
1 

 

ZAPISNIK 

 

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

utorak, 9. srpnja 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. Ante Čović, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju 

- 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. Višnja Vrdoljak – predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja 

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

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

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

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

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

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

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

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

12. prof. dr. sc. Zrinka Tarle, Stomatološki fakultet 

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

14. prof. dr. sc. Ljubo Barbić, Veterinarski fakultet 

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

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

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

18. doc. dr. sc. Ante Bilić Prcić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

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

20. prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, Ekonomski fakultet 

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

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

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

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

25. izv. prof. dr. sc. Neven 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. Mario Grčević, Hrvatski studiji 

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

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

31. prof. dr. sc. Goran Klobučar, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

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

36. izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

37. izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

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

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

42. prof. dr. sc. Damir Medak,  Geodetski fakultet 
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43. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet 

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

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

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

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

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

49. izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti 

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

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

51. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

52. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

53. Lucija Kundid, Pravni fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

54. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

 

Ostali 

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

- dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Sveučilišnoga računskog centra 

- Ivan Marić, zamjenik ravnatelja Sveučilišnoga računskog centra 

 

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. 

- Igor Rosan, dipl. iur. 

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

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 12. redovitu sjednicu Senata u 350. 

akademskoj godini (2018./2019.), pozdravio sve prisutne, te nastavno na dostavljene materijale 

predložio manje dopune dnevnoga reda na način da se: 

 

 pod točkom 6. Financijska pitanja doda podtočka 6.4. Financiranje temeljne znanstvene i 

umjetničke djelatnosti u ak. god. 2018./2019. 

 izbrišu točke 8. Izmjena i dopuna Odluke o upisnim kriterijima za upis na preddiplomske i 

integrirane preddiplomske i diplomske studij Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2019./2020. – 

za integrirani preddiplomski i diplomski Studij za instrumentaliste; smjerove Tambura i 

Eufonij te 9. Izmjena i dopuna Odluke o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu 

preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. 

god. 2019./2020. – upisna kvota za integrirani preddiplomski i diplomski Studij za 

instrumentaliste; smjerovi: Tambura i Eufonij 

 doda točka 19. Odluka o dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu 

na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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*** 
1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu  

2. Predstavljanje strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak  

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 

350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 11. lipnja 2019. godine  

4. Izbori u zvanja 

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

trajnom zvanju 

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

profesora u trajnom zvanju 

4.3. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora 

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

profesora 

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

emeritus na Sveučilištu u Zagrebu  

5. Financiranje znanstvenih časopisa  

6. Financijska pitanja 

6.1. Ukupne subvencije participacija školarina za ak. god. 2018. / 2019.  

Prijedlog raspodjele konačne doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2018. / 2019.  

6.2. Prijedlog doznake sredstava vanjske vanjske suradnje umjetničkoga područja za zimski 

semestar ak. god. 2018. / 2019.  

6.3. Financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti u ak. god. 2018./2019. – Obavijest 

7. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

7.1. Odluka o ustroju i izvedbi integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Demografija i hrvatsko iseljeništvo (dvopredmetni) Hrvatskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu  

7.2. Prijedlog većih izmjena i dopuna za integrirani preddiplomski i diplomski Studij za 

instrumentaliste; smjerovi: Flauta, Oboa, Klarinet, Saksofon, Fagot, Rog, Truba, Trombon, 

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

Čembalo  

7.3. Prijedlog većih izmjena i dopuna za diplomski sveučilišni studijski program Arheologija 

(jednopredmetni); smjerovi: prapovijesna, antička, srednjovjekovna  

7.4. Prijedlog većih izmjena i dopuna za diplomski sveučilišni studijski program Povijest 

(jednopredmetni); smjerovi: istraživački, nastavnički  

7.5. Izmjene naziva integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa 

Učiteljski studij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

7.6. Potvrda o upisu u Upisnik studijskog programa Hrvatski latinitet (dvopredmetni); smjer: 

nastavnički Hrvatskih studija – obavijest  

7.7. Potvrda o upisu u Upisnik studijskog programa Teološko-religijske znanosti Katoličkog 

bogoslovnog fakulteta – obavijest  

7.8. Potvrda o upisu u Upisnik studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš Metalurškog fakulteta – obavijest  

8. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

8.1. Prijedlog za prihvaćanje izmjena do 20% studijskoga programa poslijediplomskoga 

sveučilišnoga (doktorskoga) studija Biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu  

9. Sveučilišna nastavna literatura  

10. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  
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11. Međunarodna suradnja  

12. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade "Andrija Mohorovičić" 

Sveučilišta u Zagrebu  

13. Informacija o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade "Fran 

Bošnjaković" Sveučilišta u Zagrebu  

14. Imenovanje obnašateljice dužnosti dekanice Metalurškoga fakulteta za ak. god. 2019./2020. prof. 

dr. sc. Zdenke Zovko Brodarac  

15. Prijedlog Odluke o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremenoga voditelja Centra za 

istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu  

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

prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu  

17. Izmjene i dopune društvenog ugovora trgovačkog društva  

18. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Veterinarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

19. Odluka o dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim 

učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske  

20. Ostalo 

 

 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

Nakon kraćeg izvještaja za svakog od sljedećih predloženika, izvjestitelji su predložili Senatu da se 

istima dodijeli počasno zvanje professor emeritus budući da su predloženici svojom znanstvenom, 

nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonijeli razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu, a na 

temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću: 

 

 

 
R.b  

Ur. br.  IME  PREZIME  Visoko učilište  Izvjestitelj/-ica  

1.  602-

04/19-

16/21  

prof. dr. art. Nenad  FABIJANIĆ  Arhitektonski fakultet  Prof. dr. sc. Krunoslav 

Šmit, dekan 

Arhitektonskog 

fakulteta 

2.  602-

04/19-

16/05  

prof. dr. sc. Mijo  KORADE  Hrvatski studiji  Prof. dr. sc. Stjepan 

Ćosić, predsjednik 

povjerenstva  

3  602-

04/19-

16/19  

prof. dr. sc. Olga  KRONJA  Farmaceutsko-

biokemijski fakultet  

Prof. dr. sc. Branka 

Zorc, predsjednica 

povjerenstva  

4.  602-

04/19-

16/23  

prof. dr. sc. Mario  PLENKOVIĆ  Grafički fakultet na 

prijedlog rektora 

prof.dr.sc. Damira 

Borasa  

Prof. dr. sc. Nikola 

Mrvac, predsjednik 

povjerenstva  

5.  602-

04/19-

16/20  

prof. dr. sc. Srećko  PEGAN  Arhitektonski fakultet  Prof. dr. sc. Tihomir 

Jukić, predsjednik 

povjerenstva  

 

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

titule professor emeritus gore predloženicima prof. dr. art. Nenadu Fabijaniću, prof. dr. 

sc. Miji Koradeu, prof. dr. sc. Olgi Kronja i prof. dr. sc. Srećku Peganu te uz jedan glas 
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protiv i jedan glas suzdržan odluku o dodjeli počasnoga zvanja i titule professor emeritus 

prof. dr. sc. Mariju Plenkoviću. 

