pia Šmalcelj Novaković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Arheologija  

Tema: Tri avarodobne mikrozajednice u Srijemu 

 
11. Irena Boćkai, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture  

Tema: Kultura putovanja u filmovima Billyja Wildera 
 

12. Hana Ivezić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Arheologija  

Tema: Siscija kroz prizmu kamenih spomenika 

 
13. Ivan Perkov, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Sociologija  

Tema: Društveni aspekti sustava zbrinjavanja otpada u Zagrebu 

 
14. Pavao Nujić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij Povijest  

Tema: Petrovaradinska krajiška pješačka pukovnija u 18. stoljeću 

 

15. Tanja Pavelin, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski studijski program Povijest  
Tema: Povijesni i pravni temelji za reviziju osuda sudova bivše Jugoslavije s naglaskom na reviziju 

osude protiv kardinala Alojzija Stepinca 

 
16. Bor Oreb, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Utjecaj veličine jedrilja na fiziološko opterećenje i izvedbu u jedrenju na dasci 
 

17. mr. sc. Martina Mavrin Jeličić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Povezanost tjelesne aktivnosti, sjedenja i neergonomskih radnih uvjeta na razinu zdravlja 
mišićno-koštanoga sustava u profesionalnih vozača autobusa 

 

18. Iva Pažur, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Kineziologija 

Tema: Utjecaj  perioperativnih joga vježbi disanja na incidenciju postoperativnih plućnih komplikacija 

nakon laparotomije 
19. Mirela Vučković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Tjelesna aktivnost kao medijator utjecaja na kvalitetu života i funkcionalni oporavak pacijenta 

nakon artroplastike kuka minimalno invazivnim pristupom ili klasičnim pristupom 
 

20. Ivana Markovinović Žunko, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 
Tema: Elementi djelotvornog sustava alternativnog rješavanja potrošačkih sporova 

 

21. Jadranka Musulin, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Poslijediplomski 

doktorski studij Informacijske znanosti 
Tema: Metodološki okvir dizajna usluge za osmišljavanje poslovnoga modela obogaćenoga konceptom 

korisničkoga iskustva 
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22. Marko Ignjatović, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Ocjena učinkovitosti upravljanja nekretninama u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj 

 
23. Hrvoje Matešić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj intrinzične motivacije i tipa poduzetnika–menadžera na financijsku uspješnost poduzeća 

 
24. Žarko Kruljac, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Ključni čimbenici digitalne zrelosti poduzeća i utjecaj razine zrelosti na poslovanje poduzeća 
 

25. Vinko Mostarac, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 
Tema: Aktivnosti sustavnoga upravljanja markom poslodavca i njihovi učinci na uspješnost poslovanja 

organizacija 

 

26. Slavko Bezeredi, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Analiza utjecaja sustava poreza i socijalnih naknada na isplativost rada u Republici Hrvatskoj 

upotrebom mikrosimulacijskih modela 
 

27. Dražen Novaković, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Ekonomski učinci obveznoga mirovinskoga osiguranja na temelju individualne kapitalizirane 
štednje u Republici Hrvatskoj 

 

 
28. Dalibor Franulović, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Upravnopravna kontrola na radom policije u Republici Hrvatskoj 
 

29. Maja Novaković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnost, izvedbena umjetnost, film i kultura 

Tema: Novi val u slovačkoj kinematografiji šezdesetih godina 
- Tema odobrena na 12. sjenici Senata održanoj 9. srpnja 2019. s krivo navedenim prezimenom 

(Novaković umjesto Novković) te se moli ispravak 

 
30. Antonija Buljan, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomije i poslovne ekonomije 

Tema: Utjecaj promjene stopa poreza na dodanu vrijednost na potrošačke cijene u Republici Hrvatskoj 
-zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 9. srpnja 2019. odobren je krivi naslov teme 

ispravak teme:  

Tema: Utjecaj promjena stopa poreza na dodanu vrijednost na potrošačke cijene u Republici Hrvatskoj 

 
31.Vinka Mikulić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 

Tema: Dijagnostička vrijednost NGAL-a i hepcidina u ranom otkrivanju bubrežnoga oštećenja u 
novorođenčadi 

 

32. Miroslav Tomić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Metilacija nestaničnoga DNA gena OCT3/4 i NANOG u ejakulatu bolesnika sa seminomom 

testisa 
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33. Iva Nikles, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Prognostička vrijednost udjela pozitivnih limfnih čvorova u klinički negativnom vratu oboljelih 

od karcinoma usne šupljine 
 

34. Filip Matovinović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Prognostička vrijednost proteomskoga profila dobro diferenciranih papilarnih karcinoma 
štitnjače 

 

35. Marko Bašković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinak astaksantina na torzijsko-detorzijsku ozljedu testisa u štakora 

