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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 11. prosinca 2018. s početkom u 12,00 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg 

Republike Hrvatske 14. 

 

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

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

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

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

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

Sveučilišta 

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

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

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

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

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

područja 

5. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović – zamjenica predsjednice Vijeća prirodoslovnoga područja 

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

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

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

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

10. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, Medicinski fakultet 

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

12. doc. dr. sc. Dean Konjević, Veterinarski fakultet 

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

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

15. prof. dr. sc. Jasminka Karlogan Kontić,  Agronomski fakultet 

16. prof. dr. sc. Jadranka Frece, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

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

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

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

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

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

22. doc. dr. sc. Sanja Šalaj, Kineziološki fakultet 

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

24. izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, Učiteljski fakultet 

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

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

27. izv. prof. dr. sc. David Šporer, Filozofski fakultet 

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

29. izv. prof. dr. sc. Vanja Šimićević, Hrvatski studiji 

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

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

33. prof. dr. sc. Sanja Faivre, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

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

38. prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

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

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

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

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. izv. prof. dr. sc. Iva Rezić, 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. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

52. Matko Jelović, Fakultet prometnih znanosti 

53. Mate Jonjić, Akademija dramske umjetnosti 

54. Kristina Čerkez, Prirodoslovno-matematički fakultet 

55. Tina Kamenčić, Filozofski fakultet 

56. Mario Sladin, Šumarski fakultet 

57. Deni Rkman, Medicinski fakultet 

 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

58. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

59. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

 

 

Ostali 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, HSS 

- izv. prof. dr. sc. Tereza Lugarić, Pravni fakultet 
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Iz stručne službe Rektorata:   

- prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, pomoćnica rektora za interno komuniciranje i sveučilišne 

medije 

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

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

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

- Jelena Đuran, dipl. iur., stručna savjetnica u Uredu za studije i upravljanje kvalitetom 

- Lidija Maričić, dipl. iur., stručna savjetnica Uredu za ljudske resurse 

- Tatjana Klarić, mag. comm. croat., stručna suradnica u Uredu glavne tajnice 

- Marija Vujica, mag. iur., stručna suradnica u Uredu za ljudske resurse 

- Igor Rosan, dipl. iur., stručni suradnik u Uredu za ljudske resurse 

- Luka Jurdana, mag. iur., stručni savjetnik u Uredu za akademske poslove 

- Nikolina Komljenović, mag. iur., stručna suradnica u Uredu za akademske poslove 

 

 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 3. redovitu sjednicu Senata u 350. 

akademskoj godini (2018./2019.), pozdravio sve prisutne, te predložio manje izmjene i dopune 

dnevnoga reda na način da se: 

 

 točka 15.   Imenovanje Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu skida 

s dnevnog reda čime se ostale točke pomiču za jedan redni broj manje 

 iza točke 4. Izbori u zvanja doda nova točka 5. Potvrđivanje Odluke rektora od 14. studenog 

2018. (KLASA: 052-01/18-01/20; URBROJ: 380-010/076-18-3) o obustavi izvršenja Odluke 

dekanice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić od 5. 

11. 2018. godine, klasa: 053-01/18-01/990 čime se ostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 pod točku 8. Financijska pitanja (ranije točka 7.) doda podtočka 1. Konačni obračun sredstava 

za Sveučilište u Zagrebu za doznaku subvencija participacija školarina za akademsku godinu 

2017./2018. - nakon korekcija  

 iza točke 16. Produljenje mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu doda nova točka 17. Izmjena 

Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu i nova točka 18. 

Izmjena Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu  

čime se ostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 

Profesor Jovanović navodi da je su materijali za točku 7. Plan upravljanja ljudskim potencijalima na 

Sveučilištu u Zagrebu u 2019. godini članovima Senata priloženi tek danas ujutro, a obuhvaćaju tri gusto 

ispisane stranice. U materijalima se vrlo teško snaći pa smatra da to nije dobro pripremljeno. 

Rektor Boras navodi da su to konsolidirani podaci te da su predočeni u onom obliku u kojem su poslani 

sa sastavnica. Sveučilište je po zakonu dužno predati te podatke Ministarstvu. 

 

 Dnevni red je potom prihvaćen uz jedan glas protiv i jedan suzdržan glas. 
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*** 

 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu – prof. dr. sc. Stanislav 

Bolanča 

2. Prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor 

emerita Sveučilišta u Zagrebu - prof. dr. sc. Dubravka Sesar  

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

Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 13. studenoga 2018.  

4. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

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

redovitoga profesora 

5. Potvrđivanje Odluke rektora od 14. studenog 2018. (KLASA: 052-01/18-01/20; URBROJ: 

380-010/076-18-3) o obustavi izvršenja Odluke dekanice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić od 5. 11. 2018. godine, klasa: 053-01/18-

01/990  

6. Imenovanje predstavnika Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu  

7. Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu u 2019. godini  

8. Financijska pitanja 

1. Konačni obračun sredstava za Sveučilište u Zagrebu za doznaku subvencija 

participacija školarina za akademsku godinu 2017./2018. - nakon korekcija  

9. Kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020.  

10. Sveučilišna nastavna literatura  

11. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

1. Odluka o ustroju i izvedbi novoga diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Crkvena glazba: glazbena pedagogija Katoličkoga bogoslovnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

2. Odluka o prihvaćanju prijedloga većih izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Filozofija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

12. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

13. Međunarodna suradnja  

14. Godišnje izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 

od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.  

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

godinu 2017./2018.  

16. Produljenje mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  

17. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu  

18. Izmjena Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u 

Zagrebu  

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

mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  

20. Davanje suglasnosti dekanu Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na potpisivanje ugovora za Program financiranja: Erasmus+, 

Capacity Building; Naziv projekta: Harmonization and Innovation in PhD Study 

Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture – HarlSA 
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21. Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na potpisivanje Ugovora zajednice ponuditelja – Partner 1 – vodeći 

partner PIPENBAHER INŽENIRJI d.o.o.; Partner 2 – PONTING Inženirski biro d.o.o.; 

Partner 3 – Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet  

22. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu i dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na potpisivanje Ugovora broj 812880 NOWELTIES sa European 

Commission Research Executive Agency (REA) i koordinatorom FUNDACIO INSTITUT 

CATALA DE RECERCA DE L'AIGUA  

23. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na nabavu uređaja za rehabilitaciju djece s hipoksijsko-

ishemijskim oštećenjem mozga  

24. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na provođenje postupka javne nabave za uređenje Centra za 

simulacije u medicini  

25. Ostalo 

 

 

*** 

 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu – prof. dr. sc. Stanislav 

Bolanča 

 

Nakon detaljnoga izvještaja,  prof. dr. sc. Mrvac je  predložio Senatu da se prof. dr. sc. 

