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ZAPISNIK 

 

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

utorak, 11. lipnja 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. 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. Višnja Vrdoljak – predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja 

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

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

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

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

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

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

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

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

12. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tijak, Medicinski fakultet 

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

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

15. prof. dr. sc. Tibor Pentek, Šumarski fakultet 

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

17. izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, Ekonomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40. prof. dr. sc. Ranko Biondić, Geodetski fakultet 

41. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet 
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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. izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Akademija dramske umjetnosti 

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

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

48. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

49. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

50. Danko Relić, Medicinski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

51. Tina Kamenčić, Filozofski fakultet 

52. Deni Rkman, Medicinski fakultet 

 

Predstavnik Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu 

53. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

54. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

 

Ostali 

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

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

- prof. dr. sc. Mislav Grgić 

- prof. dr. sc. Dubravka Miljković 

- prof. dr. sc. Dragan Sremec 

 

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. 

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

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 11. 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 3. Izbori u zvanja doda podtočka 3.5. Prijedlog rektora za imenovanje 

Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Marija Plenkovića 

 doda točka 20. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

*** 
1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 

350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 14. svibnja 2019.  

3. Izbori u zvanja  
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3.1. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora u 

trajnom zvanju 

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

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

profesora 

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

emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

3.5. Prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus prof. 

dr. sc. Marija Plenkovića 

4. Financijska pitanja 

4.1. Konsolidirano financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2018. g. 

4.2. Prijedlog raspodjele troškova IPISVU za 2018. g. 

5. Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 

2019./2020. 

6. Izmjena Odluke o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog 

studija Teološko-religijske znanosti Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilištu u Zagrebu u 

ak. god. 2019./2020.  

7. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

7.1. Prijedlog većih izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog studijskog programa Povijest 

Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

8. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

8.1. Prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna do 20% studijskog programa poslijediplomskoga 

sveučilišnoga (doktorskog) studija  Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

9. Sveučilišna nastavna literatura 

10. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

11. Međunarodna suradnja 

12. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus 

13. Suglasnost na Proračun Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu 

14. Produljenje mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i 

transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

15. Potvrđivanje izbora dekana Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Igora Glihe 

16. Potvrđivanje izbora dekanice Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. 

dr. sc. Jadranke Frece 

17. Potvrđivanje izbora dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

sc. Kristijana Posavca  

18. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju Fakulteta 

elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

19. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju Građevinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

20. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

21. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se 

odnose na potpisivanje sporazuma u okviru II. faze projekta „e-Škole: Cjelovita informatizacija 

procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. 

stoljeće“ 

22. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta prometnih znanosti u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, 

koji se odnose na provedbu postupka javne nabave usluga kontrolnog ispitivanja retrorefleksije 

horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na državnim cestama s prikupljanjem podataka za 

ažuriranje Baze cestovnih podataka. 
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23. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se 

odnose na podnošenje informativne ponude za nabavu usluge izrade studije „Utvrđivanje 

minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske (poslovne) i 

ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku: postojeće, nove (ovisno o 

varijanti V1 ili V2)  i gotovo nula energetske zgrade“ Ministarstvu graditeljstva i prostornog 

uređenja RH. 

24. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za prihvaćanje odobrene financijske potpore i 

potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore u vrijednosti iznad tri milijuna kuna u okviru 

Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2019. g. za Ključnu aktivnost 1 

u području visokog obrazovanja: Mobilnost studenata i osoblja unutar programskih zemalja - broj 

projekta: 2019-1-HR01-KA103- 060250  

25. 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 Visoko učilište Izvjestitelj/-ica 

1. 602-

04/19-

16/18 

prof. dr. sc. Branka Zovko Cihlar  Fakultet elektrotehnike i 

računarstva na prijedlog 

rektora prof. dr. sc. 

Damira Borasa  

Prof. dr. sc. Mislav 

Grgić, predsjednik 

povjerenstva 

2. 602-

04/19-

16/02 

prof. dr. sc. Milan Matijević Učiteljski fakultet  Prof. dr. sc. Dubravka 

Miljković, predsjednica 

povjerenstva 

3. 602-

04/19-

16/14 

prof. art.  Valter Dešpalj Muzička akademija  Prof. dr. sc. Dragan 

Sremec, predsjednik 

povjerenstva 

4. 602-

04/19-

16/15 

akademik Frano Parać  Muzička akademija  Prof. dr. sc. Dragan 

Sremec, predsjednik 

povjerenstva 

 

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

titule professor emeritus gore navedenim predloženicima. 

 

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 14. svibnja 2019. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 10. redovite sjednice 

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

svibnja 2019. 

