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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 19. ožujka 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 

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

Sveučilišta 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

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

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

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

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

7. akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet 

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

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

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

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

12. prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić,  Agronomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

19. prof. dr. sc. Gordana Vilović, Fakultet političkih znanosti 

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

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

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

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

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

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

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

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

28. prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

31. izv. prof. dr. sc. Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet 

32. izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
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33. izv. prof. dr. dr. sc. Nikola Mišković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

47. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija  

- Vesna Kutnar Šepat, Katolički bogoslovni fakultet 

48. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

49. Danko Relić, Medicinski fakultet 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

50. Mate Jonjić, Akademija dramske umjetnosti 

51. Kristina Čerkez, Prirodoslovno-matematički fakultet 

52. Marija Barić Đurđević, Hrvatski studiji 

53. Deni Rkman, Medicinski fakultet 

 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

54. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

55. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

 

 

Ostali 

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

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

- dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

- akademik Franjo Tomić, izvjestitelj 

- red. prof. art. Mladen Jošić, izvjestitelj 

- prof. dr. sc. Vedran Mornar, izvjestitelj 

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   



3 

 

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

medije 

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

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

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

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

 

 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 8. redovitu sjednicu Senata u 350. 

akademskoj godini (2018./2019.), pozdravio sve prisutne, te predložio dopune dnevnoga reda na način 

da se: 

 

 iza točke 1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu doda nova točka 

2. Prijedlog za pokretanje postupka za izbor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića 

u zvanje počasnog doktora Sveučilišta u Zagrebu čime se ostale točke pomiču za jedan redni 

broj više 

 iza točke 5. Financijska pitanja (prijašnja točka 4.) doda nova točka 6. Ispravak Odluke o 

imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora 

(iz redova nastavnog osoblja) čime se ostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 iza točke 7. Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih 

preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. 

(prijašnja točka 6.) doda nova točka 8. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 

akademsku godinu 2018./2019. čime se ostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 iza točke 32. Davanje suglasnosti dekanu Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti 

iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Provedba HKO-a u području 

grafičkog inženjerstva, multimedije i vizualne komunikacije“ (prijašnja točka 31.) doda nova 

točka 33. Davanje suglasnosti dekanu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora 

u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Razvoj programa 

cjeloživotnog učenja u području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma 

primjenom HKO-a“ čime se ostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 iza točke 36. Davanje suglasnosti dekanu Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti 

iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Razvoj visokoobrazovnih 

standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i unaprjeđenje integriranog preddiplomskog i 

diplomskog studija veterinarske medicine uz primjenu HKO-a na Veterinarskom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu (UP.03.1.1.03.0029)“ doda nova točka 37. Davanje suglasnosti dekanu 

Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekanu Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu i dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih 

radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna povodom tužbe Grada 

Zagreba Trgovačkom sudu u Zagrebu pod poslovnim brojem P-400/19 od 25. veljače 2019. 

čime se preostala točka pomiče za jedan redni broj više 
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 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

 

*** 

 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

2. Prijedlog za pokretanje postupka za izbor gradonačelnika Grada Zagreba Milana 

Bandića u zvanje počasnog doktora Sveučilišta u Zagrebu  

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 7. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 12. veljače 2019.  

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 

5. Financijska pitanja 

6. Ispravak Odluke o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za 

provođenje studentskih izbora (iz redova nastavnog osoblja)  

7. Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih 

i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020.  

8. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 

9. Sveučilišna nastavna literatura 

10. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

1. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Crkvena glazba; glazbena pedagogija Katoličkoga 

bogoslovnoga fakulteta – obavijest 

11. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

1. Prijedlog za prihvaćanje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Fizika Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu  

2. Prijedlog o prestanku izvođenja zajedničkog poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) programa Povijest stanovništva Sveučilišta u Zagrebu  

3. Prijedlog o prestanku izvođenja združenog poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) programa Geo-engineering and Water Management Sveučilišta u 

Zagrebu  

12. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

13. Međunarodna suradnja 

14. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Bolanče 

15. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep 

16. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Geodetskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Bašića i izv. prof. dr. sc. Almina Đape 

17. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Kineziološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tomislava Krističevića 

18. Potvrđivanje izbora dekana Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. 

Igora Lešnika 
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19. Potvrđivanje izbora dekana Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Nenada Turka 

20. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih 

mjesta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu  

21. Davanje suglasnosti dekanu Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna pod nazivom „Provedba monitoringa zaslanjenja voda 

i poljoprivrednih tala na području doline Neretve za razdoblje od 2019. do 2023. godine“  

22. Davanje suglasnosti dekanici Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Akademije radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Edu4Games 

– Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje 

dizajna i razvoja videoigara“ 

23. Davanje suglasnosti dekanu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Akademije radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Akademija u 

hodu“ 

24. Davanje suglasnosti dekanici Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja 

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta 

„Unaprjeđenje kvalitete logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije 

(ERF-LOSPER)“ 

25. Davanje suglasnosti dekanu Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja partnerskog 

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za projekt „DIP2Future: Razvoj obrazovnih 

programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT-a u skladu s 

HKO-om“ 

26. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Primjena 

Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području biomedicinskog inženjerstva (HKO-BI)“ 

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

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „ProLog – 

Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih 

programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području prometa i 

logistike“ 

28. Davanje suglasnosti dekanu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja 

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta 

„Jačanje znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Farmlnova)“ 

29. Davanje suglasnosti dekanu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja 

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta 

„Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i 

medicinske biokemije (PharmMedQ)“ 
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30. Davanje suglasnosti dekanici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Izazovi za 

društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskoga fakulteta u 

Zagrebu (UP.03.1.1.03.0017)“ 

31. Davanje suglasnosti dekanu Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad 

tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „LABIRINT-Razvoj i izrada 

standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici“ 

32. Davanje suglasnosti dekanu Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad 

tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Provedba HKO-a u području 

grafičkog inženjerstva, multimedije i vizualne komunikacije“ 

33. Davanje suglasnosti dekanu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja 

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta 

„Razvoj programa cjeloživotnog učenja u području prehrambene tehnologije, 

biotehnologije i nutricionizma primjenom HKO-a“ 

34. Davanje suglasnosti obnašatelju dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na provedbu postupka javne nabave 

laboratorijske opreme u okviru projekta „VIRTULAB – INTEGRIRANI 

LABORATORIJ ZA PRIMARNE I SEKUNDARNE SIROVINE“ KK.01.1.1.02.0022 u 

sklopu Poziva; Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, 

razvoja i inovacija“ KK.01.1.1.02 u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i 

kohezija 2014. – 2020.“ 

35. Davanje suglasnosti dekanu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad 

tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Inoviranje programa 

učiteljskih i odgojnih studija primjenom HKO-a“ 

36. Davanje suglasnosti dekanu Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Razvoj 

visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i unaprjeđenje 

integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine uz primjenu 

HKO-a na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (UP.03.1.1.03.0029)“ 

37. Davanje suglasnosti dekanu Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekanu 

Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dekanu Građevinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna povodom tužbe Grada Zagreba Trgovačkom sudu u 

Zagrebu pod poslovnim brojem P-400/19 od 25. veljače 2019. 

38. Ostalo 

 

 

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

 

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

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

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

na temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću: 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o dodjeli počasnog 

zvanja i titule professor emeritus gore navedenim predloženicima. 

 

2. Prijedlog za pokretanje postupka za izbor gradonačelnika Grada Zagreba Milana 

Bandića u zvanje počasnog doktora Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras navodi da je Sveučilište u Zagrebu zaprimilo široko obrazloženi prijedlog dekana 

Muzičke akademije, profesora Cikojevića, a vezano uz pokretanje postupka za izbor 

gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića u zvanje počasnog doktorata Sveučilišta u 

Zagrebu. Rektor ističe da je prijedlog bio raspravljen na sjednici Rektorskog kolegija u užem 

sastavu gdje je prijedlog dobio jednoglasnu podršku, a potom i na Rektorskom kolegiju u širem 

sastavu gdje je prijedlog također dobio podršku uz jedan suzdržan glas i jedan glas protiv. Prema 