Stanislavu Bolanči dodijeli počasno zvanje professor emeritus budući da je svojom 

znanstvenom, nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonio razvitku i napretku 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

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

titule professor emeritus prof. dr. sc. Stanislavu Bolanči. 

 

 

2. Prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor 

emerita Sveučilišta u Zagrebu - prof. dr. sc. Dubravka Sesar  

 

 Na temelju članka 8. Pravilnika o dodjeli počasnoga zvanja professor emeritus, te 

članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnoga zvanja professsor 

emeritus te članka 21. i 89. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 

svojoj 4. sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj  11. prosinca 2018. 

godine, donio je 

 

O D L U K U 

 

o  imenovanju Povjerenstva za dodjelu počasnoga zvanja professor emerita                 

prof. dr. sc. Dubravki Sesar 

 

I. 
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Imenuje se Povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnoga zvanja professor emerita  

dr. sc. Dubravki Sesar, redovitoj profesorici  u mirovini Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: 

 

 akademik Stjepan Damjanović, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski 

fakultet, predsjednik  

 dr. sc. Neda Pintarić, redovita profesorica u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

Filozofski fakultet, članica 

 dr. sc. Marija Turk,  redovita profesorica u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci, Filozofski 

fakultet, članica 

 

II. 

Povjerenstvo će na temelju vlastite prosudbe i dokumentacije razmotriti opravdanost 

dodjele počasnoga zvanja te izvješće s obrazloženim prijedlogom dostaviti 

Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u 

Zagrebu . 

 

 

 

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

Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 13. studenoga 2018.  

 

Profesorica Garašić moli da se ispravi jedna rečenicu u dijelu gdje je govorila pod točkom 5. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je, uz uvažavanja gore navedene primjedbe,  

prihvatio zapisnik 3. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. 

akademskoj godini (2018./2019.) održane 13. studenoga 2018. 

 

 

4. Izbori u zvanja  

 

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

profesora u trajnom zvanju 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

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

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

 

 

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

profesora 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

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

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

 

3. 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: 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u 

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

 

Profesorica Garašić navodi da u tablici nije naveden izv. prof. dr. sc. Predrag Marković s 

Filozofskog fakulteta iako su materijali dostavljeni još 12. listopada. Budući da je i postupak 

izdavanja suglasnosti trajao dugo te da materijali dotičnog profesora postoje na Sveučilištu već 

dva mjeseca, a ne stižu do Povjerenstva za potvrdu izbora u zvanja, Sindikat izražava ozbiljnu 

sumnju u diskriminaciju ovog djelatnika zbog njegove uloge glavnog sindikalnog povjerenika. 

 

Prorektor Čović navodi da su materijali da profesora Markovića skinuti s dnevnog reda 

Povjerenstva jer je postojao određeni problem vezan za suglasnost. To će biti regulirano u 

redovitoj proceduri, ali to nije tema ove točke dnevnog reda. 

 

Dekanica Vlahović Štetić navodi da je za profesora Markovića Filozofski fakultet dobio 

suglasnost pa moli objašnjenje što nije u redu s istom. 

 

Prorektor Čović navodi da nema u ovom trenutku uvid u predmet te da ova sjednica nije mjesto 

za raspravu o tome.   

 

Rektor Boras navodi da je suglasnost potpisao te da je ova uprava Sveučilišta skratila vrijeme 

čekanja suglasnosti s dvije godine na manje od mjesec dana te da nema razloga za brigu ako se 

suglasnost čeka koji mjesec duže.  

 

 

 

5. Potvrđivanje Odluke rektora od 14. studenog 2018. (KLASA: 052-01/18-01/20; URBROJ: 

380-010/076-18-3) o obustavi izvršenja Odluke dekanice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić od 5. 11. 2018. godine, klasa: 053-01/18-

01/990  

 

Rektor Boras navodi da rektor mora provjeriti odluke svih fakulteta te moli da se odluke 

dostavljaju u ured rektora budući da je za ovu odluku dekanice Vlahović Štetić saznao tek 

naknadno. Kod ove odluke radi se o formalnom propustu te se ne ulazi u meritum stvari. Naime 

nije poštovana procedura s obzirom na to da je upozorenje koje je izdao povjerenik za zaštitu 

dostojanstva radnika upućeno čelnoj osobi institucije koja nakon toga nije mogla donositi 

odluke koje se toga tiču. Također, odluka nije obrazložena pa je iz tih razloga bitno donijeti 

Odluku o obustavi izvršenja Odluke dekanice Filozofskoga fakulteta. U svim odlukama 

potrebno je držati se formalnosti. 

 

Dekan Gliha navodi da su materijali za ovu točku predočeni na proširenom rektorskom sastavu. 

Iz tih materijala je vidljivo da je zaista potrebno obrazloženje odredaba kojima se razrješuje 

povjerenik za etiku, odnosno konkretiziranje razloga za takvu odluku. Ovom odlukom rektor 

vraća postupak na Filozofski fakultet te se dekanici omogućuje donošenje nove odluke koja 

mora biti obrazložena kako bi bili zadovoljeni pravni kriteriji.  
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Dekanica Vlahović Štetić navodi da je doista pristigla prijava protiv nje te je pozvana na 

saslušanje. Nastavlja da je u radu povjerenika bilo puno grešaka te navodi samo neke od njih. 

Povjerenik ju nije upozorio da može dovesti svog sindikalnog povjerenika, a bio je prisutan 

sindikalni povjerenik tužitelja. Istodobno je povjerenik za dostojanstvo u upravnom odboru tog 

sindikata kao i tužitelj. Rečeno joj je da može odustati od iskaza, ali je već prije saslušan tužitelj. 