 

3. Izbori u zvanja 

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

u trajnom zvanju 

 

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

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

 

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

 

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

u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

R

.

b

r 

Klas. 

oznak

a 

Ime i 

prezime 

Datum 

zadnjeg 

izbora   

Suglasnost 

Sveučilišta izdana 

pod Klasom 

Visoko 

učilište 

Znan./u

mjet. 

područj

e 

Znan./umjet.polje/ 

grana 

1 

640-

03/19-

07/104 

dr. sc. Ilko 

Vrankić 

17.7.201

3. 

100-01/18-03/440, 

19. prosinca 2019. 

Ekonomski 

fakultet 

Društven

e 

znanosti 

Ekonomija 

2 

640-

03/19-

07/88 

dr. sc. 

Svjetlan 

Lacko 

Vidulić 

20.10.20

10.  

100-01/18-03/97,  19. 

veljače 2019. 

Filozofski 

fakultet 

Humanis

tičke 

znanosti 

Filologija/ 

germanistika 

R.br. 
Klas. 

oznaka 
Ime i  prezime 

Datum 

zadnjeg 

izbora 

Suglasnost 

Sveučilišta 
Visoko učilište 

Znan./umjet. 

područje 

Znan./umjet.polje/ 

grana 

1 

640-

03/19-

07/97 

dr. sc. 

Tomislav 

Jemrić 

19.11.2013. 

100-01/17-

03/540, 

28. 

studenog 

2017. 

Agronomski 

fakultet 

Biotehničke 

znanosti 

Poljoprivreda/ 

voćarstvo 

2 

640-

03/19-

07/95 

dr. sc. Hrvoje 

Šarčević 
19.11.2013. 

100-01/17-

03/540, 28. 

studenog 

2017. 

Agronomski 

fakultet 

Biotehničke 

znanosti 
Poljoprivreda 

3 

640-

03/19-

07/103 

dr. sc. Sanja 

Seljan 
11.7.2013. 

10-01/18-

03/238, 7. 

svibnja 

2018. 

Filozofski 

fakultet 

Društvene 

znanosti 

Informacijske i 

komunikacijske 

znanosti/ 

informacijski sustavi 

i informatologija 

4 

640-

03/19-

07/91 

dr. sc. Mirna 

Ćurković 

Perica 

19.11.2013. 

100-01/18-

03/221, 

4. srpnja 

2018. 

Prirodoslovno-

matematički 

fakultet 

Prirodne 

znanosti 

Biologija/ botanika; 

mikrobiologija 

5 

640-

03/19-

07/107 

dr. sc. 

Arijana 

Lovrenčić 

Huzjan 

19.11.2013 

100-01/18-

03/446, 

11. srpnja 

2018. 

Stomatološki 

fakultet 

Biomedicina 

i zdravstvo 

Kliničke medicinske 

znanosti/ neurologija 

6 

640-

03/19-

0/110 

dr. sc. Nada 

Galić 
17.9.2013. 

100-01/18-

03/446, 

5. rujna 

2018. 

Stomatološki 

fakultet 

Biomedicina 

i zdravstvo 

Dentalna medicina / 

endodoncija i 

restaurativna 

dentalna medicina 

7 

640-

03/19-

07/99 

dr. sc. 

Vladimir 

Jambreković 

17.9.2013. 

100-01/18-

03/16, 18. 

srpnja 2018. 

Šumarski 

fakultet 

Biotehničke 

znanosti 

Drvna tehnologija/ 

drvno tehnološki 

procesi 
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3 

640-

03/19-

07/111

3 

dr. sc. Nikica 

Gilić 

22.2.201

2. 

100-01/18-03/134 

6. ožujka 2018. 

Filozofski 

fakultet 

Humanis

tičke 

znanosti 

Znanost o umjetnosti/ 

filmologija 

4 

640-

03/19-

07/46 

dr. sc. Grgo 

Luburić 

19.5.201

4. 

100-01/18-03/643 

11. studenoga 2018. 

Fakultet 

prometnih 

znanosti 

Tehničke 

znanosti 

Tehnologija prometa i 

transport 

5 

640-

03/19-

07/111 

dr. sc. 

Marijan 

Rajsman 

14.4.201

4. 

100-01/18-03/643, 

18. prosinca 2018 

Fakultet 

prometnih 

znanosti 

Tehničke 

znanosti 

Tehnologija prometa i 

transport 

6 

640-

03/19-

07/112 

dr. sc. Saša 

Janković 

27.9.201

2. 

100-01/17-03/389, 

22.9.2017. 

Kineziološki 

fakultet 

Biomedi

cina i 

zdravstv

o 

Javno zdravstvo i 

zdravstvena zaštita / 

medicina rada i sporta 

7 

640-

03/19-

07/94 

dr. sc. Goran 

Tešović 

25.11.20

13. 

100-01/18-03/500, 

28. rujna 2018. 

Medicinski 

fakultet 

Biomedi

cina i 

zdravstv

o 

Kliničke medicinske 

znanosti/ infektologija 

8 

640-

03/19-

07/93 

dr. sc. 

Lovorka 

Grgurević 

16.12.20

13. 