Statutu Sveučilišta u Zagrebu, osobama od iznimnog ugleda, kao i osobama koji su svojim 

radom pridonjele napretku Sveučilišta, hrvatskoj znanosti i kulturi, Sveučilište može dodijeliti 

počasni doktorat. Postupak dodjele počasnog doktorata mogu pokrenuti obrazloženim 

prijedlogom pojedina sveučilišna tijela, sastavnice Sveučilišta, ili pojedinci. Po dobivanju 

obrazloženog prijedloga Senat imenuje stručno povjerenstvo. Temeljem izvješća stručnog 

povjerenstva Senat donosi konačnu odluku o dodjeli počasnog doktorata. Rektor navodi da se 

predlaže imenovanje stručnog povjerenstva u sljedećem sastavu:  prof. dr. sc. Tonći Lazibat sa 

Ekonomskoga fakulteta i prorektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. art. Enes Midžić sa 

Akademije dramske umjetnosti, prof. dr. sc. Damir Knjaz sa Kineziološkoga fakulteta, prof. dr. 

sc. Miloš Judaš sa Medicinskoga fakulteta i prorektor Sveučilišta u Zagrebu, te prof. dr. sc. 

Lidija Kos-Stanišić sa Fakulteta političkih znanosti. 

 

Profesor Jovanović podsjeća članove Senata da se protiv gradonačelnika Bandića vodi 

nekoliko sudskih postupaka. Doduše, riječ je o postupcima koji su u tijeku i u vezi kojih vrijedi 
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presumpcija nevinosti. Profesor ipak smatra da bi se Sveučilište u Zagrebu moglo naći u 

neugodnoj situaciji, ako neki od tih sudskih postupaka završi osudom.Također podsjeća da 

gospodina Bandića ne tuže privatne osobe, već organi Republike Hrvatske. Gradonačelnik je 

isto tako optužen za zlouporabu položaja i pogodovanje što prikazuje u malo nezgodnom 

svijetlu dostavljeno obrazloženje. Profesor je mišljenja da sada nije trenutak za pokretanje ovog 

postupka. 

 

Profesor Paar se slaže sa profesorom Jovanovićem o neprikladnosti trenutka za pokretanjem 

postupka za dodjelu počasnog doktorata gradonačelniku Bandiću te predlaže da se ne ide u 

pokretanje postupka. Profesor iznosi svoj stav da nije dobra praksa počasne doktorate  

dodjeljivati političarima i to onima koji su na vrhuncu svoje političke moći, a temeljem koje 

funkcije mogu utjecati na različite aspekte pa i na unapređenje odnosa sa Sveučilištem. 

Mišljenja je da bi puno bolja i iskrenija zahvala bila kasnije dodjeliti počasni doktorat takvim 

osobama za koje se smatra da su puno doprinjeli, u trenutku kad više nisu na vrhuncu svoje 

političke moći, odnosno da im se na taj način zahvali za sve ono dobro što su napravili u 

prošlosti. Profesor se zahvaljuje izlagateljima što su iscrpno izdvojili doprinose gradonačelnika 

Bandića u vezi investicija i unapređenju odnosa sa Sveučilištem. Profesor ističe da se pregledom 

prijedloga može zaključiti da Grad Zagreb ne živi kako bi trebao živjeti jedan sveučilišni grad. 

Naime, ako se pogledaju konkretne brojke iz prijedloga, a za koje se tvrdi da je gradonačelnik 

Bandić nadzirao i osiguravao sredstva i realizaciju samih investicija, u odnosu na godišnji 

proračun Grada Zagreba koji iznosi oko deset milijardi kuna, onda je vidljivo da investicije za 