 

2. Predstavljanje strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak“ 

 

Rektor Boras najavljuje predstavljanje strateškoga projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak“ 

pozdravlja ravnatelja Sveučilišnoga računskoga centra, dr. sc. Zorana Bekića te predaje riječ zamjeniku 

ravnatelja Sveučilišnoga računskog centra, Ivanu Mariću. 

 

Marić pojašnjava da je Senat prošle godine odobrilo potpisivanje strateškoga sporazuma Srcu te je 

zadovoljan što se nakon godinu dana ponovno obraća Senatu s dvije glavne poruke - prezentacijom 

projekta, ali prije svega kako bi pokazao što je Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) te što 

on donosi Sveučilištu u Zagrebu i njegovim sastavnicama. Kazao je da je svrha i glavni cilj projekta 

HR-ZOO-a izgradnja računalnoga i podatkovnoga oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne 

istraživačke i inovacijske e-infrastrukture te će pridonijeti povećanju sposobnosti sektora za istraživanje, 

razvoj i inovacije za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva. 

Naveo je da će opremanjem sjedišta HR-ZOO osigurati adekvatan prostor za smještaj računalnih, 

spremišnih i mrežnih resursa , a time i osnovne uvjete za razvoj lokalne IRI infrastrukture na 

sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, zatim će osigurati napredne računalne resurse visoke 

učinkovitosti za potrebe relevantnih istraživanja i znanstvene izvrsnosti, osigurat će dovoljne i pouzdane 

računalne i spremišne resurse te mrežnu povezanost koja je nužna za modernu znanost i obrazovni sustav 

Republike Hrvatske. Također će osigurati mrežnu povezanost između sjedišta i povezanost s europskim 

i globalnim istraživačkim infrastrukturama te integraciju hrvatskih znanstvenika u Europski istraživački 

prostor i europski visokoobrazovni prostor, a stvaranjem tima vrhunsko osposobljenih e-znanstvenika i 

IKT stručnjaka osigurat će specijaliziranu podršku korisničkim zajednicama i znanstvenicima te uvjete 

za daljnji razvoj e-infrastrukture. 

 

Profesor Paar pita koji je uvjet smještanja resursa u okviru HR-ZOO-a. 

 

Marić je kazao da je uvjet da se nauči koristiti Oblak resurse. Naglašava da, ako na Oblaku ne postoji 

odgovarajuća oprema, onda je potreban dogovor sa Srcem oko udomljavanja dodatne opreme. Dodatno 

pojašnjava da, ako sastavnice imaju svoj godišnji plan obnove infrastrukture, i kada dođe određeni 

ciklus, tada bi trebalo razgovarati sa Srcem. U tom smislu, napominje, ovo je prva prezentacija Senatu 

o upravljačkim strukturama, ali je ideja Srca da obilazi pojedinačne sastavnice i pojedine znanstvene 

grupe kako bi ih se uvjerilo da koriste resurse iz Oblaka zato što su, prema sadašnjem principu, narednih 

pet godina besplatni. Napominje da sastavnice nemaju adekvatne prostore da bi smjestile nekakvu 

opremu te da trebaju voditi računa o dugotrajnosti informatičke opreme te nužnosti ulaganja dodatnih 

sredstava u njeno održavanje. 

 

Rektor Boras zahvalio je Srcu i voditelju projekta Ivanu Mariću te prorektoru Janjaninu koji je predano 

radio na tom projektu. 

 

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 11. lipnja 2019. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 11. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 11. lipnja 

2019. 

 

4. Izbori u zvanja 

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

u trajnom zvanju 

 



6 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora 

u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi:  

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

4.2. Potvrda izbora u naslovno 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 

Ime i 

prezime 

Datum zadnjeg 

izbora   
Visoko učilište 

Znan./umjet. 

područje 

Znan./umjet.

polje/ 

grana 

1 
640-03/19-

07/122 

Dr. sc. Vlatko 

Cvrtila 
21.12.2010. 

Fakultet političkih 

znanosti 

Društvene 

znanosti 
Politologija 

 

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

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

4.3. 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

.

b

r 

Klas. 

oznak

a 

Ime i prezime 

Datum 

zadnjeg 

izbora   

Visoko 

učilište 

Znan./umjet. 

područje 

Znan./umjet.polje/ 

grana 

1 

640-

03/19-

07/125 

Dr.sc. Ivan 

Kosalec 

18.2.2013. Farmaceutsko-

biokemijski 

fakultet 

Biomedicina i zdravstvo Farmacija/ farmacija 

2 

640-

03/19-

07/123 

Dr.sc. Jasna 

Novak 

20.5.2015. Prehrambeno 

biotehnološki 

fakultet 

Biotehničke znanosti Biotehnologija/ inženjerstvo 

3 

640-

03/19-

07/116 

Dr.sc. Nenad 

Karajić 

2.11.2006. Filozofski 

fakultet 

Društvene znanosti Sociologija/ posebne 

sociologije 

4 

640-

03/19-

07/124 

Dr.sc. Dragan 

Damjanović 

22.1.2014. Filozofski 

fakultet 

Humanističke znanosti Povijest umjetnosti/ povijest i 

teorija likovnih umjetnosti, 

arhitekture, urbanizma i 

vizualnih komunikacija 

5 

640-

03/19-

07/121 

Dr.sc. Hrvoje 

Petrić 

19.2.2014. Filozofski 

fakultet 

Humanističke znanosti Povijest/ hrvatska i svjetska 

ranonovovjekovna povijest 

R.br. 
Klas. 

oznaka 

Ime i  

prezime 

Datum 

zadnjeg 

izbora   

Visoko 

učilište 

Znan./umjet. 

područje 

Znan./umjet.polje/ 

grana 

1 

640-

03/19-

07/62 

Red. Red. prof. art. 