100-01/18-03/499, 

27. rujna 2019. 

Medicinski 

fakultet 

Biomedi

cina i 

zdravstv

o 

Temeljne medicinske 

znanosti/ anatomija 

1

0 

640-

03/19-

07/105 

Vladimir 

Babin 

7.6.2014

. 

100-01/19-03/77, 

29.travnja 2019. 

Muzička 

akademija 

Umjetnič

ko 

područje 

Glazbena umjetnost/ 

reprodukcija glazbe-

sviranje 

1

1 

640-

03/19-

07/106 

Srđan Filip 

Čaldarović 

2.7.2013

. 

100-01/18-03/92, 22. 

veljače 2018. 

Muzička 

akademija 

Umjetnič

ko 

područje 

Glazbena umjetnost/ 

reprodukcija glazbe-

sviranje 

1

2 

640-

03/19-

07/100 

dr. sc. Sanja 

Vidaček 

Filipec 

3.2.2016

. 

100-01/18-03/311, 

20. prosinca 2018.; 

12. veljače 2019. 

Prehrambeno 

biotehnološki 

fakultet 

Biotehni

čke 

znanosti 

Prehrambena 

tehnologija/ 

Inženjerstvo 

1

3 

640-

03/19-

07/98 

dr. sc. Ozren 

Perše 

19.2.201

3. 

100-01/18-03/359, 

22. kolovoza 2018. 

Prirodoslovn

o-

matematički 

fakultet 

Prirodne 

znanosti 

Matematika/ algebra; 

matematička analiza 

1

4 

640-

03/19-

07/92 

dr. sc. Goran 

Kovačević 

16.7.201

3. 

100-01/18-03/630, 

26. listopada 2018. 

Prirodoslovn

o-

matematički 

fakultet 

Prirodne 

znanosti 
Biologija/ zoologija 

1

5 

640-

03/19-

07/90 

dr. sc. 

Miljenko 

Huzak 

21.2.201

2. 

100-01/18-03/359, 

11. prosinca 2018. 

Prirodoslovn

o-

matematički 

fakultet 

Prirodne 

znanosti 

Matematika/  

teorija vjerojatnosti i 

statistika 

1

6 

640-

03/19-

07/89 

dr. sc. Sanja 

Gottstein 

18.12.20

12. 

100-01/18-03/630, 

26.listopada 2018; 

15. svibnja 2019. 

Prirodoslovn

o-

matematički 

fakultet 

Prirodne 

znanosti 
Biologija/ ekologija 

1

7 

640-

03/19-

07/96 

dr. sc. Daria 

Karasalihovi

ć Sedlar 

19.3.201

2. 

100-01/19-03/132, 

20. ožujka 2019. 

Rudarsko-

geološko 

naftni 

fakultet 

Tehničke 

znanosti 

Rudarstvo, nafta i 

geološko inženjerstvo/ 

naftno rudarstvo 

1

8 

640-

03/19-

07/109 
dr. sc. Zoran 

Zoričić 

25.11.20

13. 

100-01/18-03/446  

5. rujna 2018. 

Stomatološki 

fakultet 

Biomedi

cina i 

zdravstv

o 

Kliničke medicinske 

znanosti/ psihijatrija 

1

9 

640-

03/19-

07/96 

dr. sc. 

Berislav 

Perić 

18.3.201

3. 

100-01/18-03/446  

5. rujna 2018. 

Stomatološki 

fakultet 

Biomedi

cina i 

zdravstv

o 

Dentalna medicina/ 

oralna kirurgija 
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2

0 

640-

03/19-

07/102 

mr. art. 

Ljubomir 

Levačić 

10.10.20

13. 

100-01/18-03/388, 

22. studeni 2018. 

Učiteljski 

fakultet 

Umjetnič

ko 

područje 

Likovne umjetnosti/ 

slikarstvo 

2

1 

640-

03/19-

07/101 

dr. art. 

Antonija 

Balić Šimrak 

10.10.20

13. 

100-

01/1803/38822.stude

nog 2018. 

Učiteljski 

fakultet 

Umjetnič

ko 

područje 

Likovne umjetnosti/ 

likovna pedagogija 

 

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

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

profesora 

 

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

u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

R.

br 

Klas. 

oznaka 
Ime i prezime 

Datum 

zadnjeg 

izbora   

Visoko učilište 
Znan./umjet. 

područje 

Znan./umjet.polje/ 

grana 

1 

640-

03/19-

07/86 

dr. sc. Željko 

Dobrović 
26. 11. 2014. 

Fakultet organizacije 

i informatike 

 

Društvene 

znanosti 

 

Informacijske i 

komunikacijske znanosti 

 

 

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

znanstveno-nastavno zvanje. 

 

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

emeritus na Sveučilištu u Zagrebu  

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima za imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u 

počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu, kako slijedi: 

 

Rd.   

br. 

