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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 12. veljače 2019. 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 

- 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. Hrvoje Brkić – zamjenik predsjednice 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. Višnja Vrdoljak –predsjednica 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. prof. dr. sc. Nenad Turk, Veterinarski fakultet 

14. izv. prof. dr. sc. Darko Vončina,  Agronomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46. prof. dr. sc. Gorana Pavlović, Tekstilno-tehnološki fakultet 

47. doc. art. Davor Švaić, Akademija dramske umjetnosti 

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

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

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

50. Vesna Kutnar Šepat, Katolički bogoslovni fakultet 

51. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

52. Danko Relić, Medicinski fakultet 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

53. Matej Koločaj, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

54. Kristina Čerkez, Prirodoslovno-matematički fakultet 

55. Tina Kamenčić, Filozofski fakultet 

56. Mario Sladin, Šumarski fakultet 

 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

57. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

58. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

 

 

Ostali 

- izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

 

 

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 

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

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

 

 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 7. redovitu sjednicu Senata u 350. 

akademskoj godini (2018./2019.), pozdravio sve prisutne, te predložio sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 6. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 22. siječnja 2019.  

2. 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. Prijedlozi za imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno 

zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu  

3. Financijska pitanja 

1. Prijedlog raspodjele subvencija participacija školarina za ak. god. 2017./2018. po 

konačnom usklađenju Ministarstva znanosti i obrazovanja  

2. Prijedlog preraspodjele Državnog proračuna 2019. 

1. Po ekonomskoj klasifikaciji  

2. Po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu  

4. Izvješće o radu Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu u akademsku godinu 

2017./2018.  

5. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica 

u akademskoj godini 2018./2019. 

1. Obavijest o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 

studentske zborove njegovih sastavnica u akademskoj godini 2018./2019.  

2. Imenovanje Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje 

studentskih izbora (iz redova nastavnog osoblja) i Povjerenstva za prigovore 

Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora (iz redova nastavnog 

osoblja)  

6. Sveučilišna nastavna literatura  

7. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

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

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Socijalni rad i socijalna 

politika Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

8. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

9. Međunarodna suradnja  

10. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. Igora Lešnika i red. prof. art. Dragana Sremca  

11. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Veterinarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nenada Turka  

12. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade 

Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata  

13. Davanje suglasnosti na Pravilnik o dodjeli stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu  

14. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

ustroju i ustroju radnih mjesta Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

15. Ostalo 
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1. Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.  

 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

*** 

 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 6. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 22. siječnja 2019.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je  prihvatio zapisnik 6. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 22. 

siječnja 2019. 

 

2. Izbori u zvanja  

2.1. 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: 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u 

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

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

profesora 
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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. 

 

2.3. 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: 

 

1. dr. sc. Damir KALPIĆ,                                                                                                                                                                                                                                                       

redoviti profesor u trajnom zvanju,                         

u mirovini od  1.10.2017. 

Fakultet elektrotehnike i računarstva 

dr. sc. Vedran Mornar, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, 

Fakultet elektrotehnike i 

računarstva 

-  dr. sc. Mirta Baranović, redovita profesorica 

u trajnom zvanju, Fakultet elektrotehnike i 

računarstva 

-  dr. sc. Dinko Begušić, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Fakultet elektrotehnike, 

strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu 

2. akademik Ignac LOVREK, 

redoviti profesor u trajnom zvanju,            

u mirovini od 1. 10. 2018. 

Fakultet elektrotehnike i računarstva 

dr. sc. Maja Matijašević, redovita 

profesorica u trajnom zvanju, 

Fakultet elektrotehnike i 

računarstva 

- dr. sc. Igor Sunday Pandžić, redoviti profesor 

u trajnom zvanju, Fakultet elektrotehnike i 

računarstva 

- dr. sc. Dinko Begušić, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Fakultet elektrotehnike, 

strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu 

3. dr. sc. Dorian MARJANOVIĆ, 

redoviti profesor u trajnom zvanju,                                                            

u mirovini od 1.10.2018. 

Fakultet strojarstva i brodogradnje 

dr. sc. Zvonimir Guzović, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, 

Fakultet strojarstva i 

brodogradnje 

-  dr. sc. Mario Štorga, znanstveni savjetnik u 

trajnom zvanju, Fakultet strojarstva i 

brodogradnje 

-  dr. sc. Adrijan Barić, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Fakultet elektrotehnike i 

računarstva 

4. dr. sc. Josip KOS, 

redoviti profesor u trajnom zvanju            

u mirovini  od  1.10.2018. 

Veterinarski fakultet 

akademik Dražen Matičić, 

Veterinarski fakultet 

- dr. sc. Darko Capak, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Veterinarski fakultet 

- prof. emeritus Juraj Geber, Medicinski 

fakultet 

5. dr. sc. Tomislav TREER, 

redoviti profesor u trajnom zvanju            

u mirovini  od  1.10.2018. 