Berislav Šipuš 
11.5.2010. 

Muzička 

akademija 

Umjetničko 

područje 

Glazbena 

umjetnost/kompozicija 
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6 

640-

03/19-

07/114 

Vladan 

Desnica 

9.10.2012. Akademija 

likovnih 

umjetnosti 

Interdisciplinarno 

područje umjetnosti 

Primijenjena umjetnost/ 

restauracija-konzervacija i 

likovne umjetnosti/likovna 

tehnologija 

7 

640-

03/19-

07/119 

mr. sc. Arsen 

Anton Ostojić 

15.2.2011. Akademija 

dramske 

umjetnosti 

Umjetničko područje Primijenjena umjetnost/ 

filmska i medijska produkcija 

8 

640-

03/19-

07/121 

Žarko Perišić 17.5.2011. Muzička 

akademija 

Umjetničko područje Glazbena 

umjetnost/reprodukcija 

glazbe-sviranje 

9 

640-

03/19-

07/117 

Dr. sc. Ernest 

Bilić 
22.10.2012. 

Medicinski 

fakultet 
Biomedicina i zdravstvo 

Kliničke medicinske znanosti/ 

pedijatrija 

 

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

4.4. 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/ 

Hana Breko 

Kustura 

23.10.2013. Muzička 

akademija 

Humanističke 

znanosti 

znanost o umjetnosti, muzikologija 

i etnomuzikologija 

 

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

znanstveno-nastavno zvanje. 

 

4.5. 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. Matija Berljak, 

redoviti profesor u trajnom zvanju, 

Katolički bogoslovni fakultet 

 

Prof. dr. sc. Petar Bašić, 

redoviti profesor u trajnom 

zvanju, Katolički bogoslovni 

fakultet 

 

Prof. dr. sc. Ante Mateljan, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, Katolički 

bogoslovni fakultet. 

Prof. dr. sc. Stjepan Baloban, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, Katolički 

bogoslovni fakultet 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio navedeni prijedlog za imenovanje 

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

Zagrebu 
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5. Financiranje znanstvenih časopisa 

Prorektor Čović navodi da su članovi Senata u materijalima zaprimili Apel za očuvanje sustava javnog 

financiranja domaćih znanstvenih časopisa te za regularno i dostatno financiranje znanstvenih časopisa 

u 2019. godini. Pojašnjava da se Sveučilište mora ovim baviti zato što je svojim postupkom Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja uništio sustav koji je izgrađivan desetljećima te prebacio obvezu financiranja 

znanstvenih časopisa koja izdaju visoka učilišta i javni instituti na te institucije, ali bez odgovarajućih 

financijskih sredstava. Prorektor Čović naglašava da su financijska sredstva manji problem te da je veći 

problem rušenje sustava. To je razlog zbog kojega se Sveučilište mora time baviti. Kao drugu bitnu 

stvar, prorektor navodi da sustav financiranja znanstvenih časopisa u Hrvatskoj podrazumijeva sustav 

vrjednovanja i sustav podupiranja. Pritom su elementi toga sustava - stalna stavka u državnome 

proračunu za financiranje znanstvenih časopisa; postojanje kriterija prema kojima se časopisi vrjednuju 

te koje povjerenstvo koje te kriterije provjerava i prema tome utvrđuje prijedlog rang liste. Nastavno na 

to, postoji zakonska obveza ministra, da na temelju tih kriterija i rada povjerenstva, raspodjeli sredstva 

koja su osigurana u državnom proračunu. To je sustav javnoga podupiranja znanstvenih časopisa u 

Hrvatskoj. Prorektor tomu dodaje da je to jedan od najboljih sustava, ne samo u Europi, nego i šire, uz 

dodatak da se svaki članak koji se objavi u takvom javno podupiranom časopisu, odmah objavi na 

portalu Hrčak te je dostupan široj akademskoj zajednici. Prorektor Čović pojašnjava da je sustav 

konzistentan: država javnim sredstvima financira, utvrđuje kriterije vrjednovanja, a rezultati toga 

sustava dostupni su  akademskoj zajednici. Upravo je to, naglašava, dovedeno u pitanje postupkom 

Ministarstva u kojem je izuzelo časopise koje izdaju instituti i fakulteti iz Scopus časopisa te ih prebacilo 

na programsko financiranje. Pritom je ministarstvo skinulo sa sebe obvezu da se brine o tim časopisima 

i u smislu vrjednovanja i u smislu financiranja, ali je to prebacilo preko programskih ugovora na 

sveučilišta. Čak i da su sveučilišta potpisala programske ugovore, ministarstvo nije dodijelilo niti 

predvidjelo u ponudi programskih ugovora određena sredstva za djelatnost časopisa, koju bi sveučilišta 

mogla dalje rasporediti. Zaključuje se da je Ministarstvo s tom idejom programskoga prebacivanja 

prenijelo obvezu, ali nije prenijelo sredstva kojom bi se ta obveza izvršila. Najveći problem koji 

proizlazi iz postupka Ministarstva, navodi prorektor Čović, je uništavanje postojećega sustava te su se 

časopisi koji izdaju, našli u situaciji izvan sustava, bez ikakvih jamstava za daljnje podupiranje, a upravo 

je to njihovo zakonsko pravo. Izuzimanje tih časopisa dovodi do diskriminacijske pozicije gdje nije 

osigurano nikakvo jamstvo da bi oni trebali dobiti sredstva sa sveučilišta, nego je to zapravo prepušteno 

neizvjesnostima i dobrovoljnim prilozima. 

 

Rektor Boras – napominje da je prema izvješću Državne revizije za 2018. godinu za nadzor proveden 

u Ministarstvu, navedeno je da se sredstva koja su predviđena državnim proračunom za časopise ne 

mogu okrupnjivati niti prebacivati u programske ugovore. Poziva da se svi jave na objavljeni natječaj 

jer su nezakonito izuzeti. Naglašava da sveučilišta nisu obvezna potpisati programske ugovore te da se  

temeljna financiranja moraju isplatiti. 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio predloženi Apel za očuvanje sustava 

javnog financiranja domaćih znanstvenih časopisa te za regularno i dostatno financiranje 

znanstvenih časopisa u 2019. godini. 