Predloženik/-ica Predsjednik/-ica 

povjerenstva 

Članovi/-ice povjerenstva 

1. 

dr. sc. Srećko Pegan,                                                                                                                                                                                                                                                       

redoviti profesor u trajnom zvanju,                         

Arhitektonski fakultet 

Prof. dr. sc. Tihomir 

Jukić 

Akademik Mladen Obad 

Šćitaroci 

Prof. emerita dr. sc.  Hildegard 

Auf-Franić 

2. 

dr. sc. Olga Kronja,                                                                                                                                                                                                                                                       

redoviti profesor u trajnom zvanju,                         

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

Prof. dr. sc. Branka  

Zorc 

Prof. dr. sc .Valerije Vrček 

Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić 

3. 

dr. sc. Nenad Fabijanić,  

redoviti profesor u trajnom zvanju,                         

Arhitektonski fakultet 

Prof. dr. sc. Miroslav 

Geng 

Prof. dr. sc. Tonči Žarnić 

Prof. emeritus dr. sc.  Lenko 

Pleština 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio navedene prijedloge za imenovanje 

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

Zagrebu 

Rektor Boras je na temelju članka 4. Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus i članka 

7. stavak 4. Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus, podnio 

prijedlog za izbor prof. dr. sc. Mariju Plenkoviću u počasno zvanje professor emerita te, izloživši njegov 
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poseban znanstveni i nastavni doprinos u promicanju Sveučilišta u Zagrebu, predložio imenovanje 

povjerenstva: 

 

Rd.   

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

1. 

dr. sc. Mario 

Plenković,                                                                                                                                                                                                                                                       

redoviti profesor u 

trajnom zvanju,  

Grafički fakultet  

 

dr. sc. Nikola Mrvac, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Grafički fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

 - dr. sc. Stanislav Bolanča, prof. 

emeritus, Grafički fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

- dr. sc. Marin Milković, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, Sveučilište 

Sjever 

 

Profesorica Čilić Škeljo pita zbog čega nijedan od triju fakulteta na kojima je profesor Plenković 

predavao nije u šest godina, koliko je prošlo od njegova umirovljenja, istoga predložio za počasno 

zvanje. Govori da je rektor objasnio da djelomično ispravlja nepravdu te da je već prije dvije godine 

želio predložiti profesora Plenkovića za počasno zvanje, no da ne zna zbog čega fakulteti nisu smatrali 

da je to važno, ako je profesor Plenković toliko zadužio informacijske znanosti. Naglasivši da možda 

griješi, kazala je da joj se čini da je ovo treći slučaj, nakon dodjele počasnoga doktorata najmoćnijem 

političaru u Bosni i Hercegovini te prijedloga da se počasni doktorat dodijeli najmoćnijem političaru u 

Zagrebu, kojim se kompromitira borba za autonomijom Sveučilišta u odnosu na politiku i centre moći. 

 

Rektor Boras objašnjava da je svima poznato kako je na Grafičkom fakultetu od 2013. godine vladala 

nesređena situacija. Smatra da je jedino izložena argumentacija ta koja nije distancirana od politike i 

ideologije jer iz nje proizlazi da je politika jedini razlog zbog kojega se počasno zvanje ne bi trebalo 

predložiti. Kazao je da se osobno ne obazire na politiku i ideologiju jer smatra da se sveučilišni profesori 

moraju distancirati od ideologija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu uz jedan glas protiv i jedan suzdržan, potvrdio je prijedlog za 

imenovanje povjerenstava za izbor predloženika prof. dr. sc. Marija Plenkovića u počasno 

zvanje professor emeritus  na Sveučilištu u Zagrebu 

 

4. Financijska pitanja  

4.1. Konsolidirano financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2018. g 

 

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. lipnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Prihvaća se Konsolidirano financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu, sukladno 

tablicama koje se nalaze u privitku ove odluke i njezin su sastavni dio. 

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

4.2. Prijedlog raspodjele IPISVU za 2018. 

 

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. lipnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 
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Prihvaća se raspodjela troškova IPISVU sustava po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu, 

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

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Dekan Klarica nakon izglasavanja gore navedenih financijskih prijedloga odluka obavještava da su 

fakulteti, prema njegovim saznanjima, primili samo prvu ratu predviđenu programskim ugovorima tj. 

oko 40 posto predviđenih sredstava. Kazao je da se bliži kraj godine te da je situacija uz neisplaćena 

sredstva i bez institucijskih projekata, za fakultet kao što je Medicinski, neizdrživa. Navodi da je Fakultet 

i inače podfinanciran, a ovim načinom pada na 10 posto financiranja. Smatra da to nije poticajni način 

za ustanove koje se bave znanošću i odgajaju nove doktore znanosti i nove doktore medicine.   