Dalje, isti taj povjerenik nije zaštitio njezino dostojanstvo i privatnost budući da je cijelo vrijeme 

bio prisutan snimatelj koji nije imao nikakve veze s tim poslom. Povjerenik joj nije želio 

pokazati tužbu, a bilo je očito da je povjerenica Hrvatskog sveučilišnog sindikata bila u cijelosti 

upoznata s tužbom, čak je i propitivala. Greška povjerenika je da je donio izravno upozorenje 

njoj osobno kao okrivljenici, a da nije upozorio upravu Filozofskog fakulteta. Kao što je donio 

mjeru upozorenja po svom nahođenju, povjerenik je tako mogao donijeti i mjeru otkaza radnog 

odnosa. Povjerenik je to upozorenje istodobno poslao i rektoru, ničim izazvan. To nema nigdje 

u proceduri. Povjerenik je mjeru donio hitro, u roku dva do tri dana, prvi put u svojoj karijeri, i 

to obrazloženje je toliko pravno dokumentirano, na veliko čuđenje, budući da ni jedno ranije 

obrazloženje nije imalo tu pravnu snagu. Ono što se traži u tom upozorenju je da ona osobno 

obustavi od izvršenja odluku Vijeća. Nakon toga obratila se sindikatu s pitanjem je li povjerenik 

radio kako treba i je li prekoračio svoje ovlasti. Dobila je odgovor da je prekoračio svoje ovlasti, 

da ima i drugih pogrešaka u njegovom radu te prijedlog sindikata da se povjerenik smjeni. 

Nastavlja da je donijela odluku o smjeni, o tome je informirala svoje Vijeće, tražila glasanje te 

dobila potporu od 74 glasa za, 5 protiv i 3 suzdržana. Rektor u međuvremenu donosi odluku o 

obustavi te odluke. Činjenica jest da rektor ima pravo obustaviti odluku dekana koja je suprotna 

zakonu ili Statutu. Njezina odluka to nije, niti se na bilo koji način kosi s odredbama Statuta. 

Napominje da je ovdje riječ o vrlo osjetljivim poslovima. Postavlja pitanje može li vjerovati 

čovjeku koji loše obavlja svoj posao i ostaviti ga jer je rektor tako odlučio. Smatra da rektor 

svojom odlukom izravno zadire u ovlasti dekana. Pita se gdje su sada izjave o jakim dekanima 

i gdje su granice jer na ovaj način bilo koju odluku bilo kojeg dekana rektor može osporiti 

iznoseći samo tvrdnju da je nezakonita i onda kada, po njenom mišljenju, ona to nije.  

 

Rektor Boras navodi da nije istina da je bez obrazloženja ukinuo odluku jer se pozvao na Zakon 

o radu, a radi toga što odluka dekanice nije obrazložena. Ove informacije koje je izrekla 

dekanica su naknadne te u njih nije imao ranije uvida. Ističe da su dekani jaki onda kada se drže 

zakona. Dodaje da je dekanica smijenila povjerenika i tek nakon toga tražila potvrdu Vijeća, što 

je proceduralni propust. Odluke moraju biti obrazložene i proceduralno jasne. Nastavlja da, 

budući da se radi o sindikalnom povjereniku, sindikat nije tijelo koje može govoriti o zakonitosti 

ili nezakonitosti postupka. 

 

Profesor Šporer smatra važnim da članovi Senata budu upućeni u točnost informacija. Naime, 

ne radi se o povjereniku za etiku, kako navodi dekan Gliha, nego o povjereniku za zaštitu 

digniteta zaposlenika. Ističe i da je povjerenik prekoračivao svoje ovlasti time što je 

predsjednicu Etičkoga povjerenstva Filozofskog fakulteta pozivao na razgovor i vršio pritisak 

na njezin rad. Dalje, u materijalima se poziva na čl.10.st.2. Statuta Filozofskog fakulteta koji 

govori o nadležnostima dekana i može se tumačiti na razne načine, a dekanica ga je protumačila 

na, po njegovom mišljenju, adekvatan način. Pored toga, spominje se odluka Ustavnog suda o 

tome da je ukinuto mišljenje Etičkog povjerenstva, ali se ne navodi da je predmet koji se 

spominje vraćen Etičkom povjerenstvu. Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta je velikom 

većinom podržalo odluku dekanice te će ovu odluku rektora sigurno shvatiti kao akt usmjeren 

protiv Vijeća, iako je rektor tvrdio da to nije tako. 

 

Rektor Boras navodi da je dekanica trebala donijeti odluku nakon podrške od strane Vijeća, a 

ne prije toga. 

 

Dekan Klarica navodi da se sve tehničke stvari trebaju rješavati izvan sjednice Senata te da su 

članovi Senata dovoljno inteligentni da mogu pročitati materijale i odlučiti kako će glasovati. 

Čuli su se argumenti i svaka daljnja rasprava o tome nema smisla. Osim toga, žaljenje na dužine 
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rokova za izdavanje suglasnosti je bespredmetno jer na Medicinskom fakultetu postoje predmeti 

koji čekaju po dvije, tri godine pa se nitko radi toga ne žali. 

 

Profesor Jovanović navodi da je rektor u pravu kada kaže da ne treba govoriti meritumu nego 

o proceduri, a dio te procedure je i odluka Senata o tome je li rektor postupio pravilno. Senat 

upravo služi kao kontrolni mehanizam. U materijalima je dana čitava prepiska na uvid, a na 

jednom mjestu rektor navodi: „Jasno je da uznemiravanje na radnom mjestu nije striktno vezano 

uz postojanje neke od osnova iz navedeno zakona, niti je povjerenik bio dužan razmatrati 

postojanje neke od tih osnova.“ Smatra da ovakva mišljenja potiču jednu specifičnu kulturu na 

Sveučilištu – kulturu koju je narod opisao kao „Vse bum vas tužil“. S obzirom na ono što smo 

danas čuli, ako u trenutku kada povjerenik izdaje upozorenje dekan gubi sve ovlasti, to može 

dovoditi do ozbiljnih kriza upravljanja na različitim fakultetima. Tako bi svatko mogao sebe 

učiniti nedodirljivim. To ga zabrinjava i moli sve članove Senata da o tome prije glasanja 

razmisle.  

 

Rektor Boras navodi da je to izvrtanje činjenica jer nitko sebe ne može učiniti nedodirljivim 

pa ni dekan. Kada je riječ o dekanu, treba sazvati vijeće koje će donijeti odluku. Ovo je potpuno 

izvrtanje činjenica i krivi pogled na ovlasti rektora.  

 

Profesorica Garašić moli za riječ budući da je sindikat potpisnik sporazuma koji se odnosi na 

ovu temu.  

 

Rektor Boras navodi da je to potpuno irelevantno za ovu odluku. Ovdje se radi o odnosu 

dekanice i povjerenika, stoga moli da se rasprava ne proširuje dalje od toga. 

 

 

 Na temelju članka 57. stavka 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju  te članka 21.  stavka 1. točke 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 

održanoj 11. prosinca 2018. godine donio je, uz četiri glasa protiv i osam suzdržanih 

glasova,  

 

O D L U K U  

 

I. 