 

6. Financijska pitanja  

 

6.1. Ukupne subvencije participacija školarina za ak. god. 2018. / 2019.  

6.2. Prijedlog raspodjele konačne doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2018./ 

2019.  

Prorektor Lazibat pojasnio je da se u tablici Ukupne subvencije participacija školarina za ak. god. 

2018. / 2019. nalazi prikaz obračuna participacija školarina po sastavnicama i po broju studenata 

koji imaju pravo na subvenciju, financijski iznos participacije i to za prvo godinu sveučilišnoga 

studija, prvu godinu stručnoga studija, za više godine sveučilišnoga studija te za više godine 

stručnoga studija. U zadnjoj koloni, pojašnjava, nalazi se bruto iznos kojega sastavnice trebaju dobiti 

od participacije školarina. U tablici Prijedlog raspodjele konačne doznake subvencija participacija 

školarina za ak. god. 2018./ 2019. nalazi se raspodjela tog istog iznosa, u skladu s odlukom Senata. 
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Navodi da su oba izračuna prošla nadležna tijela, Odbor za proračun te Rektorski kolegij u užem i 

Rektorski kolegij  u širem sastavu. 

 

Profesor Paar - podsjeća prorektora Lazibata na zadnju raspravu o odluci kojom se raspoređivala 

raspodjela subvencija na 9. sjednici Senata održanoj 16. travnja 2019. godine. Napominje da je 

podnio zahtjev da se u pisanome obliku dostavi detaljan pregled materijalnih troškova Sveučilišta u 

Zagrebu i to prema stavkama, a u kontekstu udvostručenja sredstava iz subvencija školarina za 

poslovanje Rektorata. Također naglašava da još nije dobio odgovor na pitanje, a sada ponovno mora 

glasovati o raspodjeli sredstava. 

 

Prorektor Lazibat – odgovara da je na većinu postavljenih pitanja dao odgovor na navedenoj 

sjednici Senata te je ponovio da se svi odgovori mogu naći u financijskim izvještajima Sveučilišta 

koji su javni. Kazao je da je nakon sjednice Senata provjerio je li došao pisani zahtjev profesora 

Paara, jer je uobičajeno da pristigne pisani zahtjev s detaljnim upitom. Taj zahtjev nije došao, a na 

zadnjoj sjednici na kojoj se djelovalo po toj odluci, profesor Paar se nije javio, stoga je prorektor 

Lazibat smatrao da je upit profesora riješen te da nema daljnjih nejasnoća. Napominje da profesor 

može uputiti pismeni zahtjev, ako želi da mu se odgovori na još neko pitanje. 

 

Rektor Boras – navodi da se svi odgovori mogu naći na internetskim stranicama Sveučilišta u 

konsolidiranome izvještaju. 

 

Profesor Paar – pojašnjava da se odgovor na njegovo pitanje ne može iščitati iz konsolidiranoga 

izvještaja te da nije reagirao na prošloj sjednici Senata jer je smatrao da će dobiti pismeni odgovor 

na pitanje koje je postavio na Senatu 16. travnja. 

 

Prorektor Lazibat – ponavlja da odgovor dan u skladu s tada postavljenim pitanjem te, ako profesor 

želi precizniji odgovor, da je potrebno pismeno poslati detaljan upit kako bi se točno znalo na što se 

treba odgovoriti.  

 

Profesor Paar – navodi da će postupiti u skladu s dobivenim uputama. 

 

Profesor Midžić – govori da je priložena preraspodjela, koja je formom logična, jubilarna sedma 

godina razornoga i štetnoga djelovanja programskoga ugovora iz 2012. i 2015. godine. Pojašnjava 

da je na Akademiji dramske umjetnosti osjetna razlika od predprogramskog razdoblja u kojem su 

imali oko dva i pol milijuna kuna godišnje do ovoga sedmogodišnjega u kojemu su svedeni na milijun 

i sto tisuća kuna godišnje. Navodi da je slično s ostalim sastavnicama umjetničkoga područja s malim 

brojem studenata. Napominje da ne traže luksuz, već minimalna sredstva za rad te mole Sveučilište 

da se krene Ustavnim sudom rješavati potpisane štetne ugovore te da ne potpisuje još jedan štetan 

programski ugovor. 

 

Rektor Boras - pojašnjava da su programski ugovori s financiranjem po studentu neprihvatljivi 

Sveučilištu u Zagrebu te još pet sveučilišta, a za sveučilišta koja su potpisala, navodi da ne zna koji 

su bili njihovi motivi da prihvate financiranje na ponuđeni način jer se njime, suprotno ustavnoj 

kategoriji obveze države da brine o javnim sveučilištima, uvodi financiranje po studentu, a svi znaju 

da troškovi nisu jednaki na svim sveučilištima, niti na svim fakultetima, a to se posebno odnosi na 

umjetničke akademije, što će se dodatno pojasniti pod točkom 6.4. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu uz suzdržan glas, prihvatio je Ukupne subvencije 

participacija školarina za ak. god. 2018. / 2019. te Prijedlog raspodjele konačne 

doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2018. / 2019.  

 

6.3. Prijedlog doznake sredstava vanjske vanjske suradnje umjetničkoga područja za zimski 

semestar ak. god. 2018. / 2019.  

Prorektor Lazibat navodi da je pristigla doznaka Ministarstva za umjetničko područje, za šest 

sastavnica koje imaju programe iz tog područja. Stigao je i iznos za ljetni semestar, no još nisu 
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pristigli podaci od sastavnica za ljetni semestar, pa je u tablici raspodjela sredstava za zimski 

semestar. Napominje da je i ova točka prošla sva nadležna tijela. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Prijedlog doznake sredstava 

vanjske vanjske suradnje umjetničkoga područja za zimski semestar ak. god. 2018. / 

2019.  