 

Rektor Boras potvrđuje navedeno te izvještava Senat da je ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki 

Divjak poslan dopis koji je poslan i na znanje premijeru Andreju Plenkoviću i ministru financija Zdravku 

Mariću u kojemu je Sveučilište obavijestilo ministricu Divjak da je prva rata za participacije studenata 

tj. određeni postotak doznačena sredinom travnja iako je doznaka trebala doći, kako je to inače običaj u 

studenom ili najkasnije prosincu. Rektor obavještava nisu dobivene niti znanstvene potpore, za koje ako 

ih dobiju ovaj mjesec, moraju hitno provesti ponovno postupak kojim će ponovno biti mnogi 

nezadovoljni zbog brzine i nemogućnosti korištenja sredstava u potpunosti. Napominje da MZO nije 

isplatilo niti stimulacije u iznosu oko 30 milijuna kuna koje su ostvarene na temelju prethodnih 

programskih ugovora i za što je, kao tadašnja prorektorica bila zaslužna bila sadašnja ministrica Divjak 

koja to sada odbija plaćati. U dopisu je tražena promptna isplata te obavijest da će u slučaju neisplate 

Sveučilište morati poduzeti druge odgovarajuće pravne korake.  

 

5. Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku 

godinu 2019./2020. 

 

Prorektorica Čuković Bagić izvještava da su za akademsku godinu 2019./2020. predložena upisna 

kvota od 7951 upisnog mjesta, od toga 6740 za redovite studente (hrvatske i EU državljane), 900 za 

izvanredne studente te 311 mjesta za strane studente. Ukupna upisna kvota smanjena je za 929 upisnih 

mjesta u odnosu na prošlu ak. godinu kada je iznosila 8880. Prorektorica navodi da se uvode novi studiji 

na Agronomskom fakultetu (diplomski sveučilišni studij Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi) i 

Katoličko-bogoslovnom fakultetu (diplomski sveučilišni studij Crkvena glazba; glazbena pedagogija) 

te da su neke sastavnice predložile smanjenje upisne kvote, a to su: Prirodoslovno-matematički fakultet 

(diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštita prirode), Fakultet prometnih znanosti (diplomski 

sveučilišni studij Aeronautika), Filozofski fakultet (diplomski sveučilišni studij Judaistika, 

dvopredmetni studij, diplomski sveučilišni studij Nederlandistika, dvopredmetni studij, diplomski 

sveučilišni studij Romistika, dvopredmetni studij, diplomski sveučilišni studij Romistika, 

jednopredmetni studij) te na studijima Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog vojnog učilište "Dr. Franjo 

Tuđman" (diplomski sveučilišni studij Vojno inženjerstvo i diplomski sveučilišni studij Vojno vođenje i 

upravljanje). Prorektorica također obavještava da se u tablici kvota nalaze se i prijedlozi kvota za studije 

koji još nisu dobili Potvrdu upisa u Upisnik studijskih programa RH kao i oni koji su u postupku 

vrjednovanja pa se za te studijske programe predlaže uvjetna odluka o utvrđivanju upisnih kvota: 

Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Hrvatski studiji. Također pojašnjava da su dva fakulteta 

preraspodijelila kvote diplomskih sveučilišnih studija (Fakultet kemijskoga inženjerstva: diplomski 

sveučilišni studij Ekoinženjerstvo, diplomski sveučilišni studij Kemija i inženjerstvo materijala i 

Ekonomski fakultet: diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija). Kazala da je u pripremi Natječaj 

za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija te da je objava natječaja planirana za sredinu srpnja, a 

rok za dostavu tekstova je 1. srpnja 2019. godine.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Upisne kvote za upis I. godine 

diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020. 
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6. Izmjena Odluke o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskog 

sveučilišnog studija Teološko-religijske znanosti Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 

Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2019./2020. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić ističe da je Katolički bogoslovni fakultet uputio zahtjev kojim je zamolio 

da se nadopuni prijedlog izglasanih upisnih kvota i upisnih kriterija za upis u prvu godinu na 

preddiplomski studij. Riječ je o sveučilišnom studiju Teološko-religijske znanosti u akademskoj godini 

2019./2020. Prijedlog je da se Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih 

i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2019./2020. koju 

je Senat donio na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. 

(KLASA: 602 04/18-13/12, URBROJ: 380-062/105-19-28) mijenja se u dijelu upisnih kvota za upis 

studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Teološko-religijske znanosti Katoličkoga 

bogoslovnoga fakulteta Sveučilištu u Zagrebu na način da se kvota za upis na predmetni studij smanjuje 

za 7 upisnih mjesta (umjesto dosadašnjih 75+1, na 68+1). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Odluku o izmjeni Odluke o upisnim 

kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i 

diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2019./2020. 

 

7. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

7.1. Prijedlog većih izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog studijskog programa Povijest 

Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

procedure te je Vijeće društveno-humanističkoga područja na svojoj sjednici održanoj 5. lipnja 2019. 