Agronomski fakultet 

akademik Franjo Tomić, prof. 

emeritus, Agronomski fakultet 

- dr. sc. Anđelko Opačak, Fakultet 

agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište 

J.J. Strossmayer u Osijeku 

- dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac, znanstvena 

savjetnica u trajnom zvanju, Institut Ruđer 

Bošković u  Zagrebu 

6. dr. sc. Stipe BOTICA, 

redoviti profesor u trajnom zvanju,                                                            

u mirovini od 1.10.2018. 

Filozofski fakultet 

dr. sc. Davor Dukić, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, 

Filozofski fakultet 

-  dr. sc. Mira Menac Mihalić, redovita 

profesorica u trajnom zvanju, Filozofski 

fakultet 

-  dr. sc. Marko Dragić, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Filozofski fakultet, Sveučilište 

u Splitu 

7. dr. sc. Sanja ROIĆ, 

redovita profesorica u trajnom zvanju,                                                            

u mirovini od 1.10.2018. 

Filozofski fakultet 

dr. sc. Morana Čale, redovita 

profesorica u trajnom zvanju, 

Filozofski fakultet 

-  akademkinja Dunja Fališevac, Filozofski 

fakultet 

-  dr. sc. Elis Deghenghi - Olujić, redovita 

profesorica u trajnom zvanju, Fakultet za 

interdisciplinarne, talijanske i kulturološke 

studije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

8. dr. sc. Željka FINK ARSOVSKI, 

redovita profesorica u trajnom zvanju,                                                            

u mirovini od 1.10.2018. 

akademik Josip Užarević, 

Filozofski fakultet 

-  dr. sc. Natalija Vidmarović, redovita 

profesorica u trajnom zvanju, Filozofski 

fakultet 
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Filozofski fakultet -  dr. sc. Marija Turk, redovita profesorica u 

trajnom zvanju, Filozofski fakultet, Sveučilište 

u Rijeci 

9. dr. sc. Ivan DADIĆ, 

redoviti profesor u trajnom zvanju,                                                            

u mirovini od 1.10.2014. 

Fakultet prometnih znanosti 

dr. sc. Anđelko Ščukanec, 

redoviti profesor u trajnom 

zvanju, Fakultet prometnih 

znanosti 

-  dr. sc. Kristijan Rogić, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Fakultet prometnih znanosti 

-  dr. sc. Tomaž Tollazzi, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Fakulteta za gradbeništvo, 

prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza 

v Mariboru 

10. dr. sc. Ilija KUZMAN, 

redoviti profesor u trajnom zvanju,                                                            

u mirovini od 1.10.2017. 

Medicinski fakultet 

dr. sc. Marijan Klarica, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, 

Medicinski fakultet 

-  dr. sc. Slavko Orešković, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Medicinski fakultet 

-  akademik Ivica Kostović, prof. emeritus 

11.  Dragomir VLAHOVIĆ, 

redoviti profesor u trajnom zvanju,                                                            

u mirovini od 1.10.2016. 

Arhitektonski fakultet 

Mladen Jošić, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, Arhitektonski 

fakultet 

-  Tonči Žarnić, redoviti profesor u trajnom 

zvanju, Arhitektonski fakultet 

-  prof. emeritus Lenko Pleština, Arhitektonski 

fakultet 

12. Valter DEŠPALJ, 

redoviti profesor u trajnom zvanju,                                                            

u mirovini od 1.10.2018. 

Muzička akademija 

Dragan Sremec, redoviti profesor 

u trajnom zvanju, Muzička 

akademija 

-   Anđelko Krpan, redoviti profesor u trajnom 

zvanju, Muzička akademija 

-  prof. emeritus Tonko Ninić 

13. akademik Frano PARAĆ, 

redoviti profesor u trajnom zvanju,                                                            

u mirovini od 1.10.2018. 

Muzička akademija 

 Dragan Sremec, redoviti profesor 

u trajnom zvanju, Muzička 

akademija 

-   Zlatko Tanodi, redoviti profesor u trajnom 

zvanju, Muzička akademija 

-  akademik Zoran Juranić 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio navedene prijedloge za 

imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor 

emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

 

Profesorica Garašić navodi da je još prije dva mjeseca postavila pitanja koja se tiču 

nenapredovanja sindikalnog povjerenika profesora Markovića, a koji je ispunio sve 

znanstvene, nastavne i druge forme. Moli prorektora Čovića da objasni zašto profesora 

Markovića nema u današnjoj tablici za potvrdu izbora u zvanja iako su materijali stigli na 

Sveučilište 12. listopada 2018. 