6.4. Financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti u ak. god. 2018./2019. – 

Obavijest 

 

Rektor Boras – navodi kako je 31. svibnja poslano pismo ministrici Divjak, u kojem je Sveučilište 

upozorilo Ministarstvo da nije plaćeno programsko financiranje za studente, za vanjsku suradnju 

umjetničkih akademija niti za temeljna sredstva za znanstvenu djelatnost. K tome nisu plaćeni niti ciljevi 

iz prethodnoga programskoga ugovora u iznosu od približno 30 milijuna kuna. Pojašnjava kako su, 

nakon poslanoga pisma, u međuvremenu odmah stigla sredstva koja su podijeljena prijašnjim točkama, 

međutim, nisu se isplatila sredstva za temeljnu znanstvenu aktivnost, a koja ne ovisi o programskome 

potpisivanju ugovora. Na pitanje zašto to nije isplaćeno, rektor navodi da je pristiglo pismo Ministarstva, 

poslano 2. srpnja, a pristiglo i urudžbirano netom prije sjednice Senata. Pročitavši pismo, zaključuje da 

se u njemu priznaje da se mora isplatiti temeljno financiranje, bez obzira na programski ugovora. 

Napominje da u pismu nije odgovoreno na pitanje kada će biti ta isplata. Rektor pojašnjava da je 

provjerio s ostalim rektorima koji nisu potpisali programske ugovore te da oni također nisu dobili 

potrebna sredstva. Izričito naglašava da je Ministarstvo dobilo na vrijeme cjelovite podatke koji po 

zakonu moraju biti poslani te da u tom dijelu Ministarstvo govori neistinu te pokazuje nepovjerenje 

prema sveučilištima. Ministarstvo, ne vjerujući rektorima i senatima sveučilišta sve dostavljene podatke 

provjerava posredstvom Nacionalne i sveučilišne knjižnice.  

 

Profesor Paar - smatra zabrinjavajuće da sredstva još nisu doznačena, da se ulazi u komunikaciju 

pisanim putem koja može potrajati, a ne vidi rješenje u tome da se sudskim putem na kraju potražuju 

sredstva koja trebaju dobiti. Postavlja pitanje postoji li neka mogućnost da se obnovi izravna 

komunikacija na najvišoj razini te da se pokuša vidjeti gdje su ta otvorena pitanja, gdje zapinje 

komunikaciji jer su izloženi problemi koji se neće riješiti dopisivanjem, a novac svima treba. 

 

Rektor Boras – navodi da iznošenje neistine dezavuira ministricu te da je Sveučilište poslalo sve 

podatke. Ističe da želi razgovarati jer je to važno za Sveučilište, ali smatra bitnim napomenuti da je 

ponuđeni ugovor štetan, kako za Sveučilište u Zagrebu, tako i za ostala sveučilišta. 

 

Dekanica Čižmešija - podsjetila da ne propusti definirati financijski okvir za participacije za one 

studente koji nisu pokriveni subvencijama. S obzirom na to da upisi počinju u rujnu, napominje da bi ta 

odluka trebal biti donesena čim prije.  

  

Prorektor Lazibat –  pojašnjava da je ta odluka donesena za prošlu akademsku godinu, a da će za novu 

akademsku godinu biti donesena nakon što dođe odluka Vlade. Navodi da su poslani svi podaci koje su 

sastavnice dostavile. 

 

7. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

7.1. Odluka o ustroju i izvedbi integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Demografija i hrvatsko iseljeništvo (dvopredmetni) Hrvatskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je predloženi integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

prošao sve propisne procedure te je Odbor za upravljanje kvalitetom na sjednici koja je održana 16. 

svibnja 2019. potvrdio da se predloženi studij može izvoditi  u predloženome obliku, nakon svih 

postupaka. Vijeće društveno-humanističkoga područja na svojoj sjednici održanoj 3. srpnja 2019. dalo 

pozitivno mišljenje o potrebi i svrhovitosti navedenoga programa. 
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Profesor Jovanović - navodi da želi obavijestiti Senat da su pojedini predstavnici Vijeća društveno-

humanističkoga područja imali primjedbe koje, prema njemu, stoje i dalje. Navodi kako su te primjedbe 

da je ovaj studij više studij povijesti hrvatskoga iseljeništva, nego studij demografije jer je okrenut više 

prema prošlosti, nego utjecanju na hrvatsko društvo. Osim toga navodi da se ne može naslutiti hoće li 

pojedini sadržaji koji se tiču "ustaške emigracije" biti objektivno obrađeni te uz to smatra da su 

izostavljeni neki važni književnici.  

 

Prorektorica Hruškar - zahvaljuje na iznesenom te napominje da je ovo stav dijela Vijeća društveno-

humanističkoga područja. Napominje da je ustroj studijskoga programa rađen prema Pravilniku te je 

prošao sva potrebna tijela i postupke koji su propisani i koji uključuju recenzije koje svi članovi mogu 

pročitati. 

 

Profesorica Čilić Škeljo - zanima je je li uobičajeno tražiti procjenu zapošljivosti studenata od 

predsjednice Republike Hrvatske te čelnika određenih gradova, tj. je li to entuzijazam ili uobičajena 

praksa.  

 

Rektor Boras - navodi da je procjena zapošljivosti studenata uobičajena praksa, a o usvajanju 

pojedinoga studijskoga programa odlučuje Sveučilište. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu uz tri suzdržana glasa, prihvatio je prijedlog o ustroju i 

izvedbi integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa 

Demografija i hrvatsko iseljeništvo (dvopredmetni) Hrvatskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu. 