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

programa Povijest (jednopredmetni), smjer: znanstveni, nastavnički Hrvatskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu te se predlaže prihvaćanje navedenih većih izmjena i dopuna diplomskoga sveučilišnoga 

studijskoga programa Povijest (jednopredmetni), smjer: znanstveni, nastavnički. 

I. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog o prihvaćanju većih 

izmjena i dopuna diplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa Povijest 

(jednopredmetni), smjer: znanstveni, nastavnički Hrvatskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar nakon glasovanja, zamolila je čelnike svih institucija da obrate pažnju na to da 

postupci vrednovanja novih studijskih programa te izmjene i dopune studijskih programa - kako male 

do 20%, tako i velike do 40% idu isključivo po proceduri sveučilišnih pravilnika o postupku 

vrjednovanja koji je donesen 2016. godine i u skladu je sa svim propisanim aktima Republike Hrvatske. 

To je procedura koju je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu i koju Sveučilište poštuje te će tako biti i 

dalje. 

 

8. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

8.1. Prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna do 20% studijskog programa poslijediplomskoga 

sveučilišnoga (doktorskoga) studija  Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

poslijediplomskoga sveučilišnoga (doktorskoga) studija  Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu 

Filozofskoga 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 programa poslijediplomskoga sveučilišnoga (doktorskog) studija  Hrvatska 

filologija u interkulturnom kontekstu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
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9. 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 106. sjednici Povjerenstva, održanoj 4. lipnja 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: 

STATISTIKA ZA STUDENTE SOCIJALNOG RADA, sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. Mladen 

Knežević, redoviti profesor u miru i doc. dr. sc. Hrvoje Lisičar. Predlagatelj je Pravni fakultet Sveučilišta 

u Zagrebu. 

VUNA: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST, sveučilišni udžbenik, autori: prof dr. sc. Boro 

Mioč, dr. sc. Valentino Držaić, doc. dr. sc. Ivan Širić, doc. dr. sc. Ante Kasap. Predlagatelj je 

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

UVOD U MEDICINU I POVIJEST MEDICINE, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Ana Batinić, izv. 

prof. dr. sc. Ana Borovečki, doc. dr. sc. Ognjen Brborović, doc. dr. sc. Mislav Čavka, Marko Ćurković, 

dr. med., doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, dr. sc. Ana Ivičević-Uhernik, dr. sc. Marjeta Majer, doc. dr. 

sc. Vera Musil, prof. dr. sc. Gordana Pavleković, prof. dr. sc. Selma Šogorić, prof. dr. sc. Zvonko Šošić, 

prof. dr. sc. Danijela Štimac-Grbić, Dorja Vočanec, dr. med. Predlagatelj je Medicinski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

TEORIJA ELASTIČNOSTI I PLASTIČNOSTI S METODAMA RJEŠAVANJA ZADAĆA, 

sveučilišni udžbenik, autori: prof dr. sc. Mladenko Rak, doc. dr. sc. Ivan Duvnjak i izv. prof. dr. sc. 

Domagoj Damjanović. Predlagatelj je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ŠPEDITERSKI POSLOVI U LOGISTIČKOJ DJELATNOSTI, sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. 

Darko Babić, izv. prof dr. sc. Ratko Stanković i doc. dr. sc. Ivona Bajor. Predlagatelj je Fakultet 

prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 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. Kristina Bobanović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Sinteza i karakterizacija novih dušikovih heterocikličkih fluorofora s potencijalnim senzorskim 

svojstvima 

 

2. Damir Borković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Izotopni sastav ugljika (14C, 13C) u atmosferskom CO2 i u godovima drveća tijekom posljednjih 

sto godina 

 

3. Josip Žubrinić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 
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Tema: Spectral Analysis of Thin Heterogeneous Elastic Structures (Spektralna analiza tankih 

heterogenih elastičnih struktura)  

 

4. Sanja Burazer, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kemija 

odobrena tema na hrvatskom jeziku: Mehanokemijska sinteza i strukturna karakterizacija dimetalnih i 

hibridnih tetrahidridoborata 

- na sjednici Senata održanoj 17. siječnja 2017. odobren je  naslov teme na hrvatskom jeziku te se moli 

odobrenje teme na engleskom jeziku (priložena potrebna dokumentacija) 

ispravak teme na engleskom jeziku: Mechanochemical synthesis and structural characterization of 

bimetallic and hybrid tetrahydridoborates 

 

5. Goran Lukač, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemijsko inženjerstvo   

Tema: Sinteza sustava za vođenje kolona s razdjelnom stijenkom za četiri proizvoda 

 

6. Juraj Perišić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo   

Tema: Extrinsic and temporal calibration of heterogeneous exteroceptive mobile robot sensor systems 

(Ekstrinzično i vremensko umjeravanje heterogenih eksterocepcijskih senzorskih sustava mobilnih 

robota) 

 