Prorektor Čović odgovara da predmetno pitanje nije predviđena točka dnevnoga reda te da 

oko tog predmeta postoji služena korespondencija među službama rektorata i Filozofskoga  

fakulteta. 

Dekanica Vlahović Štetić navodi da je Filozofski fakultet odgovorio na sve što je Sveučilište 

zatražilo. 

Prorektor Čović navodi da je predmet, kao i svaki drugi, u razmatranju te će Filozofski fakultet 

dobiti pisani odgovor. Dodaje da se ne može na Senatu raspravljati o svakom pojedinom 

predmetu na ovaj način.  

Profesorica Garašić moli da se poštuju akademske razine i da se nikome zbog slobode govora 

ne ograničava napredovanje. Sindikat smatra da je ovo namjerni napad na Sindikat. 

Prorektor Šimpraga navodi da se ranije nije javljao za raspravu o ovakvim temama jer je 

osnivač Sindikata i dugogodišnji član tijela Sindikata. Od nedavno više nije član tih tijela stoga 

želi za početak reći da je vođenje kadrovske politike pravo čelnika institucije. I on osobno je 

bio sindikalni povjerenik i borio se za ravnopravni status svih članova Sindikata i svih 

zaposlenika te radi toga često bio u sukobu s dekanima i rektorima. Međutim, bio je svjestan 
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da njegovo napredovanje neće ovisiti samo o njemu i njegovoj stručnosti nego i o onima protiv 

kojih je dizao riječ. Slučajnom izmjenom nekih propisa, čekao je šest godina da postane docent. 

Iako je bio član visokopozicioniranog Sindikata, nije mu palo na pamet da prosvjeduje niti kod 

dekana, niti kod rektora, niti se Sindikat u to vrijeme zalagao za njega. Nastavlja da profesorica 

Garašić ovdje predstavlja Sindikat znanosti i visokog obrazovanja, a njena uloga je da se 

jednakomjerno zalaže za sve članove Sindikata, sa svih sastavnica Sveučilišta. Uprava 

Sveučilišta primjećuje da se u posljednje dvije godine profesorica Garašić posebno zalaže za 

Filozofski fakultet i Hrvatske studije, što se ne može reći i za ostale sastavnice. I druge 

sastavnice imaju sličnih problema, međutim Sindikat nije reagirao u svrhu zaštite svojih 

članova, odnosno povjerenika. Sindikat se treba boriti jednako za sve članove i za sve 

sastavnice.  

 

Rektor Boras navodi da kada bi bila istina da postoji poseban odnos prema profesoru 

Markoviću, onda bi se moglo reći i da je postojao poseban odnos prema profesorici Garašić. 

Naime, kao predstavnica Sindikata iznosila je stavove izvan zakonskih okvira i svejedno je 

dobila suglasnost za radno mjesto i napredovala u više zvanje. Smatra da nema mjesta izjavi 

da se u predmetu profesora Markovića drugačije postupa. 

 

3. Financijska pitanja 

3.1. Prijedlog raspodjele subvencija participacija školarina za ak. god. 2017./2018. po 

konačnom usklađenju Ministarstva znanosti i obrazovanja  

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

7. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 12. veljače 2019. 

godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U   

 

I. 

Prihvaća se Prijedlog raspodjele subvencija participacija školarina za akademsku 

godinu 2017./2018. po konačnom usklađenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, 

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

 

3.2. Prijedlog preraspodjele Državnog proračuna 2019. 

Dekan Klarica  navodi da se o ovoj točki raspravljalo na Odboru za proračun pa je primijećeno da 

neki izračuni povezani s odobrenim koeficijentom nisu bili dobri. Zamoljeno je da se provjeri i 

uskladi iznos. Primjedbe su došle s Medicinskog i Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta. 

Obrazloženje je bilo da će se te korekcije napraviti u rebalansu. Postavlja pitanje hoće li to tako biti. 

 

Prorektor Lazibat odgovara da je ovo raspodjela po staroj osnovici. Od veljače se povećava za 

3%, a u rujnu za dodatnih 2%.  