7.2. Prijedlog većih izmjena i dopuna za integrirani preddiplomski i diplomski Studij za 

instrumentaliste; smjerovi: Flauta, Oboa, Klarinet, Saksofon, Fagot, Rog, Truba, 

Trombon, Tuba, Udaraljke, Harfa, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Gitara, Klavir, 

Orgulje, Čembalo  

 

Prorektorica Hruškar – navodi da je u sklopu većih izmjena i dopuna rađeno na dva nova smjera 

- to su Tambura i Eufonij , radna skupina je provela proceduru sukladno Pravilniku, koje propisuje 

da je za veće izmjene i dopune potreban jedan recenzent te da su oba smjera imala po jednoga 

recenzenta u postupku ovih izmjena. Odbor je prihvatio prijedlog većih izmjena i dopuna, a Vijeće 

umjetničkoga područja na svojoj 10. sjednici koja je bila održana 2. srpnja dalo pozitivno mišljenje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Prijedlog većih izmjena i dopuna 

za integrirani preddiplomski i diplomski Studij za instrumentaliste; smjerovi: Flauta, 

Oboa, Klarinet, Saksofon, Fagot, Rog, Truba, Trombon, Tuba, Udaraljke, Harfa, 

Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Gitara, Klavir, Orgulje, Čembalo Muzičke 

akademije Sveučilišta u Zagrebu 

 

7.3. Prijedlog većih izmjena i dopuna za diplomski sveučilišni studijski program Arheologija 

(jednopredmetni); smjerovi: prapovijesna, antička, srednjovjekovna  

 

Prorektorica Hruškar – navodi da je predloženi diplomski sveučilišni studij prošao sve propisne 

procedure te je Vijeće društveno-humanističkoga područja na svojoj sjednici održanoj 3. srpnja 2019. 

dalo pozitivno mišljenje većim izmjenama i dopunama do 40 % diplomskoga sveučilišnoga studijskoga 

programa Arheologija (jednopredmetni), smjer: prapovijesna, antička, srednjovjekovna Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te se predlaže prihvaćanje navedenih većih izmjena i dopuna 

diplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa Arheologija (jednopredmetni), smjer: prapovijesna, 

antička, srednjovjekovna  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog o prihvaćanju većih 

izmjena i dopuna diplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa Arheologija 
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(jednopredmetni); smjerovi: prapovijesna, antička, srednjovjekovna Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

7.4. Prijedlog većih izmjena i dopuna za diplomski sveučilišni studijski program Povijest 

(jednopredmetni); smjerovi: istraživački, nastavnički  

 

Prorektorica Hruškar – navodi da je predloženi diplomski sveučilišni studij prošao sve propisne 

procedure te je Vijeće društveno-humanističkoga područja na svojoj sjednici održanoj 3. srpnja 2019. 

dalo pozitivno mišljenje većim izmjenama i dopunama do 40 % diplomskoga sveučilišnoga studijskoga 

programa Povijest (jednopredmetni); smjerovi: istraživački, nastavnički Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu te se predlaže prihvaćanje navedenih većih izmjena i dopuna diplomskoga 

sveučilišnoga studijskoga programa Povijest (jednopredmetni); smjerovi: istraživački, nastavnički 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog o prihvaćanju većih 

izmjena i dopuna diplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa Povijest 

(jednopredmetni); smjerovi: istraživački, nastavnički  Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

7.5. Izmjene naziva integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Učiteljski studij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektorica Hruškar – navodi da je predloženi prijedlog izmjene naziva integriranoga 

preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga studija prošao sve propisne procedure te je Vijeće 

društveno-humanističkoga područja na svojoj sjednici održanoj 3. srpnja 2019. dalo pozitivno mišljenje 

o izmjeni naziva integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa 

Učiteljski studij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog o izmjeni naziva 

integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa 

Učiteljski studij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

7.6. Potvrda o upisu u Upisnik studijskog programa Hrvatski latinitet (dvopredmetni); smjer: 

nastavnički Hrvatskih studija – obavijest  

7.7. Potvrda o upisu u Upisnik studijskog programa Teološko-religijske znanosti Katoličkog 

bogoslovnog fakulteta – obavijest  

7.8. Potvrda o upisu u Upisnik studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš Metalurškog fakulteta – obavijest 

 

9. Sveučilišna nastavna literatura 

 

Prorektorica Hruškar 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 107. sjednici Povjerenstva, održanoj 2. srpnja 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:  

TEHNIČKE TKANINE, sveučilišni udžbenik, autorice: prof. dr. sc. Stana Kovačević, doc. dr. sc. Ivana 

Schwarz i dr. sc. Snježana Brnada. Predlagatelj je Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  
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DENTALNA MEDICINA — VODIČ ZA PRAKTIČARE, sveučilišni udžbenik, urednica: prof. dr. sc. 

Ketij Mehulić. Predlagatelj je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

 

NEUROLOGIJA ZA MEDICINARE, sveučilišni udžbenik, urednica: prof. dr. sc. Vesna Brinar. 

Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

 

ŠUMSKO DRVEĆE I GRMLJE HRVATSKE (NOVO IZDANJE), sveučilišni udžbenik,  autori: prof. 

dr. sc. Jozo Franjić i prof. dr. sc. Željko Škvorc. Predlagatelj je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

 

MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA, sveučilišni udžbenik, urednik: prof. dr. sc. Ivica Lukšić, autori: 

prof. dr. sc. Ivica Lukšić, prof. dr. sc. Naranđa Aljinović Ratković, prof. dr. sc. Darko Macan, doc. dr. 

sc. Željko Orihovac, doc. dr. sc. Emil Dediol i doc. dr. sc. Davor Brajdić. Predlagatelj je Medicinski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

 

FLORA CROATICA - VASKULARNA FLORA REPUBLIKE HRVATSKE, sveučilišni  priručnik, 

autor: prof. dr. sc. Toni Nikolić. Predlagatelj je prof. dr. sc. Toni Nikolić. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

10. 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. Martina Radić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Interakcije proteina p53 te karakterizacija stanica otpornih na ciljanu terapiju vemurafenibom u 

melanomu čovjeka 

 

2. Marin Radovčić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Uloga enzima RecBCD i drugih nukleaza u CRISPR-Cas naivnoj adaptaciji u bakteriji 

Escherchia coli 

 

3. Maja Šimunović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Planktonske zajednice dubokog krškog jezera: struktura i trofičke interakcije 

 

4. Martina Dragičević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Magnetoelektrično vezanje u sustavima s nekonvencionalnim magnetskim uređenjem 

 

5. Josip Ivšinović, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

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

Tema: Odabir i geomatematička obradba varijabli za skupove manje od 50 podataka pri kreiranju 

poboljšanoga dubinskogeološkoga modela na primjeru iz zapadnoga dijela Savske depresije 

 

6. Neven Trenc, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo 

Tema: Holocenske  geološko-geomorfološke značajke te antropogene promjene ekosustava, na području 

uz rijeku Savu od Krškog do Siska 
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7. Rebeka Ribičić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Utjecaj majčine uhranjenosti na antropometrijska obilježja i metabolički status novorođenčeta 

 