Potvrđuje se Odluka rektora od 14. studenoga 2018. godine (Klasa: 052-01/18-01/20; 

Urbroj: 380-010/076-18-3)  o obustavi od izvršenja Odluke dekanice Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić od 5. studenoga 

2018. godine, Klasa: 053-01/18-01/990. 

 

 

6. Imenovanje predstavnika Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu  

 

 Na temelju članka 21. i 26. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 

na 4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. prosinca 

2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U   

 

o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet  

 

I. 

U Sveučilišni savjet Sveučilišta u Zagrebu za predstavnike Sveučilišta u Zagrebu 

imenuju se: 
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 prof. dr. sc. Boris Brkljačić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (na 

prijedlog Vijeća biomedicinskoga područja) 

 akademkinja Milena Žic Fuchs, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (na 

prijedlog Vijeća društveno-humanističkoga područja) 

 akademik Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu (na prijedlog Vijeća prirodoslovnoga područja) 

 prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta 

u Zagrebu (na prijedlog Vijeća tehničkoga područja) 

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

Zagrebu (na prijedlog Vijeća umjetničkoga područja) 

 Ante Bundović, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

(na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu) 

 

II. 

Mandat imenovanih članova Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu traje četiri 

godine. 

 

 

7. Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu u 2019. godini  

 

Rektor Boras navodi se radi o konsolidiranim izvještajima svih fakulteta te su predočeni u 

onom obliku u kojem su poslani Sveučilištu. Plan je jednoglasno prihvaćen na užem i širem 

Kolegiju. Uzeti su u obzir i postotci za povećanje plaća u iznosu od 40 milijuna kuna. Ovaj plan 

Sveučilište je dužno dostaviti ministarstvu. 

 

Dekanica Vlahović Štetić ističe da je u tablici vidljiv manjak koeficijenata pa postavlja pitanje 

jesu li u plan Filozofskog fakulteta uključeni ugovorni strani lektori.  

 

Rektor Boras odgovara da jesu. Dodaje i da se ovdje radi o planu koji je podložan eventualnim 

izmjenama ako to bude potrebno. Cjeloviti iznos ostaje iz prethodnih godina. 

 

Dekanica Vlahović Štetić dalje pita je li sve što je Filozofski fakultet poslao uključeno u plan. 

 

Rektor Boras odgovara da da, ali preračunato u koeficijente. 

 

Dekan Medak navodi da je u tablici vidljiv obračunski koeficijent 19.09 1 19.10. Ovdje se radi 

o jednom sistematskom padu na svim fakultetima pa ga zanima je li slučajnost da se to događa 

većini sastavnica u rujnu i listopadu. 

 

Rektor Boras odgovara da su u pitanju odlasci u mirovinu, ali isto tako ne treba gledati po 

mjesecima, kako to radi ministarstvo, nego ukupnu godinu odnosno cjeloviti iznos. 

 

Dekanica Čižmešija iznosi da bi radi praćenja i pravovremenog traženja suglasnosti bilo lijepo 

vidjeti odnos onoga što su sastavnice tražile i onoga što je uvršteno. 

 

Rektor Boras odgovara da to nije vezano za ovu točku jer je ovo tablica plana za ministarstvo. 

Međutim, to se može lako izračunati.  

 

Prorektor Čović navodi da se u ovim tablicama nalaze pokriveni koeficijenti, dakle ono što su 

sastavnice dostavile na temelju pokrivenosti koeficijenata. Kada bi se uvrstila nova 

zapošljavanja, onda se ne bi mogao donijeti ovaj plan koji bi bio u skladu s onim što je Sabor 

doznačio Sveučilištu. Ako se na fakultetu određeni dio prijavio kroz pokrivene koeficijente, 

onda je to ušlo u predočenu tablicu. Svi drugi planovi su registrirani, ali ne mogu ući u ovaj 

realni plan odobrenih sredstava. Učinjena je analiza porasta ukupnih sredstava koji se na toj 
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stavci doznačuju u proračunu pa je primijećeno da je prošle godine bilo određeno povećanje od 

4-5%, ove godine 1%. To omogućuje nove planove, potrebe. Realni koeficijenti su oni koji su 

pokriveni. To je ono što je pokriveno odlukom Sabora i izraženo u tablici. Iza svakog 

koeficijenta postoji konkretna osoba u konkretnom zvanju na konkretnom radnom mjestu. 

Ministarstvo, međutim, za prekoračenje u pojedinom mjesecu ne dopušta upis u COP, a one koji 

nisu ispunili svede na nulu. Isto tako ministarstvo je prošle godine iznijelo da se povećava 

osnovica za financiranje, ali ukupna svota financiranja ostaje ista. U tablici je to izdvojeno u 

crvenoj koloni. 

 

Dekanica Čižmešija postavlja pitanje je li iznos naveden u ovom financijskom planu identičan 

onome koji je izglasan kad se donosio financijski proračun. 

 

Prorektor Lazibat objašnjava da je Sveučilište na temelju izvršenja proračuna od prošle godine 

došlo do sume koeficijenata. Za prošlu godinu Sveučilište je u plusu oko 8 milijuna kuna. 

Obavijesti koje su sastavnice dobivale od ministarstva da je došlo do prekoračenja, predstavljaju 

prekoračenje ovlasti od strane ministarstva jer ministarstvo ne može voditi kadrovsku politiku 

Sveučilišta. Vodi je dekan. Svaki dekan treba na temelju suglasnosti osobu upisati u COP. 

Sveučilište je sada po prvi puta napravilo novi plan kadrova za sljedeće razdoblje u koji je 

uneseno sve ono što zaposlenici temeljem radnog prava dobivaju. Ministarstvo je za to dužno 

osigurati još 40 milijuna kuna. 

 

O.d. dekana Nakić navodi da bi na fakultetu trebao održati izvanrednu sjednicu Fakultetskog 

vijeća i donijeti rebalans financijskog plana s obzirom na neke projekte. Postavlja pitanje treba 

li u tom smislu pričekati rebalans u prvom, drugom mjesecu ili da ove brojke predočene u tablici 

ipak uključi u svoj rebalans. 

 

Rektor Boras odgovara da pričeka buduću promjenu jer se do kraja godine mora dogovoriti 

programski ugovor. 

 

Profesor Midžić navodi da ova rasprava pokazuje besmislenost ovakvog delegatskog sastava 

Senata. Tu bi trebali sjediti samo dekani, tu se rješavaju financijska pitanja. Moli rektora da se 

pokrene transformacija u dekanski Senat, bez delegata koji predstavljaju zaposlenike pojedinih 

područja. Ovdje nema nikoga tko može govoriti suvereno u ime svog fakulteta osim dekana. 