 

Dekan Buntak navodi da se javlja u ime triju akademija Sveučilišta. U zadnjih godinu dana se u 

više navrata govorilo o problemu financiranja u umjetničkom području. Od ranije se spominje 

neizdrživo stanje akademija vezano za materijalne troškove i održavanje čitavog sustava. Kako je 
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problem na Muzičkoj akademiji bio s neplaniranim troškovima režija, tako je i na druge dvije 

akademije s obzirom na starost zgrada i različitost prostora. Ističe da ne zna kako će se akademije 

uspjeti financirati u budućem razdoblju. Sveučilište je u zadnjih pet godina izlazilo u susret te se 

uspijevao pokrivati temeljni trošak režija. Izračunom koji je poslan ministarstvu u petom mjesecu, 

jasno je vidljivo drastično smanjenje u zadnjih deset godina. U zadnjem sklopu programskih 

ugovora, Akademija likovnih umjetnosti pala je za 450-500 tisuća kuna u financiranju redovitih 

troškova. Akademijama je po izračunima potrebno oko 15 milijuna kuna za temeljno održavanje 

sustava. Ovim putem želi potaknuti Upravu Sveučilišta da razmotri na koji način se ovaj problem 

može riješiti. 80% studijskih programa koji se odvijaju na akademijama vezano je za razvoj autorske 

umjetničke koncepcije kroz različite umjetničke discipline, dok na drugim sastavnicama koje imaju 

umjetničko područje je više vezano uz praktični dio umjetničke produkcije. Umjetničke akademije 

su time stavljene u nepovoljan položaj te nema jasnog plana kako će pokriti gubici od 10 milijuna 

kuna koji nadolaze u iduće tri godine. 

 

Rektor Boras navodi da bi se potpisivanjem programskih ugovora Sveučilište jedva pokrivalo te bi 

godišnje nedostajalo 50-100 milijuna kuna, prema izračunu Odbora za proračun. Metodologija po 

glavi studenta se temeljila na proizvoljnim izračunima za pojedina područja, pri čemu je naročito 

umjetničko i humanističko područje bilo zakinuto. Dodaje da nijedno sveučilište još nije potpisalo 

programske ugovore. Od sveučilišta se traži da potpišu ugovor koji će sve ostaviti za neke buduće 

pregovore, bez nekakve garancije. Nastavlja da je razgovarao i s premijerom te ga upozorio na dvije 

teme: granski kolektivni ugovor i programski ugovori. Na prošlom sastanku Rektorskoga zbora 

istaknuo je da ugovori imaju dobrih dijelova, međutim za neke dijelove nije jasno kako su se mogli 

ugovarati bez da se poslodavci, tj. sveučilišta konzultiraju. Isto tako, vrlo malo sindikalnih 

povjerenika je bilo konzultirano. Sa sadašnjim financiranjem koje je predviđeno za umjetničko 

područje, ne može se dalje funkcionirati. Sveučilište poput zagrebačkog ne može se financirati po 

broju studenata. Nedostajalo bi 80-180 milijuna kuna. Sveučilište u Zagrebu ima drugačiju 

infrastrukturu i ne može se financirati na taj način. Ako interes države nije da se razvija umjetničko 

područje, društveno-humanističko područje, STEM područje, onda će se to morati javno postaviti. 

Umjetničko područje je jedna od bitnih stavki funkcioniranja Sveučilišta kao zajednice. Četiri misije 

Sveučilišta su: stvaranje društveno odgovornih mladih ljudi, znanstveno istraživanje, transfer 

tehnologija, inovacija te umjetnička kulturna djelatnost. Te misije su međusobno povezane. Poziva 

sastavnice Sveučilišta na jedinstvo kako bi se zajednički borilo za boljitak cijelog Sveučilišta. 

Dodaje da će u pregovorima naročito ukazivati na navedeni izračun i da će dati sve od sebe da se 

stvarni troškovi pokriju. 

 

Prorektor Lazibat dodaje da ovo što je izložio dekan Buntak razlog zašto pregovori još traju i 

programski ugovori još uvijek nisu potpisani. Naglašava da je po Ustavu znanost i visoko 

obrazovanje od posebnog interesa. Država ima obvezu pokriti plaće i materijalne troškove. Od kad 

postoje programski ugovori, Sveučilište se podfinancira. Stoga nijedan rektor ne može potpisati 

štetan ugovor. Odbor za proračun napravio je temeljitu analizu i s tim argumentima nastupit će se u 

novim pregovorima.  

 

3.2.1. Po ekonomskoj klasifikaciji  

 Na temelju članka 21. Senata Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 7. 

redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 12. veljače 2019. 

godine donio je sljedeću 
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O D L U K U  

 

I. 

Prihvaća se Prijedlog preraspodjele Državnog proračuna za 2019. za aktivnost 

A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu – pregled po ekonomskoj 

klasifikaciji (konta 4. razine), sukladno tablici koja se nalazi u privitku ove odluke i 

njezin je sastavni dio. 

 

3.2.2. Po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu  

 Na temelju članka 21. Senata Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 7. 

redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 12. veljače 2019. 

godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Prihvaća se Prijedlog preraspodjele Državnog proračuna za 2019. za aktivnost 

A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama Sveučilišta u 

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

 

 

4. Izvješće o radu Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu u akademsku godinu 2017./2018.  

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

7. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 12. veljače 2019. 

godine, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 

godini 2017./2018. koje se nalazi u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

 

5. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica u 

akademskoj godini 2018./2019. 