8. Aljoša Šikić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Dentalna 

medicina 

Tema: Utjecaj onečišćenja zraka i meteoroloških parametara na broj bolesnika s venskom 

tromboembolijskom bolesti u Centru za hitni prijem 

 

9. Ivona Žužul, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Dentalna 

medicina 

Tema: Značaj imunohistokemijske izraženosti CD44 i Ki-67 u bolesnika s oralnom leukoplakijom 

 

10. Valerij Pažin, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Fenotipske i genske značajke izolata Yersinia enterocolitica izdvojenih u lancu proizvodnje 

svinjskoga mesa 

 

11. Damir Milas, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Utjecaj tehnike zatvaranja crijeva na tlačnu i vlačnu čvrstoću anastomoze na ex vivo modelu 

svinje 

 

12. Maja Oroz, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Molekularna heterogenost virusa humane imunodeficijencije tipa 1 i uloga transmisijskih lanaca 

u lokalnom širenju infekcije u Hrvatskoj 

 

13. Dinko Nizić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Udaljenost između goljeničnoga čvora i interkondilnoga središta goljenične kosti u dijagnostici 

patelofemoralne nestabilnosti na poprečnim CT-slikama koljena 

 

14. Ana Peršurić Palčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj folijarnih gnojidbenih tretmana na osnovni kemijski sastav mošta i baznoga vina sorte 

'Malvazije istarske' (Vitis vinifera L.) 

 

15. Bojan Marković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Potencijal proizvodnje etanola nenamjenskih hibrida kukuruza uzgojenih u različitim gustoćama 

sklopa 

 

16. Ana Čehić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Primjena Teorije planiranoga ponašanja u maslinarskom turizmu 

17. Ana Džaja, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj pasmine i kakvoće vune na sadržaj teških metala i perivih sastojaka runa 

 

18. Marina Anić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na sastav i sadržaj hlapljivih i polifenolnih 

spojeva u grožđu sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.) 
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19. Shiming Wan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Identification and function analysis of genes involved in development of intermuscular bone of 

wuchang bream (Megalobrama amblycephala) [Identifikacija i funkcijska analiza gena koji su uključeni 

u razvoj intermuskularnih kostiju wuchang deverike (Megalobrama amblycephala)] 

 

20. Branka Maričić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Učinak ekstrakata koprive (Urtica dioica L.) na vegetativni rast, sastavnice prinosa i kemijski 

sastav graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.) 

 

21. 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 

 

22. Iva Mandušić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Predmoderna povijest 

Tema: Povijest obitelji Drašković u 16. i prvoj polovici 17. stoljeća 

 

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

Književnost, izvedbena umjetnost, film i kultura 

Tema: Novi val u slovačkoj kinematografiji šezdesetih godina 

 

24. Ivana Nardelli Debač, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika 

Tema: Pristup kritičkoj analizi političkoga diskursa – neprimjereni izrazi u predizbornim kampanjama 

 

25. Sanja Šakić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnost, izvedbena umjetnost, film i kultura 

Tema: Povijest u metafikciji – konfiguracija vremena u prozi Davida Albaharija 

 

26. Nikola Tomašegović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Modernistički pokret mladih u hrvatskoj kulturi i politici na prijelomu 19. i 20. stoljeća 

 

27. Kristian Gotić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Predmoderna povijest  

Tema: Predmetni mediji kao sredstvo komunikacije kroz povijest - primjer staroistočnih artefakata u 

hrvatskim muzejskim zbirkama 

 

28. Sven Lončar, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Predmoderna povijest  

Tema: Obrtnici u šibenskom gospodarstvu i društvu u 15. stoljeću 

 

29. Damir Stanić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Predmoderna povijest  

Tema: Bihać kao sjedište Bihaćke kapetanije i slobodni kraljevski grad 

 

30. mr. sc. Jelena Balabanić Mavrović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Socijologija  

Tema: Sociološki aspekti tijela, prehrane i očekivanja rodnih uloga u žena oboljelih od poremećaja 

hranjenja 
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31. Bernard Jurjević, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski studijski 

program Licencijata i doktorata 

Tema: Glavne značajke ekumenizma Aleksandra Menja i njihova suvremena primjenjivost 

 

 32. Boris Franović, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomije i Poslovne ekonomije 

Tema: Međunarodni učinci prelijevanja nekonvencionalnih mjera monetarne politike 

 

33. 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 

 

34. Mislav Papec, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Povezanost tjelesne aktivnosti sa stresom na poslu nastavnika srednjih škola  

 

35. Josip Karuc, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Quality of movement patterns in different groups of urban adolescents (Kvaliteta obrazaca 

pokreta u različitim skupinama urbanih adolescenata)  

36. Ivan Vukojević, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arhitektura i urbanizam 

Tema: Urbanističko-arhitektonski sklopovi duhanske industrije u Dalmaciji i u Hercegovini: kriteriji za 

vrjednovanje, obnovu i revitalizaciju 

37. Hrvoje Nikl, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Međulaboratorijska usporedba mjerenja brzine strujanja i koncentracije krutih čestica u 

otpadnom plinu 

 

38. Hrvoje Dorić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Batch crystallization advanced process control (Napredno vođenje procesa šaržne kristalizacije) 

 

39. Mihael Cindori, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija   

Tema: Računalno modeliranje homogenoga atmosferskog graničnog sloja uz primjenu dodatne masene 

sile  

 

40. Denis Kotarski, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo i brodogradnja   

Tema: Modeliranje i robusno upravljanje višerotorskim bespilotnim letjelicama s potpuno upravljanim 

konfiguracijama 

 

41. Bruno Židov, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija   

Tema: Razvoj novih samoobnovljivih kompozitnih premaza s inhibitorima korozije 

 

42. mr. sc. Zvonko Trzun, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija   

Tema: Utjecaj dinamičke neuravnoteženosti i asimetrije potisne sile na rasipanje padnih točaka 

nevođenih projektila 

 

43. Štefica Vlahović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo   
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Tema: Metodologija proračuna okolišnih uvjeta bitnih za funkcionalnost električne opreme nakon teške 

nesreće nuklearnoga reaktora 

 

44. Ivan Ralašić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo   

Tema: System for efficient reconstruction of images and light fields using compressive sensing (Sustav 

za učinkovitu rekonstrukciju slika i svjetlosnih polja primjenom sažimajućega očitavanja) 