 
36. Alen Vrtarić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost polimorfizama gena za receptor vitamina D i koncentracija 25-hidroksi vitamina D s 

kliničkim osobitostima i gustoćom kosti u bolesnika sa psorijatičnim artritisom 
 

37. Ivana Zec, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina 

i zdravstvo 
Tema: Status F2 izoprostana, malondialdehida, vitamina E i superoksid dismutaze u folikularnoj 

tekućini ispitanica s idiopatskom neplodnosti 

 

38. Dinko Smilović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Neuroznanost 

Tema: Morphological analysis of the dendritic tree and the expression and localization of actin-

modulating protein synaptopodin in hippocampal granule cells of  TNF-α KO mice (Morfološka analiza 
dendritičkoga stabla te izražaj i lokalizacija aktin-modulirajućega proteina synaptopodina u 

hipokampalnim zrnatim stanicama TNF-α-KO miševa) 

 
39. Ivana Kern, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost pojedinih dijagnostičkih parametara metaboličkoga sindroma s težinom i ishodom 

ishemijskoga moždanoga udara 
 

40. Ivana Prga, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Povezanost simptoma anksioznosti i depresije s radnom sposobnosti žena oboljelih od raka dojke 

 

41. Sandra Franković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Znanje i stavovi javnosti, studenata medicine i medicinskih sestara o sestrinstvu kao profesiji u 

Gradu Zagrebu 

 
42. Viktor Domislović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Biomarkeri razgradnje i stvaranja kolagena III, IV i V u serumu kao pokazatelji upalne aktivnosti 
u bolesnika s upalnim bolestima crijeva 

 

43. Tomislava Bodrožić-Džakić Poljak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 
Tema: Koncentracija endotelne lipaze u serumu i funkcionalne značajke lipoproteina visoke gustoće u 

bolesnika s različitim kliničkim prezentacijama koronarne bolesti 
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44. Maja Anušić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Sposobnosti klonalnoga širenja uropatogenih sojeva bakterije Escherichia coli O25 ST131 

otpornih na fluorokinolone u zagrebačkoj izvanbolničkoj populaciji 
 

45. Matija Bakoš, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Troponin u urinu kao marker srčanoga oštećenja u djece 
 

46. Anja Žmegač, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo 

i drvna industrija 
Tema: Dendroekološka analiza dinamike šuma crnoga bora (Pinus nigra J. F. Arnold) u Nacionalnom 

parku Sjeverni Velebit 

-zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 9. srpnja 2019. odobren je krivi naslov teme 
ispravak teme:  

Tema: Dendroekološka analiza dinamike šuma crnoga bora (Pinus nigra J. F. Arnold) na Sjevernom 

Velebitu 

 
47. Josip Bačmaga, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo   

Tema: Characterization of power inductor losses and electromagnetic emissions of fast switching 
synchronous converters (Karakterizacija gubitaka zavojnica snage i elektromagnetskih emisija brzih 

sinkronih prekidačkih pretvornika) 

 

48. Stjepan Begušić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 
doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo   

Tema: Estimation of latent factors from high-dimensional financial time series based on unsupervised 

learning (Procjena latentnih faktora iz visokodimenzionalnih financijskih vremenskih nizova primjenom 
nenadziranoga učenja)  

 

49. Edi Emanović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 
doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo   

Tema: Power management integrated circuit featuring high-efficiency analog techniques (Integrirani 

sklop za upravljanje napajanjem zasnovan na analognim postupcima visoke učinkovitosti) 

 
50. mr. sc. Ivan Livaja, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo   

Tema: Raspodijeljeni geoprostorni sustav objavi-pretplati s visokom učestalošću objavljivanja 
 

51. Renato Humić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Poslijediplomski doktorski studij 

Tehnološki sustavi u prometu i transportu   
Tema: Modeliranje kriterija usluga od javnoga značaja u organizaciji željezničkoga putničkog prijevoza 

 

52. Viktor Pandža, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Zrakoplovno inženjerstvo   
Tema: A numericallly efficient computational model of a flapping micro aerial vehicle based on 

Hamiltonian geometric reductions (Numerički učinkovit računalni model male mahokrilne letjelice 

temeljen na Hamiltonovim geometrijskim redukcijama) 
 

53. Sadeq Ali Saad al Yaa, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Jezik i 

kognitivna neuroznanost, 

tema: Language Characteristics of Individuals with Asperger Syndrome: Systematic Literature Review 
and Meta-analysis (Jezične osobine osoba s Aspergerovim sindromom: Sustavni pregled literature i 

meta-analiza) 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme doktorskih disertacija te je 

odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

8. Sveučilišna nastavna literatura  

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta 

u Zagrebu primilo je od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za objavljivanje 

sveučilišne nastavne literature. Na 108. sjednici Povjerenstva, održanoj 9. rujna 2019, razmatrani su 

prijedlozi za objavljivanje rukopisa koji su primljeni s cjelokupnom dokumentacijom. Nakon što su 

članovi Povjerenstva pregledali rukopise, detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise sastavnica, 

Povjerenstvo je donijelo 

PRIJEDLOG 

o odobravanju sljedećih naslova: 

MEHANIKA - POJMOVI, NAČELA I ODABRANI PRIMJERI, sveučilišni udžbenik, autor: izv. 

prof. dr. sc. Saša Ilijić. Predlagatelj je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

PRILOZI VOJNOJ PEDAGOGIJI, sveučilišni priručnik, autor: dr. sc. Andrija Kozina. Predlagatelj je 

Sveučilište u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskim vojnim učilištem „Dr. Franjo Tuđman“.  