5.1. Obavijest o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske 

zborove njegovih sastavnica u akademskoj godini 2018./2019. 

 Na temelju članka 15. stavak 1. i 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 

organizacijama (NN 71/2007.), donosi se 

 

O D L U K A 
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o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu  

i studentske zborove njegovih sastavnica 

 

I. 

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih 

sastavnica u akademskoj godini 2018./2019. održat će se  

u utorak, 26. ožujka 2019. i u srijedu 27. ožujka 2019. 

 

II. 

Trajanje glasovanja određuje se svaki dan u vremenu od 8 do 20 sati. 

 

III. 

Ostali uvjeti i postupak izbora za Studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove 

njegovih sastavnica utvrđeni su PRAVILNIKOM O IZBORIMA ZA STUDENTSKI 

ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU I STUDENTSKE ZBOROVE NJEGOVIH 

SASTAVNICA koji je donijela Skupština studentskog zbora na sjednici održanoj 26. 

ožujka 2010. 

 

5.2. Imenovanje Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih 

izbora (iz redova nastavnog osoblja) i Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu 

za provođenje studentskih izbora (iz redova nastavnog osoblja)  

 Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, članka 15. Zakona o studentskom 

zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007.), te članka 7. Pravilnika o 

izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu, donosi se  

 

O D L U K A 

 

o imenovanju Izbornog povjerenstva Sveučilišta  u Zagrebu 

za provođenje studentskih izbora 

 

I. 

U Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora (u 

daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) iz redova nastavnog osoblja na prijedlog 

Senata Sveučilišta u Zagrebu i iz reda studenata na prijedlog Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

 

 Prof. dr. sc. Lidija Kos - Stanišić, Fakultet političkih znanosti, predsjednica 

Prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet, zamjenik 

 Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje,  član 

Prof. dr. sc. Damir Medak, Geodetski fakultet, zamjenik 

 Student Slavko Tomičić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, član 

Student Matija Kikelj, Pravni fakultet, zamjenik  

 Studentica Petra Kozjak, Fakultet političkih znanosti, članica 

Studentica Ana Gukov, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, zamjenica 
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 Studentica Ana Zrno, Pravni fakultet, članica 

Studentica Jelena Kraljević, Pravni fakultet, zamjenica 

 

II. 

Zadaće Izbornog povjerenstva propisane su Zakonom o studentskom zboru i drugim 

studentskim organizacijama (NN 71/2007) i Pravilnikom o izborima za Studentski 

zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 

 

III. 

Mandat Izbornog povjerenstva traje do završetka postupka izbora za Studentski zbor 

i studentske zborove njegovih sastavnica u ak. god. 2018./2019. 

 

 

 

 Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, članka 15. Zakona o studentskom 

zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007.), te članka 10. Pravilnika o 

izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu, donosi se  

 

O D L U K A 

 

o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu 

za provođenje studentskih izbora 

 

I. 

U Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora 

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za prigovore) iz reda nastavnog osoblja na prijedlog 

Senata Sveučilišta u Zagrebu i iz reda studenata na prijedlog Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

 

 Dr. sc.  Marko Bratković, Pravni fakultet, predsjednik 

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Ekonomski fakultet, zamjenik 

 Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet, član 

Izv. prof. dr. sc. Marko Ćaleta, Učiteljski fakultet, zamjenik 

 Izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, Kineziološki fakultet, član 

Izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti, zamjenik 

 Student Mateo Vlačić, Pravni fakultet, član 

         Studentica Tena Kampić, Pravni fakultet, zamjenica 

 Student Boris Vidoš, Rudarsko-geološko naftni fakultet, član 

Studentica Kristina Stamenković, Medicinski fakultet, zamjenica 

 

II. 

Zadaće Povjerenstva za prigovore propisane su Zakonom o studentskom zboru i 

drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007) i Pravilnikom o izborima za 

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu. 
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III. 

Mandat Povjerenstva za prigovore traje do završetka postupka izbora za Studentski 

zbor  i studentske zborove  njegovih sastavnica u ak. god. 2018./2019. 

 

 

6. Sveučilišna nastavna literatura  

Prorektorica Čuković Bagić obavještava Senat 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 102. 

sjednici Povjerenstva, održanoj 5. veljače 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: 

SOCIJALNA POLITIKA HRVATSKE, sveučilišni udžbenik, urednik: prof. dr. sc. Gojko 

Bežovan. Predlagatelj je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

URBANO BIOVRTLARSTVO, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak, 

doc. dr. sc. Ivan Juran, doc. dr. sc. Sanja Fabek Uher, prof. dr. sc. Vesna Židovec, prof. dr. sc. 