 

Dekan Cikojević postavlja pitanje vezano za neiskorištene koeficijente iz ove godine. Mogu li 

se oni prebaciti u sljedeću godinu? 

 

Rektor Boras odgovara da se ne gube. Profesoru Midžiću odgovara da je to stvar za raspravu 

prilikom donošenja novog zakona. 

 

 

 

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

4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. prosinca 

2018. godine donio je, uz dva suzdržana glasa, sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Prihvaća se Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu u 2019. 

godini, u skladu s tablicom koja se nalazi u privitku Odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

 

8. Financijska pitanja 
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1. Konačni obračun sredstava za Sveučilište u Zagrebu za doznaku subvencija 

participacija školarina za akademsku godinu 2017./2018. - nakon korekcija  

 

Prorektor Lazibat navodi da je nekoliko sastavnica uskladilo stanje broja studenata s 

ministarstvom. Ministarstvo je uvažilo njihove primjedbe i doznačio dodatan iznos. Ovo je 

konačni obračun i time se u cijelosti završilo s prošlim programskim ugovorima. 

 

 

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

4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. prosinca 

2018. godine donio je sljedeću  

 

  O D L U K U  

 

I. 

Prihvaća konačni obračun sredstava za Sveučilište u Zagrebu nakon korekcija za 

doznaku subvencija participacija školarina za akademsku godinu 2017./2018, u skladu 

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

 

 

9. Kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020.  

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi da je većina sastavnica za upis na svoje studije potvrdila 

dosadašnje kriterije. 

Razinu ispita obaveznih predmeta na državnoj maturi kao upisni kriterij promijenili su: 

1.Agronomski fakultet za upis studija Hortikultura od iduće akademske godine vrednuje 

OSNOVNU razinu HRVATSKOG JEZIKA i MATEMATIKE. 

2.Arhitektonski fakultet za upis studija Arhitektura i urbanizam vrednuje OSNOVNU razinu 

MATEMATIKE. 

3.Grafički fakultet vrednuje OSNOVNU razinu MATEMATIKE za upis na studij Grafička 

tehnologija, smjer Dizajn grafičkih proizvoda i Grafička tehnologija, Tehničko-tehnološki 

smjer. 

4.Stomatološki fakultet za upis na studij Dentalne medicine kao strani jezik vrednuje isključivo 

ENGLESKI JEZIK. 

5.Studij Vojno inženjerstvo od iduće akademske godine vrednuje OSNOVNU razinu 

HRVATSKOG JEZIKA. 

Vrjednovanje izbornih predmeta na državnoj maturi kao upisni kriterij promijenili su: 

1.Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije uvodi položen izborni premet KEMIJA na 

Državnoj maturi, kao obavezan za upis na studije Ekoinženjerstvo, Kemija i inženjerstvo 

materijala, Kemijsko inženjerstvo i Primijenjena kemija.  

2.Filozofski fakultet za upis na studij Povijest-Geografija vrednuje samo GEOGRAFIJU i 

POVIJEST. 

3.Hrvatski studiji za upis na studij Kroatologija, jednopredmetna i dvopredmetna od iduće 

akademske godine vrednuje bilo koji izborni predmet. 

Ostale promjene dosadašnjih kriterija najvećim se dijelom odnose na preraspodjelu bodova, 

podešavanje praga riješenosti pojedinih ispita na državnoj maturi i nadopunu dodatnih kriterija. 

Prirodoslovno-matematički fakultet za upis na studij Geologija uvodi obvezu polaganja državne 

mature za kandidate koji su završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u 

Republici Hrvatskoj prije 2010. te za kandidate koji su četverogodišnje obrazovanje završili 

izvan Republike Hrvatske. Fakultet elektrotehnike i računarstva učenicima koji su 

četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. ili dolaze iz obrazovnog sustava 

izvan Republike Hrvatske, priznat će se položeni obavezni predmeti na državnoj maturi, ali će, 

ako žele ostvariti i bodove osim onih na temelju ocjena iz srednje škole, morati polagati ispite 
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državne mature u RH iz Fizike i više razine Matematike.                                                                                                                                                                                                                                                   

Nekoliko sastavnica mijenjalo je upisne kriterije za pristupnike iz država članica Europske unije 

i strane državljane. Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Učiteljski fakultet uvode obvezu 

polaganja ispita iz hrvatskog jezika na B2 razini za upis u 1. godinu studija. Studiji Vojno 

inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje kandidatima iz EU priznavat će i vrednovati prvi 

jezik (jezik na kojem je položen  vanjskovrednovani završni ispit srednjoškolskog obrazovanja) 

kao ispit iz Hrvatskog jezika položen na državnoj maturi u RH uz uvjet polaganja B2 razine 

poznavanja hrvatskog jezika za upis u 2. godinu studija. Kriteriji za upis u posebnoj kvoti 

namijenjenoj Hrvatima izvan Hrvatske neznatno su promijenjeni u odnosu na prošlu akademsku 

godinu (izborni predmeti, preraspodjela bodova i sl.) 

 

Dekanica Čižmešija izražava žaljenje što se smanjuje razina matematike na državnoj maturi 

budući da, po njenom mišljenu, ni ona viša razina nije teška. 

 

Rektor Boras navodi da se slaže, i da isto vrijedi za hrvatski jezik. 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio kriterije za upis u I. godinu 

preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. 

 

 

 

10. Sveučilišna nastavna literatura  

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 

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

Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 101. 

sjednici Povjerenstva, održanoj 4. prosinca 2018., 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: 

 

OSNOVE MODELIRANJA I SIMULACIJA, sveučilišni udžbenik, autori: izv. prof. dr. sc. 

Darko Landek, doc. dr. sc. Hrvoje Cajner, doc. dr. sc. Irena Žmak. Predlagatelj je Fakultet 

strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.  

 

BOLESTI PČELA U SUVREMENOJ PROIZVODNJI, sveučilišni udžbenik, autorica: izv. 

prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger. Predlagatelj je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

JAREBIKA (SORBUS AUCUPARIA L.): VAŽNOST, UZGOJ I UPORABA, monografija, 

autori: doc. dr. sc. Damir Drvodelić, prof. dr. sc. Tomislav Jemrić, prof. dr. sc. Milan Oršanić. 