Muzičku akademiju iznose 1,14% godišnjeg proračuna, Francuski paviljon iznosi 0,074% 

godišnjeg proračuna, sufinanciranje gradnje paviljona za smještaj studenata iznosi 0,32% 

godišnjeg proračuna, itd. U prijedlogu su taksativno navedeni doprinosi koje je Grad Zagreb 

učinio u smislu investicija vezano uz Sveučilište u Zagrebu. Međutim, u prijedlogu se navodi i 

period u kojem je sve navedeno ostvareno. Profesor ističe da preračunato matematički, srednja 

vrijednost doprinosa Grada Zagreba investicijama Sveučilištu u Zagrebu iznosi 0,1% godišnjeg 

proračuna Grada Zagreba, odnosno jedan promil. Navodi da ima puno razumijevanje za kolege 

s Muzičke akademije u vezi doprinosa oko izgradnje nove zgrade, no ipak odnos Grada Zagreba 

i Sveučilišta u Zagrebu treba sagledavati šire zbog čega smatra da ulaganje od jednog promila 

godišnje pokazuje da Grad Zagreb ne brine o Sveučilištu u Zagrebu u onoj mjeri u kojoj bi 

trebao. Iz prijedloga profesor Paar zaključuje da Sveučilište u Zagrebu ima ozbiljan problem sa 

Gradom Zagrebom, te da bi dvije uprave, sveučilišna i ona gradska, trebale sjesti i vidjeti što se 

može napraviti, a da investicije na godišnjoj razini budu veće od jednog promila. Grad Zagreb 

treba biti sveučilišni grad i to se treba dokazati djelima. 

 

Profesorica Garašić smatra da je dodjeljivanje počasnog doktorata izuzetan i poseban čin u 

životu svakog sveučilišta, te da tako važne točke članovima Senata trebaju biti unaprijed 

pripremljene i dostavljene. Predstavnica Sindikata ističe da još danas ujutro materijali za 

predmetnu točku nisu bili dostupni članovima Senata na wiki stranicama (intranetu). Postavlja 

upit kako je moguće da članovi pročitaju materijale u tako kratkom roku i dobiju dobar uvid u 

ono što se predlaže te može li se uopće na taj način donijeti kvalitetna odluka. 

 

Rektor Boras replicira predstavnici Sidikata, profesorici Garašić te navodi da je riječ o široko 

obrazloženom prijedlogu koji je sačinjen u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu. Također, 

bit će prilike raspravljati kad se dobije izvješće stručnog povjerenstva, ako Senat prethodno 

imenuje stručno povjerenstvo. Rektor napominje da su na Rektorskom kolegiju u užem i širem 

sastavu od strane određenih članova dobivene još neke informacije koje nisu sadržane u 
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prijedlogu o tome kako Grad Zagreb načelu sa gradonačelnikom pomaže svojem sveučilištu. 

Rektor navodi da je Zagreb sveučilišni grad, te smatra da Grad Zagreb pomaže i više od onoga 

što je dužan. Smatra da doprinos Grada Zagreba ne bi trebalo gledati samo kroz postotke, već i 

mnoge druge nematerijalne stvari. Rektor se referira na dio izlaganja profesora Jovanovića u 

dijelu oko sudskih postupaka koji se vode protiv gradonačelnika i navodi kako isti nisu dovršeni 

te da se radi o političkim odnosima u koje Sveučilište ne ulazi. U nastavku podsjeća da su se 

svojevremeno na Sveučilištu i fakultetima sprečavali određeni postupci izbora zbog navodnih 

postupaka koji su bili u tijeku. Rektor smatra da je Sveučilište uglavnom izvan politike, osim 

one znanstvene kojom se treba baviti. Što se tiče samog prijedloga, ponavlja da je on široko 

obrazoložen te se nada da će članovi Senata podržati donošenje odluke o imenovanju 

predloženog stručnog povjerenstva koje će u svojem izvješću reći što misli o pristiglom 

prijedlogu, a o čemu će zadnju riječ imati Senat. 