OBITELJSKO PRAVO I MATIČARSTVO, sveučilišni udžbenik, urednica: prof. dr. sc. Dubravka 

Hrabar, autorice: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar i prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac. Predlagatelj 

je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

VJEŽBE ZA MUSKULOSKELETNO ZDRAVLJE STUDENATA I STOMATOLOŠKIH 

DJELATNIKA, EXERCISES FOR MUSCULOSKELETAL HEALTH OF STUDENTS AND 

DENTAL PERSONEL, sveučilišni priručnik, autorice: Irena Bagarić, mag. cin., viši predavač i 

Ivančica Vadjon, mag. cin. Predlagatelj je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

HITNA MEDICINA, sveučilišni udžbenik, urednik: prof. dr. sc. Vladimir Gašparović. Predlagatelj je 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

9. Međunarodna suradnja  

Prorektor Judaš obavještava članove Senata o proteklim događajima i međunarodnoj suradnji. 

10. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o imenovanju voditelja Sveučilišnog centra za 

protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik  

Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 9. stavak 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 14. sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 10. 

rujna 2019. godine, donio je 

Odluku 

o imenovanju voditelja Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik  

I. 
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Izv. prof. dr. sc. Lidija Matošević imenuje se voditeljicom Sveučilišnoga centra za protestantsku 

teologiju Matija Vlačić Ilirik (u daljnjem tekstu: Centar) na vrijeme od dvije godine. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

11. Davanje suglasnosti na Odluku o osnivanju zaklade – Znanstvena zaklada Fakulteta 

prometnih znanosti Klasa: 035-01/17-01/10, Urbroj: 251-76-01-19-2 od 28. 5. 2019.  

Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 9. stavak 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 14. sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 10. 

rujna 2019. godine, donio je 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost na Odluku Fakultetskoga vijeća Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 

donesenoj 28. svibnja 2019. godine o osnivanju zaklade pod imenom: Znanstvena zaklada Fakulteta 

prometnih znanosti. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

12. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Pravnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

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

u Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 10. rujna 2019. 

godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

koju je Fakultetsko vijeće Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 3. 

srpnja  2019. godine. 

II. 

Odluka o izmjeni Statuta Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nalazi se u privitku ove odluke i 

njezin je sastavni dio. 

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

13. 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 financiranje projekta Interoperable 
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solutons for implementing holistic FLEXIbility services in distribution GRID - 

FLEXIGRID  

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

Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 14. sjednici u 350. akademskoj godini 

(2018./2019.) održanoj 10. rujna 2019. godine, donio je 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. 

sc. Gordanu Gledecu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za 

financiranje projekta Interoperable solutons for implementing holistic FLEXIbility services in 

distribution GRID - FLEXIGRID. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

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

Srca u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu 

licencija za korištenje softvera Turnitin za provjeru autentičnosti radova u sustavu 

visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj  

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

Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 14. sjednici u 350. akademskoj godini 

(2018./2019.) održanoj 10. rujna 2019. godine, donio je 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost ravnatelju Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Zoranu 

Bekiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u 

Zagrebu u vrijednosti iznad tri milijuna, u svrhu sklapanja Okvirnog sporazuma za nabavu licencija za 

korištenje softvera Turnitin za provjeru autentičnosti radova u sustavu visokog obrazovanja u 

Republici Hrvatskoj. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

15. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje sporazuma o dodjeli 

financijske potpore u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za Projekt u okviru programa 

Erasmus+, za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince - broj 

sporazuma: 2019-1-HR01-KA107- 060758 
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Na temelju članka 21. stavka 1. točke 25., a u vezi s člankom 13. stavkom 2. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 14. sjednici u 350. 

akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 10. rujna 2019. godine, donio je 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost rektoru Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damiru Borasu za poduzimanje pravnih 

radnji u ime i na račun u ime i na račun Sveučilišta u Zagrebu radi potpisivanja sporazuma o dodjeli 

financijske potpore u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za Projekt u okviru programa Erasmus+, za 

Ključnu aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince - broj sporazuma: 2019-1-HR01-KA107- 

060758. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

16. Ostalo 

 

 

*** 
Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 13:15 sati. 

 

 
Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et educ. croat. 
 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/19-04/03 
Urbroj: 380-020/284-19-10 

11. listopada 2019. 