Tihomir Miličević, mr. sc. Maja Ševar, Branka Mrakužić, dipl. ing. agr. Predlagatelj je Agronomski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

ULTRAZVUK ABDOMENA, sveučilišni priručnik, urednik: prof. dr. sc. Marko Duvnjak. 

Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

PRIPRAVA I KARAKTERIZACIJA ANORGANSKIH SPOJEVA, sveučilišni priručnik, 

autorice: prof. dr. sc. Marina Cindrić, prof. dr. sc. Zora Popović, prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, 

prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak. Predlagatelj je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE, sveučilišni priručnik, autorice: doc. dr. sc. Tihana Brkljačić i 

doc. dr. sc. Mirjana Matea Kovač. Predlagatelj je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta 

u Zagrebu. 

GASTROINTESTINAL COMPLICATIONS OF DIABETES, sveučilišni priručnik, urednici: 

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, prof. dr. sc. Lea Smirčić-Duvnjak. Predlagatelj je Medicinski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu. 

ELEMENTI NARACIJE U MEDICINI I O MEDICINI, sveučilišni priručnik, urednica: izv. 

prof. dr. sc. Ana Borovečki. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

7. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 
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7.1. Prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna do 20% studijskog programa 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Socijalni rad i socijalna 

politika Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

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

programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Socijalni rad i socijalna 

politika Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela te 

dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i 

dopuna do 20% studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 

Socijalni rad i socijalna politika Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje izmjena 

i dopuna do 20% studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Socijalni rad i socijalna politika Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

8. 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.  Ana Klobučar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Solving robust variants of the maximum weighted independent set problem (Rješavanje 

robusnih varijanti problema maksimalnoga težinskoga nezavisnoga skupa) 

2. Ivana Nikšić Franjić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Računalno istraživanje reakcija slobodnih radikala s halogeniranim organskim spojevima u 

vodenim otopinama 

3. Stipe Lukin, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Method development for in situ monitoring of mechanochemical reactions by Raman 

spectroscopy and powder X-ray diffraction (Razvoj metoda za praćenje in situ mehanokemijske 

sinteze Ramanovom spektroskopijom i difrakcijom na praškastom uzorku) 

4. Marko Nuskol, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Priprava, konformacijska analiza i kirooptička svojstva peptidnih derivata aminoferocena 

5. Krešimir Tisanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: The VLA-COSMOS 3 GHz large project: Spectra energy distributions in the radio band 

(VLA-COSMOS veliki projekt na 3GHz: Spektralne energetske distribucije u radio području) 
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6. Anamari Majdandžić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Antioksidacijski odgovor mahovina na sušni stres duž visinskoga gradijenta 

7. Krešimir Maldini, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Interdisciplinarni 

sveučilišni doktorski studij iz oceanologije 

Tema: Geokemijske značajke vode i sedimenta rijeke Cetine 

8. Nuša Cukrov, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Geologija 

Tema: Metal dynamics in the sediments of the Krka River estuary (Dinamika metala u sedimentima 

estuarija rijeke Krke) 

9. Tihana Ružić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Geologija 

Tema: Geološka karakterizacija 3D seizmičkoga zapisa u gornjomiocenskim naslagama sjevernoga 

dijela Bjelovarske subdepresije 

10. Ivana Ban, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Samoorganizacija mikrotubula i motornih proteina u formiranju antiparalelnih svežnjeva 

diobenoga vretena 

11. Petra Črnac Žuna, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj aerobne tjelesne aktivnosti na kognitivne funkcije i moždanu cirkulaciju u osoba sa 

supkortikalnim vaskularnim kognitivnim poremećajem bez demencije 

12. Kata Čulina Tomić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj biomehaničke rožnice na kirurški inducirani  astigmatizam nakon operacije katarakte 

kod pseudoeksfolijativnoga sindroma 

13. Ida Hude, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Overall quality of life among Hodgkin Lymphoma patients and survivors (Sveukupna 

kvaliteta života bolesnika i preživjelih od Hodgkinova limfoma) 

14. Boris Ivkić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Proteomski profil planocelularnoga karcinoma orofarinksa i prognoza bolesti  

15. Maša Kontić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 
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Tema: Utjecaj protektivne ventilacije pluća na prevenciju poslijeoperacijskih respiratornih 

komplikacija 

16. Jure Krasić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Metilacija nestanične DNA gena RASSF1A i PRSS21 u krvi i ejakulatu bolesnika s 

neseminomskim tumorima zametnih stanica testisa 

17. Vanja Pajić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Epidemiological characteristics of suicide and the possibility of preventive intervention 

among Internet users in the Republic of Croatia (Epidemiološke značajke samoubojstava i 

mogućnosti preventivne intervencije među internetskim korisnicima u Republici Hrvatskoj) 