 

Dekan Cikojević uvažava primjedbe kolege sa Filozofskoga fakulteta i kolege sa 

Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta o tome da ovaj prijedlog nije baš tako opširan jer se u 

njemu nije navelo sve ono što je Grad Zagreb pružio umjetničkoj struci. Dekan pojašnjava da 

Grad Zagreb financira kompletne umjetničke projekte, daje na raspolaganje infrastrukturu 

Grada kroz dvoranu Lisinski, preko Zagrebačke filharmonije koja stoji na raspolaganju 

studentima Muzičke akademije, pa do umjetničkih ansambala, zagrebačkih solista, zagrebačkog 

kvarteta, Hrvatskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Komedija, itd. Svako veće 

događanje poput natjecanja ili kongresa nije moguće zamisliti bez direktne pomoći Grada 

Zagreba. Dekan podsjeća na loše uvjete u kojima su djelovali studenti i profesori prije nego je 

izgrađena nova zgrada Muzičke akademije koja je svima dala dignitet i osjećaj dostojanstva. 

Ističe da je u zadnjoj godini svog dekanskog mandata te da je prethodnih dvanaest godina 

svjedočio direktnoj i bezrezervnoj podršci gradonačelnika Bandića u vezi izgradnje nove 

zagrade. Ističe da sa punim dignitetom i integritetom podnosi predmetni zahtjev o čemu će 

konačnu odluku donijeti Senat.  

 

Profesor Midžić podsjeća da je u stogodišnoj povijesti visokoškolskog umjetničkog 

obrazovanja izgradnja nove zgrade Muzičke akademije prvi i jedini potpuno opremljen prostor 

izgrađen za neku umjetničku akademiju. Nova zgrada izgrađena je na zadovoljstvo umjetničkog 

područja, Sveučilišta u Zagrebu, Grada Zagreba i Republike Hrvatske. 

 

Dekan Buntak podržava kolegu Cikojevića i upravu Muzičke akademije s obzirom da svi koji 

su radili realnije stvari, bili su svjedoci toga kako je jedno kad se nađe pred problemom kojeg 

treba riješiti (novcem, organizacijom, podrškom), a drugo je kad se rade određene ideje  i 

razmišlja o određenom razvoju koji se nikad ne realizira. Navodi da je uz veliki napor konačno 

napravljena jedna zgrada koja je zamišljena kao akademija za visoko umjetničko obrazovanje. 

Novom zgradom Muzičke akademije umjetničko područje dobilo poklon, te legitimitet i 

drugačije značenje s obzirom na lokaciju na kojoj je zgrada izgrađena. Bez obzira na političke 

prijepore koji mogu postojati, dekan smatra da se treba fokusirati na podršku koju je umjetničko 

područje imalo i koja je omogućila drugačiji razvoj i drugačiju prezentaciju kako umjetničkog 

obrazovanja, tako i Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Profesor Jovanović postavlja upit je li rektor Boras tijekom svog izlaganja spomenuo izraz 

vođenja političkih procesa protiv gradonačelnika Bandića. Skreće pozornost da je pravosuđe u 

jednoj demokratskoj državi neovisno o politici. Zbog toga se treba uzeti u obzir da je politika 

jedna stvar, a ono što rade sudovi, Uskok i ostali nešto drugo. 
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Rektor Boras odgovara da nije rekao da se vode politički procesi te pojašnjava da su se takvi 

postupci pokretali u vrijeme drugih politika. Rektor predlaže da se nakon sadržajne rasprave 

pristupi glasanju o prijedlogu. 

 

 Na temelju članka 21. i članka 76. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s 

obrazloženim prijedlogom Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu od 14. 

ožujka 2019. godine, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.), održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je uz deset glasova 

protiv i dva suzdržana glasa 

 

O d l u k u 

 

o pokretanju postupka za dodjelu počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu 

gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću 

 

I. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka za dodjelu počasnog doktorata 

Sveučilišta u Zagrebu gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću. 

 

II. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu 

gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću (dalje: Povjerenstvo) u sljedećem 

sastavu: 

 dr. sc. Tonći Lazibat, redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prorektor Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik 

 dr. art. Enes Midžić,  redoviti profesor u trajnom zvanju Akademije 

dramske umjetnosti  Sveučilišta u Zagrebu, član 

 dr. sc. Damir Knjaz, redoviti profesor Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, član 

 dr. sc. Miloš Judaš, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prorektor Sveučilišta u Zagrebu, član 

 dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, redovita profesorica Fakulteta političkih 

znanosti Sveučilišta u Zagrebu, članica 

 

III. 