7. Tomislav Čengić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj anteverzije bescementne femoralne komponente endoproteze kuka "Zweymüller" na 

primarnu stabilnost i sklonost periprostetičkom prijelomu - biomehanička studija na modelu umjetne 

kosti 

 

8. Nataša Kovač, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj povećanoga intraabdominalnoga tlaka na funkciju jetre i klinički tijek nakon velikih 

trbušnih operacija 

 

9. Ivana Trutin, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Kombinacija glomerularnih, vaskularnih i tubularnih biljega u ranom otkrivanju bubrežnoga 

oštećenja u djece sa šećernom bolesti tipa 1 

 

10. Ana Čović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj širine vjeđnoga rasporka i disfunkcija suznoga filma 

- zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 22. siječnja 2019. odobren je krivi naslov 

teme 

ispravak teme: Utjecaj širine vjeđnoga rasporka na disfunkciju suznoga filma 

 

11. Ana-Marija Liberati-Čizmek, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Nutricionizam 

Tema: Kvalitativna i kvantitativna analiza hidroksiestera masnih kiselina u hrani biljnoga podrijetla 

 

12. Domagoj Trlin, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo i drvna tehnologija 

Tema: Utjecaj klimatskih promjena na dinamiku hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i poljskoga jasena 

(Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj 

- zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 14. svibnja 2019. ponovno je odobren krivi 

naslov teme 
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ispravak teme: Utjecaj klimatskih promjena na dinamiku šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i 

poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj 

 

13. Davor Krsnik, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika  

Tema: Složeni i sekundarni  predikati u hrvatskome jeziku na primjeru konstrukcija s predikatnim 

instrumentalom te s riječju kao  

 

14. Snježana Babić Višnjić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika  

Tema: Komički elementi kao sredstvo društvene kritike u političkim groteskama Mujičić-Senker-Škrabe 

 

15. Marko Marina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Medievistika 

Tema: Društveni i religijski kapital Velike Crkve i Valentinove gnostičke škole u 2. i 3. stoljeću 

 

16. Sandra Vučković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Problemi u ponašanju i školski uspjeh djece rane osnovnoškolske dobi – uloga izvršnih funkcija, 

empatije i nekih obiteljskih čimbenika 

 

17. Marija Maglić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Analitičko rasuđivanje i uvjerenja koja proizvode polarizaciju 

 

18. Saša Senjan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Moderna i 

suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Narodno prosvjećivanje u sjevernoj Hrvatskoj (1945.-1952.) 

 

19. Marija Brdarević, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski studijski program 

Filozofija 

Tema: Stavovi medicinskih sestara/medicinskih tehničara o dobrovoljnoj eutanaziji u odnosu na 

filozofiju Petera Singera 

 

20. Vanja Blažun, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Odrednice potrošnje sudionika ATP turnira i učinci na turizam grada domaćina  

 

21. Ines Jambrek Petrak, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Kaznenopravna zaštita životinja u hrvatskom pravnom sustavu  

 

22. Mirta Vranko, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta  

Tema: Doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne podrške i strategija suočavanja 

sa stresom u objašnjenju socijalne funkcionalnosti oboljelih od depresije  

 

23. Vedran Jerbić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski studij 

Politologija 

Tema: Hegemonijska logika označavanja: o transformaciji političkih pojmova u teoriji Ernesta Laclaua 

i Chantal Mouffe 

 

24. mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, 

Poslijediplomski doktorski studij Politologija 

Tema: Odgovornost za zaštitu - koncepti, izazovi, ograničenja i naučene lekcije na primjeru Libije 
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 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. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus 

 

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. lipnja 2019. donio je  

 

PRAVILNIK 

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O DODJELI POČASNOG ZVANJA  

PROFESSOR EMERITUS 

 

Članak 1.  

Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja profesor emeritus  (Klasa: 602-04/10-04/23; Urbroj: 380-07/1-10-

4) kojeg je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu u 342. akademskoj godini (2010./2011.) na 1. sjednici 

održanoj 12. listopada 2010. i Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor 

emeritus (Klasa: 602-04/10-04/23; Urbroj: 380-01/48-15-5) kojeg je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu 

u 346. akademskoj godini (2014./2015.) na 9. sjednici održanoj 14. travnja 2015. mijenja se i dopunjuje 

na način da se u članku 7.  iza stavka 1. dodaje novi stavak 2. koji glasi:  

„Odluka o pokretanju postupka iz stavka 1. ovog članka može se donijeti šest mjeseci prije početka 

akademske godine odnosno prije umirovljenja redovitog profesora u trajnom zvanju“.  

U članku 7. stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4. 

 

Članak 2. 

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus stupa 

na snagu osmoga dana od objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu, uz jedan glas protiv, prihvatio je gore navedeni prijedlog Pravilnika 

o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus. 

 

13. Suglasnost na Proračun Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu 

 

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. lipnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost na Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu kojega je 

donijela Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu na 14. sjednici održanoj 5. lipnja 2019. 