 

45. Ivan Berdalović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo   

Tema: Design of radiation-hard CMOS sensors for particle detection applications (Projektiranje CMOS 

senzora otpornih na zračenje za primjenu u detekciji čestica) 

 

46. Adrian Satja Kurdija, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo   

Tema: A probabilistic quality of service model for nondeterministic service compositions (Vjerojatnosni 

model kvalitete usluge za nedeterminističke kompozicije usluga) 

 

47. Hamdo Mešić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo 

Tema: Deformacijska svojstva samozbijajućega betona s recikliranim agregatom od betona 

 

48. Antun Pfeifer, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija   

Tema: Planning of the energy system using the game theory in coupled markets (Planiranje energetskoga 

sustava u uvjetima povezivanja tržišta primjenom teorije igara) 

 

49. Matea Puvača, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Matematika 

odobrena tema na hrvatskom jeziku: Aproksimacija kvadratnih svojstvenih problema i primjene na 

optimizaciju prigušenja 

- na sjednici Senata održanoj 28. rujna 2018. odobren je  naslov teme na hrvatskom jeziku te se moli 

odobrenje teme na engleskom jeziku (priložena potrebna dokumentacija) 

ispravak teme na engleskom jeziku: Approximation of quadratic eigenvalue problem and application to 

damping optimization 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme doktorskih disertacija 

te je odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

11. Međunarodna suradnja 

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

 

12. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade "Andrija 

Mohorovičić" Sveučilišta u Zagrebu  

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija Mohorovičić“, na 

prijedlog rektora, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 12. sjednici u 350. akademskoj godini 

(2018./2019.) održanoj 9. srpnja 2019. godine donio je sljedeću  

 

O d l u k u 

I. 

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

Zagrebu imenuju se: 

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

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

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

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

II. 

Povjerenstvo je dužno najkasnije do kraja mjeseca rujna tekuće godine Senatu podnijeti izviješće u 

kojem će, na temelju pristiglih prijedloga, istaknuti u pravilu jednog ili dva kandidata za Nagradu. 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

13. Informacija o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade "Fran 

Bošnjaković" Sveučilišta u Zagrebu  

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o postupku i dodjeljivanju Nagrade „Fran Bošnjaković“ i članka 13. 

Statuta Sveučilišta u Zagrebu, donosi se sljedeća 

 

O d l u k a 

I. 

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

Zagrebu imenuju se: 

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

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

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

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

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

II. 

Povjerenstvo je dužno najkasnije do kraja mjeseca rujna tekuće godine Senatu podnijeti izviješće u 

kojem će, na temelju pristiglih prijedloga, istaknuti kandidate za Nagradu. 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

14. Imenovanje obnašateljice dužnosti dekanice Metalurškoga fakulteta za ak. god. 2019./2020. 

prof. dr. sc. Zdenke Zovko Brodarac  

 

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

novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 

131/17) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 12. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 9. srpnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Zdenke Zovko Brodarac za obnašateljicu dužnosti dekana 

Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020. izabrane 12. lipnja 

2019. godine Odlukom Fakultetskoga vijeća Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

15. Prijedlog Odluke o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremenoga voditelja  
 

Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu  

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

Zagrebu, na 12. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 9. srpnja 2019. 

donio je sljedeću  

 

O d l u k u  
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o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje i 

prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Dr. sc. Maji Šantak, višoj znanstvenoj suradnici u Centru za istraživanje i prijenos znanja u 

biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, produljuje se mandat obnašateljice dužnosti privremene 

voditeljice Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu (dalje u 

tekstu: Centra). 

II. 

Mandat obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra je šest (6) mjeseci.  

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

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

i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

Zagrebu na 12. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 9. srpnja 2019. 

donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

o produljenju mandata privremenom Stručnom vijeću Centra za istraživanje i prijenos znanja u 

biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Privremenom Stručnom vijeću Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta 

u Zagrebu imenovanom Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 640-02/17-01/2; Urbroj: 

380-020/173-17-1 od 17. siječnja 2017.) produljuje se mandat za 6 (šest) mjeseci. 

II. 

Obnašatelj dužnosti privremenog voditelja Centra je ujedno i predsjednik privremenog Stručnog 

vijeća Centra. 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

17. Izmjene i dopune društvenog ugovora trgovačkog društva  

 

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 12. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 9. srpnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

I. 

Prihvaćaju se izmjene i dopune Društvenoga ugovora trgovačkoga društva Centar za promet i 

logistiku d.o.o.  

II. 

Prijedlog izmijenjenoga i dopunjenoga Društvenoga ugovora trgovačkoga društva Centar za promet 

i logistiku d.o.o.  nalazi u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.  

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

18. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Veterinarskoga 

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 na 12. 
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redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.), održanoj 9. srpnja 2019. godine donio je 

sljedeću 

 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Veterinarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koji je usvojilo Fakultetsko vijeće Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu na sjednici održanoj 22. svibnja 2019. godine. 

II. 

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

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

19. Odluka o dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim 

visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske  

 

Na temelju članka 21. Statuta Senata Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 12. 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 9. srpnja 2019. donio je  

 

ODLUKU o dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim 

visokim učilštima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske  

 

Članak 1.  

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

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

Zagrebu donio na sjednici održanoj 18. listopada 2012. (dopuna Odluke od 12. lipnja 2013., Dopuna 

odluke od 16. rujna 2013. te 1zmjena i dopuna od 10. srpnja 2018.), mijenja se i dopunjuje članak 

5. stavak 2. Odluke na način da se briše točka na kraju rečenice i dopunjuje tekstom: „ pod istim 

uvjetima kao i nastavnici Sveučilišta u Zagrebu, uz suglasnost poduzeća (društva) u kojem je 

znanstvenik zaposlen" te stavak 2. sada glasi: Znanstvenici iz gospodarstva izabrani u naslovna 

zvanja mogu sudjelovati u nastavi preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Mostaru, na 

temelju ugovornog odnosa sa Sveučilištem ili njegovom sastavnicom, pod istim uvjetima kao i 

nastavnici Sveučilišta u Zagrebu, uz suglasnost poduzeća (društva) u kojem je znanstvenik zaposlen.  

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

20. Ostalo 

 

 

*** 

Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 14:30 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: 380-020/284-19-7 

5. srpnja 2019. 