Predlagatelj je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

 

VINARSTVO, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Stanislava Herjavec, doc. dr. sc. Luna 

Maslov Bandić. Predlagatelj je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

MENADŽMENT - POSLOVANJE U DIGITALNOM SVIJETU, sveučilišni udžbenik, 

autor: izv. prof. dr. sc. Vatroslav Zovko. Predlagatelj je Učiteljski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 
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UVOD U NEUROZNANOST UČENJA I PAMĆENJA, sveučilišni priručnik, urednik: prof. 

dr. sc. Goran Šimić, autori: dr. sc. Mirjana Babić Leko, Borna Bilić, cand. med., Hana Chudy, 

cand. med., prof. dr. sc. Milan Radoš, prof. dr. sc. Goran Šimić, prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, 

prof. dr. sc. Mario Vukšić. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ETIKA U DENTALNOJ MEDICINI, sveučilišni udžbenik, urednik: doc. dr. sc. Nenad 

Polgar, autori: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić, doc. dr. sc. Ivan 

Galić, Dražen Jokić, dr. med. dent., prof. dr. sc. Tonći Matulić, doc. dr. sc. Ivana Savić Pavičin, 

doc. dr. sc. Nenad Polgar, doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, izv. prof. dr. sc. Paris Simeon, 

doc. dr. sc. Joško Viskić, izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović. Predlagatelj je Stomatološki 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

 

 

11. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

 

1. Odluka o ustroju i izvedbi novoga diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Crkvena glazba: glazbena pedagogija Katoličkoga bogoslovnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je radna skupina za studijske programe 

provela proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrednovanja novih studijskih 

programa. Odbor je na sjednici održanoj u studenom potvrdio da se predmetni studijski 

program može izvoditi u predloženom obliku. Na sjednici Vijeća društveno-

humanističkoga područja koja je održana 5. prosinca 2018. također je doneseno 

pozitivno mišljenje o potrebi i svrhovitosti navedenog prijedloga programa. 

 

Profesor Šporer navodi da su predmetne materijale članovi Vijeća društveno-

humanističkog područja dobili tridesetak sati prije sjednice. Radi se o vrlo opsežnim 

materijalima koji se u tako kratkom roku nisu mogli proučiti pa smatra da je važno da 

članovi Senata to znaju. Ističe da će radi toga glasati protiv. 

 

Prorektorica Hruškar odgovara da je kompletan postupak proveden po proceduri koja 

je uređena Pravilnikom. Općenito se prigovara da procedura traje dugo. Onog trenutka 

kada se procedura završi, materijali se šalju na potvrdu na Vijeće. Ističe da je ranije 

navela onu informaciju koju je dobila nakon sjednice Vijeća, a to je da je Vijeće 

društveno-humanističkog područja dalo pozitivno mišljenje. Dodaje da daje sve od sebe 

da materijali dođu na vrijeme, a ako netko smatra da je to prekratko vrijeme, ta točka 

može biti na dnevnom redu i sljedeći mjesec.  

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je, uz jedan glas protiv i jedan suzdržan, donio Odluku o 

ustroju i izvedbi novoga diplomskog sveučilišnog studijskog programa Crkvena 

glazba: glazbena pedagogija Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

 

2. Odluka o prihvaćanju prijedloga većih izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Filozofija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu  
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Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je radna skupina za studijske programe 

provela proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrednovanja novih studijskih 

programa. Odbor je na sjednici održanoj u listopadu potvrdio da su učinjene izmjene i 

dopune u rasponu do 40 posto. Na sjednici Vijeća društveno-humanističkoga područja 

koja je održana 5. prosinca 2018. također je doneseno pozitivno mišljenje o većim 

izmjenama i dopunama.  

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je, uz jedan glas protiv i jedan suzdržan, donio Odluku o 

prihvaćanju prijedloga većih izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Filozofija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

 

12. 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. Josip Vrdoljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Povezanost morfologije vimena s proizvodnjom mlijeka i zdravljem mliječne žlijezde 

alpina koza  

 

2. Tomislav Plavša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran 

 

3. Marko Maričević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijski palež klasa (Fusarium spp.)  

 

4. Marijana Vrbančić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj genotipa i spola na intenzitet rasta, odlike trupa i mesa junadi križanaca holštajna 

s mesnim pasminama goveda 

 

5. Lidija Kanižaj, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Svojstva homo- i heterometalnih kompleksnih spojeva priređenih iz tris(oksalatnih) i 

tris(kloranilatnih) građevnih blokova 

 

6. Sanja Škulj, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Uloga mitohondrijskih proteina rasprezanja u mehanizmu prijenosa protona kroz 

unutrašnju mitohondrijsku membranu 

 

7. Mladena Glavaš, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Endiinski spojevi u višekomponentnim reakcijama 
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8. Julija Jurić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Utjecaj spolnih hormona na N-glikozilaciju imunoglobulina G u žena 

 

9. Maja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Regenerativni potencijal zrelih i nezrelih presadaka dobivenih iz hondrocita nosne 

pregrade u cijeljenju koštano-hrskavičnih oštećenja koljena 

 

10. Silvija Badurina, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Izgledi hlađenja atoma stroncija optičkim frekventnim češljem 

 

11. Mihovil Bosnar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Elektronska svojstva Van der Waalsovih heterostruktura iz prvih principa 

 

12. Anja Rac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Molekularna analiza elemenata interakcije FNR-TROL 

 

13. Marina Kukolj, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Modulacija crijevnoga mikrobioma kvercetinom u štakorskomu modelu Alzheimerove 

bolesti 

 

14. Nina Briški, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Impact of training frequency on biological age glycan biomarkers and injury 

predisposition (Utjecaj učestalosti treniranja na glikanske biomarkere biološke dobi i 

predispozicije za nastanak ozljeda)  

 

15. Sven Horvatić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Akustička svojstva i filogenetski odnosi glavoča porodice Gobiidae (Teleostei; 

Gobiiformes) 

 

16. Natalija Vučković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Makrozoobentos kao pokazatelj ekološkoga potencijala umjetnih stajaćica 

 

17. Sandra Caratan, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Parodontitis kao prognostički čimbenik kvalitete remisije shizofrenije 

 

18. Silvana Jelavić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Povezanost parodontitisa s učinkom prve farmakoterapije ponavljajućega velikoga 

depresivnoga poremećaja SSRI-ima – prospektivna kohortna studija 

 

19. Valentina Petrović, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Usporedba vrijednosti gnatometrijskih varijablâ dobivenih mjerenjem na 

konvencionalnim i 3D digitalnim ortodontskim modelima 
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20. Luka Cvetnić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Veterinarske znanosti 

Tema: Utvrđivanje virulencije i zoonotskoga potencijala bakterije Staphylococcus aureus 

izdvojene iz vimena mliječnih krava s mastitisom 

 