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

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

14. Produljenje mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, 

razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

na 11. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. lipnja 2019. donio je 

sljedeću 
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O d l u k u 

o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i 

transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Dr. sc. Vlatki Petrović, produljuje se mandat obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije 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. 

 

15. Potvrđivanje izbora dekana Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Igora Glihe 

 

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 11. redovitoj sjednici 

u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. lipnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Igora Glihe za dekana Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2019./2020. i 2020./2021.) izabranoga 29. svibnja 

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

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

16. Potvrđivanje izbora dekanice Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Jadranke Frece 

 

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 11. redovitoj sjednici 

u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. lipnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Jadranke Frece za dekanicu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2019./2020. i 2020./2021.) 

izabrane 20. svibnja 2019. godine Odlukom Fakultetskoga vijeća Prehrambeno-biotehnološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

17. Potvrđivanje izbora dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Kristijana Posavca  

 

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 11. redovitoj sjednici 

u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. lipnja 2019. godine donio je sljedeću 
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O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Kristijana Posavca za dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2019./2020. i 2020./2021.) 

izabranoga 15. svibnja 2019. godine Odlukom Fakultetskoga vijeća Rudarsko-geološko-naftnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

18. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju Fakulteta 

elektrotehnike i računarstva 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 11. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.), održanoj 11. lipnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju Fakulteta elektrotehnike 

i računarstva Sveučilišta u Zagrebu koji je usvojilo Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu na 688. redovitoj sjednici održanoj 29. 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. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju 

Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu od 16. lipnja 2011. 

(Klasa: 602-04/11-04/17, Urbroj: 380-020/084-11-1), Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.), održanoj 11. lipnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju Građevinskoga fakulteta 

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

na sjednici održanoj 15. svibnja 2019. godine. 

II. 

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

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

20. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prirodoslovno-

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

Zagrebu na 11. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. lipnja 2019. 

godine donio je sljedeću 

 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prirodoslovno-matematičkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine. 

II. 

Odluka o izmjeni Statuta Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nalazi se u 

privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

21. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji 

se odnose na potpisivanje sporazuma u okviru II. faze projekta „e-Škole: Cjelovita informatizacija 

procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. 

stoljeće“ 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Nevenu Vrčeku za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koji se odnose na potpisivanje sporazuma u okviru II. faze projekta „E-škole: cjelovita 

informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 

21. stoljeće“. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

22. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta prometnih znanosti u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna, koji se odnose na provedbu postupka javne nabave usluga kontrolnog ispitivanja 

retrorefleksije horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na državnim cestama s 

prikupljanjem podataka za ažuriranje Baze cestovnih podataka. 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. 

lipnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislavu 

Josipu Mlinariću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koji se odnose provedbu postupka javne nabave usluga kontrolnoga ispitivanja retrorefleksije 

horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na državnim cestama s prikupljanjem podataka za 

ažuriranje Baze cestovnih podataka. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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23. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji 

se odnose na podnošenje informativne ponude za nabavu usluge izrade studije „Utvrđivanje 

minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske (poslovne) i 

ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku: postojeće, nove (ovisno o 

varijanti V1 ili V2)  i gotovo nula energetske zgrade“ Ministarstvu graditeljstva i prostornog 

uređenja RH. 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. 

lipnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Dubravku Majetiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna, a koji se odnose na podnošenje informativne ponude za nabavu usluge izrade studije 

„Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske 

(poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku: postojeće, nove (ovisno 

o varijanti V1 ili V2) i gotovo nula energetske zgrade“ Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 

Republike Hrvatske. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

24. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za prihvaćanje odobrene financijske 

potpore i potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore u vrijednosti iznad tri milijuna kuna 

u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2019. g. za Ključnu 

aktivnost 1 u području visokog obrazovanja: Mobilnost studenata i osoblja unutar programskih 

zemalja - broj projekta: 2019-1-HR01-KA103- 060250 

 

Na temelju članka 21., stavak 1. točka 25. i članka 13. stavak 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na 

prijedlog Rektorskoga kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj sjednici u 

350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. lipnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost rektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damiru Borasu za prihvaćanje odobrene 

financijske potpore i potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2019. g. za Ključnu 

aktivnost 1 u području visokog obrazovanja: Mobilnost studenata i osoblja unutar programskih zemalja 

- broj projekta: 2019-1-HR01-KA103- 060250. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

25. Ostalo 

 

Rektor navodi da će 3. studenoga 2019. povodom Dana Sveučilišta u Zagrebu biti organiziran prijenos 

svečanosti na prvom programu Hrvatske radiotelevizije, a da će 4. studenoga Katolički bogoslovni 

fakultet zajedno s Velikim kancelarom kardinalom Bozanićem organizirati Veni Sancte Spiritus. 

 

*** 

Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 13:20 sati. 
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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: 380-020/284-19-6 

5. srpnja 2019. 