18. Ivan Pašalić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Međuovisnost intrakranijskoga, intraduralnoga i lumbalnoga tlaka cerebrospinalne tekućine 

u bolesnika s rupturiranim intrakranijskim aneurizmama 

19. Mislav Planinc, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Učinak resveratrola na pokazatelje oksidacijskoga stresa i sistemnoga upalnoga odgovora u 

bolesnika podvrgnutih izvantjelesnom krvotoku tijekom kardiokirurških zahvata 

20. Marin Međugorac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Autofagija i uloga osteogenih makrofaga u kroničnoj Philadelphia-negativnoj 

mijeloproliferativnoj neoplazmi 

21. Domagoj Dlaka, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Neuroznanost 

Tema: Ispitivanje točnosti robotskoga sustava RONNA u stereotaktičkoj neurokirurgiji 

22. Donika Ilijazi Shahiqi, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Psihosocial impact of malocclusion among Kosovar adolescents (Psihosocijalni utjecaj 

malokluzije u adolescenata na Kosovu) 

23. Filip Šrajer, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arhitektura i urbanizam 

Tema: Model za inventarizaciju, monitoring i evaluaciju suhozidnih gradnji u Hrvatskoj na primjeru 

Starogradskoga polja na otoku Hvaru  

24. Marin Nikolić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Doktorski studij Građevinarstvo 
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Tema: Utjecaj kompleksnosti na uspjeh građevinskoga projekta iz perspektive izvođača radova  

25. Karlo Knežević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Machine learning and evolutionary computation in design and analysis of symmetric key 

cryptographic algorithms (Strojno učenje i evolucijsko računarstvo u oblikovanju i analizi 

kriptografskih algoritama sa simetričnim ključem)  

26. Nadir Kapetanović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Complete coverage of large seabed areas using sonar data-based path planning for an 

autonomous marine vehicle (Planiranje putanje autonomnoga plovila zasnivano na sonarskim 

podacima u svrhu potpunoga prekrivanja velikih površina morskoga dna) 

27. Leonard Novosel, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Optimiranje kaotičnih sljedova radi poboljšanja performanci programski određenoga 

radijskoga sustava 

28. Joso Vrkljan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Doktorski studij Tehnološki 

sustavi u prometu i transportu 

Tema: Model prepoznavanja opasnih dionica na javnim cestama u područjima učestale pojave 

divljači 

29. Željko Špiljar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Doktorski studij 

Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Generička metoda za modeliranje uspješnosti sustava mehaničke ventilacije i odimljavanja 

podzemnih garaža 

30. Mario Vujić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam 

tema: Kvaliteta i sigurnost dodataka prehrani na bazi pčelinjih proizvoda 

31. Sara Sila, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam 

tema: Utjecaj prehrane na crijevnu mikrobiotu u pedijatrijskih bolesnika s upalnim bolestima crijeva 

32. Irina Tanuwidjaja, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Drivers for microbiome formation during early phases of soil development (Glavni čimbenici 

koji utječu na formiranje mikrobioma u ranim fazama razvoja tla)  

33. Marta Budicin, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 
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Tema: Zvonici od 16. do kraja 18. stoljeća u Istri  

34. Petra Vugrinec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 

Tema: Simbolizam u hrvatskom slikarstvu 

35. Branka Milošević Zakić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Arheologija 

Tema: Kulturni pejzaž sjeverozapadne Istre od kraja 3. do kraja 8. stoljeća 

36. Vlatka Kovač, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pedagogija 

Tema: Zadovoljstvo osnovnom školom roditelja djece s teškoćama u razvoju i uključenost u 

djetetovo školovanje 

37. Jelena Jovanović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologija 

Tema: Karakteristike i razvoj pogrebnih običaja u Issi na temelju arheoloških istraživanja nekropole 

Martvilo od 1976. do 1985. 

38. Darija Alujević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 

Tema: Život i djelo kiparice Mile Wod 

39. Ivana Vrhovski, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Sociologija 

Tema: Sociokulturni aspekti poduzetničke orijentacije visokih učilišta na primjeru Sveučiliša u 

Rijeci i Veleučilišta VERN 

40. Mirela Lenković, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski studijski program 

Povijest  

Tema: Hrvatski kulturni identitet u Iseljeničkom kalendaru Hrvatske matice iseljenika od 1955. do 

1990.  

41. mr. sc. Jurica Hižak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 

Tema: Simulacijski modeli iterirane zatvorenikove dileme u sustavu agenata limitirane memorije 

42. Stjepan Lović, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Poništaj arbitražnoga pravorijeka  

43. Mirna Pajdaković, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 
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Tema: Analiza utjecaja razvijenosti ekoloških lanaca dobave na pokazatelje poslovanja poduzeća 

temeljem resursnoga pristupa 

44. Nikola Starčević, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Povezanost početaka tehničko-taktičkih elemenata s plasmanom vrhunskih hrvača klasičnim 

načinom na Olimpijskim igrama  

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. 