21. Anja Sesar, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Usporedba rotacijske i recipročne tehnike instrumentacije u uklanjanju bakterija iz 

korijenskoga kanala zuba s kroničnim apikalnim parodontitisom  

 

22. Marina Peklić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Zaštitni učinci pentadekapeptida BPC 157 na kaustične ozljede jednjaka u štakora 

 

23. Diana Špoljar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Profesionalni i etički stavovi zdravstvenih djelatnika o liječenju bolesnika na kraju života 

u jedinicama intenzivne medicine u Republici Hrvatskoj  

 

24. Mikela Petković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost ekspresije virusa Epstein-Barr i prognoze u bolesnika s primarnim T-

staničnim limfomom kože  

 

25. Ana Babić Perhoč, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Terapijski potencijal peroralno primijenjene galaktoze za kognitivne i metaboličke 

promjene u dvama eksperimentalnim modelima Alzheimerove bolesti 

 

26. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 

Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija 

Tema: Utjecaj parametara 3D ispisa postupkom taložnoga očvršćivanja i geometrije šupljikavih 

struktura na svojstva 3D ispisanih proizvoda od akrilonitril/butadien/stirena 

 

27. Antonia Ressler, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Biomaterijali na temelju kitozana i hidroksiapatita supstituiranoga metalnim ionima za 

primjene u tkivnom inženjerstvu 

 

28. Lavdim Zeqiri, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Hazardous waste form Kizhnicë mine deposit (Republic of Kosovo): assessment of its 

environmental risk and possibility of its conversion into construction material (Opasni otpad 

odlagališta rudnika Kizhnicë (Republika Kosovo): procjena ekološke opasnosti i mogućnosti 

njegove prenamjene u građevni materijal) 

 

29. Salem Alsaleh, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: The impact of district cooling systems on the integration of renewable energy sources in 

arid climates (Utjecaj centraliziranih rashladnih sustava na integraciju obnovljivih izvora 

energije u suhim klimama) 

 

30. Gabrijela Vidić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija 
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Tema: Utjecaj sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica na 

angažiranost potrošača i namjeru posjeta odredištu 

 

31. Iva Žutić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Politologija 

Tema: Važnost koncepta sekuritizacije u okviru uspostave vojske Europske unije 

 

32. Neven Gladović, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Učinkovitost manualne terapije yumeiho tehnikom i vježbi na oporavak bolesnika s 

kroničnom nespecifičnom križoboljom 

 

33. mr. sc. Ankica Knezović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Znanost o književnosti, teatrologiji i dramatologiji, filmologiji, muzikologiji i 

studiju kulture 

Tema: Kapitalizam u filmskim žanrovima s romantičnim zapletom – od klasičnoga američkoga 

filma do suvremene američke kinematografije 

 

34. Barbara Dolenc, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Između singularnosti i postajanja – književni tekst kao događaj 

 

35. Iva Raič Stojanović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Povijesti umjetnosti 

Tema: Konzervatorsko djelovanje i nova arhitektura u šibenskim povijesnim ambijentima od 

1945. do 1960. 

 

36. Janja Čulig, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Lingvistika 

Tema: Antonimija kao pojmovna kategorija značenjske suprotnosti u engleskome i hrvatskome 

jeziku 

 

37. Jelena Tušek, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Lingvistika 

Tema: Obogaćena kompozicionalnost argumentne strukture glagola u hrvatskome i 

slovenskome jeziku 

 

38. mr. sc. Mirela Pal, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Identitet u postaparthejdskom južnoafričkom romanu K. S. Duikera, D. Galguta, N. 

Mhlonga i P. Mpeja  

 

39. Sanja Radmilo Derado, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Znanost o književnosti, teatrologiji i dramatologiji, filmologiji, muzikologiji i 

studiju kulture 

Tema: Literarne reprezentacije neoliberalne ekonomske paradigme u suvremenoj irskoj ženskoj 

prozi od 2006. do 2016.  

 

40. mr. sc. Bernard Desmond Maurer, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i 

svjetskom kontekstu 

Tema: Masovni zločini u Foči i okolici od 1941. do 1945. i od 1992. do 1995. ‒ sličnosti i razlike 

 

41. Igor Medić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 
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Tema: Esteticizam Oscara Wildea i književnost hrvatske moderne 

 

42. Snježan Hasnaš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Filozofija 

Tema: Dosezi političke imaginacije Fredrica Jamesona 

 

43. Luka Brajković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti 

Tema: Simulacijski sustav odigravanja uloga kao alat tehnološkoga razvoja 

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

13. Međunarodna suradnja  

 

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

 

 

14. Godišnje izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 

od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.  

 

Dekan Maleš navodi da su svi materijali za ovu točku predočeni članovima Senata na vrijeme. 

Ističe da je Odbor za statutarna pitanja savjetodavno tijelo Senata i Rektorskog kolegija. 

Konstituiran je na sjednici u siječnju 2018. godine te je održao jedanaest sjednica, od čega dvije 

elektroničke. Najviše mišljenja je Odbor davao o pripremi akata Sveučilišta i njegovih 

sastavnica. Koristi priliku da pohvali Ured za pravne poslove, odnosno radnu skupinu 

imenovanu za obavljanje administrativno-stručnih poslova za potrebe Odbora, u sastavu gđe 

Vukmirice, gđe Maričić, gđe Đuran te gospodina Rosana i gospodina Jurdane. Dodaje da je 

Odbor ujedno sudjelovao u postupku izbora rektora, donio novi Poslovnik o radu Odbora. Ističe 

da Odbor može donositi mišljenja i odluke samo o pitanjima za koje je nadležan u skladu s 

odredbama Statuta Sveučilišta i Poslovnika. Zahtjeve koji izlaze izvan okvira nadležnosti Odbor 

ne razmatra premda odgovori i na njih. Također se raspravljalo o izmjenama i dopunama statuta 

sastavnica, o novim statutima sastavnica, o nacrtima različitih pravnih akata Sveučilišta. 

 

 

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

4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. prosinca 

2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

 I. 

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u 

Zagrebu u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine koje se nalazi u 

privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

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

godinu 2017./2018.  
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Prorektorica Hruškar navodi da je Odbor za upravljanje kvalitetom u protekloj akademskoj 

godini djelovao u dva sastava zato što je 12. prosinca 2017. članovima Odbora istekao mandata 

pa je odlukom Senata izabran novi. U materijalima su vidljivi značajniji rezultati rada Odbora. 

Najviše se bavilo vrednovanjem prijedloga novih studijskih programa te izmjena i dopuna. Radu 

Odbora pomaže radna skupina. U protekloj akademskoj godini Odbor je zaprimio 125 predmeta, 

od čega 14 zahtjeva za nove studijske programe, 95 za manje izmjene i dopune, 9 za veće 

izmjene i dopune, 5 zahtjeva za izmjenu upisa u upisnik. Odbor sudjeluje i u radu povjerenstava 

za upravljanje kvalitetom svih sastavnica.   

 

Rektor Boras pohvaljuje rad Odbora za upravljanje kvalitetom i zahvaljuje prorektorici 

Hruškar i profesoru Markučiču na predanom radu. 

 

 

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

4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 11. prosinca 

2018. godine donio je sljedeću 

 

 O D L U K U   

 

 I. 

Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu 

za akademsku godinu 2017./2018. koje se nalazi u privitku ove odluke i njezin je 

sastavni dio. 

 

 

16. 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 4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 

održanoj 11. prosinca 2018. godina donio je sljedeću  

 

 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. 

 

 

17. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu  

 

 

 Na temelju članka 21., a u skladu s člankom 36. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 

održanoj 11. prosinca 2018. godine donio je  
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 O D L U K U  

 

 o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom   

  Sveučilišta u Zagrebu 

 

 I. 

Odluka o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu (dalje: 

Odbor) koju je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio na 4. redovitoj sjednici u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 12. prosinca 2017. godine (Klasa: 012-

03/17-29/15; Urbroj: 380-020/173-17-10), mijenja se u točki I. podtočki 8. na način da 

se imenuje novi član Odbora umjesto dosadašnjeg člana Leopolda Ćurčića s 

Katoličkoga-bogoslovnoga fakulteta, tako da podtočka 8. glasi: 

 

8. Matej Smetiško, Fakultet političkih znanosti, predstavnik preddiplomski i 

diplomskih studenata, član 

  

 II. 

Mandat novoimenovanog člana Odbora traje do isteka mandata sadašnjega saziva 

Odbora. 

 

 III. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Odbora se ne mijenjaju. 

 

 

18. Izmjena Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u 

Zagrebu  

 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 28. Statuta Studentskog 

centra Sisak, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 11. prosinca 2018. godine donio je sljedeću 

 

 O D L U  K U   

 

o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra 

Sisak Sveučilišta u Zagrebu 

 

 I. 

Odluka koju je Senat donio na svojoj 5. redovitoj sjednici u 348. akademskoj godini 

(2016./2017.) održanoj 15. studenoga 2016. godine (Klasa: 602-04/15-06/10; Urbroj: 

380-020/173-15-6) mijenja se u točki I. radi imenovanja zamjenskog člana i glasi: 

 

- Dominik Pavlović, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, umjesto Daria 

Mašinovića, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

 II. 

Mandat novoizabranog člana traje do isteka mandata postojećeg saziva Upravnog 

vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

 

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

mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  
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 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 4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.), 

održanoj 11. prosinca 2018. godine donio je sljedeću 

 

 O D L U K U 

 

 I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih 

mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dalje: 

Pravilnik), Pravilnik koji je usvojilo Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 22. studenoga 2018. godine. 

 

II.  

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

 

 

20. Davanje suglasnosti dekanu Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na potpisivanje ugovora za Program financiranja: Erasmus+, 

Capacity Building; Naziv projekta: Harmonization and Innovation in PhD Study 

Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture – HarlSA 

 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 11. prosinca 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u 

vrijednosti iznad tri milijuna, a koje se odnose na potpisivanje ugovora za Program 

financiranja: Erasmus+, Capacity Building; Naziv projekta: Harmonization and 

Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture – 

HarlSA. 

 

 

21. Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na potpisivanje Ugovora zajednice ponuditelja – Partner 1 – vodeći 

partner PIPENBAHER INŽENIRJI d.o.o.; Partner 2 – PONTING Inženirski biro d.o.o.; 

Partner 3 – Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 11. prosinca 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 
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Daje se suglasnost dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

sc. Stjepanu Lakušiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u 

vrijednosti iznad tri milijuna, a koje se odnose na potpisivanje Ugovora zajednice 

ponuditelja – Partner 1 – vodeći partner PIPENBAHER INŽENIRJI d.o.o.; Partner 

2 – PONTING Inženirski biro d.o.o.; Partner 3 – Sveučilište u Zagrebu Građevinski 

fakultet. 

 

22. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu i dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na potpisivanje Ugovora broj 812880 NOWELTIES sa European 

Commission Research Executive Agency (REA) i koordinatorom FUNDACIO INSTITUT 

CATALA DE RECERCA DE L'AIGUA  

 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 11. prosinca 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 

u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislavu Bolanči i dekanu Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dubravku Majetiću za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna, a koje se 

odnose na potpisivanje Ugovora broj 812880 NOWELTIES sa European Commission 

Research Executive Agency (REA) i koordinatorom FUNDACIO INSTITUT 

CATALA DE RECERCA DE L'AIGUA. 

 

 

23. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na nabavu uređaja za rehabilitaciju djece s hipoksijsko-

ishemijskim oštećenjem mozga  

 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 11. prosinca 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U   

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

sc. Marijanu Klarici za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u 

vrijednosti iznad tri milijuna, a koje se odnose na nabavu uređaja za rehabilitaciju 

djece s hipoksijsko-ishemijskim oštećenjem mozga. 
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24. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na provođenje postupka javne nabave za uređenje Centra za 

simulacije u medicini  

 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 11. prosinca 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U   

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Marijanu Klarici za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u 

vrijednosti iznad tri milijuna, a koje se odnose na provođenje postupka javne nabave 

za uređenje Centra za simulacije u medicini. 

 

 

25. Ostalo 

 

Profesor Jovanović navodi da su članove Senata na stolu dočekale sveučilišne novine 

Universitas. U tim novinama rektor predstavlja nakladnika, u savjetu novina sjede neki članovi 

uprave Sveučilišta. Ovim putem moli članove uprave da apeliraju na te novine da nije u redu 

pitati samo jednu stranu kad se objavljuju članci, u ovom slučaju članka koji se tiče Filozofskog 

fakulteta. Dekanici Fakulteta nitko nije javio da se taj članak priprema kako bi se čula i njezina 

strana priče. 

 

Rektor Boras navodi da dekanici stoji na raspolaganju mogućnost odgovora. 

 

 

 

 

*** 

 

      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 14:15 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/18-04/02 

Urbroj: 380-020/173-18-13 

8. siječnja 2019. 