 

9. Međunarodna suradnja  

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

 

10. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. Igora Lešnika i red. prof. art. Dragana Sremca  

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 7. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini 

(2018./2019.) održanoj 12. veljače 2019. godine, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Daje se suglasnost na programe rada predloženika za dekana Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. IGORA LEŠNIKA i red. prof. art. DRAGANA 

SREMCA za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2019./2020., 

2020./2021. i 2021./2022.). 

 

11. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Veterinarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nenada Turka  

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 7. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini 

(2018./2019.) održanoj 12. veljače 2019. godine, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 
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Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Veterinarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. NENADA TURKA za mandatno razdoblje od 3 

(tri) akademske godine (2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.). 

 

12. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade 

Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata  

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

7. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 12. veljače 2019. 

godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade 

Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata koju je Upravni odbor Zaklade 

Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata donio na sjednici održanoj  30. 

siječnja 2019. godine. 

 

II. 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za 

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

 

13. Davanje suglasnosti na Pravilnik o dodjeli stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu  

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

7. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 12. veljače 2019. 

godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o dodjeli stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu koji 

je Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata donio na 

sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine. 

 

II. 

Pravilnik o dodjeli stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu studenata nalazi se u 

privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

 

14. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju 

i ustroju radnih mjesta 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 
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Zagrebu od 16. lipnja 2011. (Klasa: 602-04/11-04/17, Urbroj: 380-020/084-11-1), Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na 7. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.), 

održanoj 12. veljače 2019. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

 I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

ustroju i ustroju radnih mjesta Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: 

Pravilnik), Pravilnik koji je usvojilo Fakultetsko vijeće Građevinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 6. veljače 2019. godine. 

 

II.  

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

 

15. Ostalo 

15.1. Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.  

Prorektor Judaš obavještava članove Senata o natječaju za dodjelu Rektorove nagrade za 

akademsku godinu 2018./2019. 

 

Dekanica Vlahović-Štetić navodi da je mijenjan Etički kodeks Sveučilišta. Filozofskom 

fakultetu je s Ustavnog suda vraćena jedna odluka na ponovno mišljenje. Jedan od navoda s 

Ustavnog suda je da sastav etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u suprotnosti s prisilnim 

propisom o znanosti i visokom obrazovanju. Naime čl.112. st.13. Zakona o znanosti i visokom 

obrazovanju kaže da je na visokim učilištima najmanje jedan član etičkog povjerenstva iz redova 

studenata. S druge strane, u Etičkom kodeksu Sveučilišta piše da etička povjerenstva imaju tri 

člana, a ako se mišljenje traži u vezi s pitanjem koje se tiče ponašanja studenata ili je pitanje od 

neposredne važnosti za studente, povjerenstvo se proširuje za dva člana koja se imenuju iz reda 

studenata. Dakle, u Etičkom kodeksu Sveučilišta nedostaje jedan član student i to bi trebalo 

promijeniti. 

 

Rektor Boras odgovara da se Zakon odnosi na etička povjerenstva na Sveučilištu, a za pojedine 

slučajeve se imenuje ad hoc povjerenstvo. 

Prorektor Judaš navodi da sastavnice imaju etičko povjerenstvo formirano od stane svog 

Vijeća. Zakon se odnosi na etičko povjerenstvo koje sastavnica formira kao tijelo. Kada se radi 

o individualnim slučajevima, istražuju ih ad hoc povjerenstva. 

Dekanica Vlahović-Štetić navodi da je slučaj provelo etičko povjerenstvo, nije se radilo o 

studentu, međutim Ustavni sud je to zamjerio. 

Rektor Boras navodi da Etičko povjerenstvo Sveučilišta ne može po svom sastavu rješavati 

svaki slučaj jer nije kompetentno. 

Dekanica Vlahović-Štetić navodi da govori o tome da sastav etičkog povjerenstva sastavnice 

kako propisuje Etički kodeks, nije u skladu sa zakonom propisanim sastavom povjerenstva. 
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Rektor Boras navodi da to treba promijeniti. Zakon je iznad Kodeksa. Također će se mijenjati 

Statut Sveučilišta te statuti pojedinih sastavnica. Dodaje da mišljenja etičkih povjerenstava 

mogu biti razlog za disciplinski postupak, stoga mora postojati mogućnost priziva. 

 

*** 

 

      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 13:30 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/19-04/03 

Urbroj: 380-020/173-19-2 

22. veljače 2019. 