Povjerenstvo je dužno sastati se, razmotriti prijedlog, donijeti ocjenu te napisati 

izvješće s prijedlogom koje će razmotriti Senat Sveučilišta u Zagrebu te donijeti 

konačnu odluku o dodjeli počasnog doktorata. 

 

Rektor Boras nakon glasanja podsjeća na aferu Index zbog koje je spriječeno napredovanje 

mnogim profesorima koji su time oštećeni, a koji su u velikoj većini u kasnijim sudskim 

procesima bili oslobođeni. Ističe da ne postoji uzalud institut presumpscije nevinosti te da u 

takvim stvarima treba biti oprezan. 

  

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 7. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 12. veljače 2019. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je  prihvatio zapisnik 7. redovite sjednice 

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

veljače 2019. 

  

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: 

 

 

 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 
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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 

 

5. Financijska pitanja 

 

Prorektor Lazibat podsjeća da se još od prošlih programskih ugovora stipendije financiraju iz 

programskih ugovora. Prošli programski ugovori su konzumirani, a novi su tek u pregovorima. 

Međutim, Sveučilište dobiva akontacijske doznake i mora obavljati svoju djelatnost te, između 

ostalog, mora raspisati natječaj za dodjelu stipendija za tekuću akademsku godinu čiji sadržaj 

je definiran točkom 8. dnevnog reda. Prorektor pojašnjava da se od članova Senata traži 

odobrenje da se raspiše natječaj za stipendije jer se očekuje da će do iduće sjednice Senata stići 

akontacijska doznaka nakon čega će se donijeti i odluku o raspodjeli. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o odobrenju raspisivanja 

natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 

2018./2019. 

 

Dekan Cikojević ističe da je dužan skrenuti pažnju Sveučilištu da je Muzička akademija u dugu 

sa 2,5 milijuna kuna te da su pred financijskim krahom budući da plaćaju ovrhe, odnosno 

zatezne kamate za struju od 30 ili 40 tisuća kuna, te smatra da trenutno ne vidi rješenje ovom 

slučaju. 

 

Rektor Boras odgovara da je svjestan problema s troškovima Muzičke akademije. Ističe da je 

prijedlog uprave Sveučilišta, o čemu se mora vidjeti još i s Odborom za proračun, da se određena 

sredstva iz programskih ugovora namjenski osiguraju za pokriće takvih financijskih dubioza. 

Međutim, Sveučilište do sad nije još dobilo nikakvu akontaciju od Ministarstva. Rektor ističe 

da ako bude potrebno, možda će se sazvati i izvanrednu sjednicu Senata, nakon što se razmotri 

prijedloge na Odboru za proračun. 

 

Dekanica Čižmešija podsjeća da je temeljem prošlog programskog ugovora koji je istekao, 

Senat svojedobno donio odluku koje su se svi držali o maksimalnim iznosima participacija 

školarina koje nisu pokrivene subvencijama. Dekanica navodi da za ovu akademsku godinu 

nema takve odluke. 

 

Prorektor Lazibat odgovara dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta da će se odluku 

pripremiti za sljedeću sjednicu Senata nakon što dođe akontacijska doznaka. Maksimalni iznosi 

participacija školarina biti će u onim okvirima u kojima su bili do sad. 

 

O.d. dekana Nakić ukratko upoznaje članove Senata s onim što je Odbor za proračun zaključio 

na svojoj sjednici. Ističe da kad se raspravljalo o programskim ugovorima, dana je puna potpora 

upravi Sveučilišta i rektoru da u slučaju ako ne postoji mogućnost dogovora sa Ministarstvom, 

da se direktno ide prema Vladi RH. 

 

Rektor Boras navodi da je problem Sveučilišta u Zagrebu u odnosu na Ministarstvo taj da se 

stalno apostrofiraju samo znanstveni rezultati i govori o znanstvenoj kvaliteti onih koji bi trebali 

voditi Sveučilište, a zabravljajući pri tome da je prvenstvena misija Sveučilišta – obrazovanje 

kvalitetnog kadra, utemeljeno na vrhunskoj znanosti za što je potrebno dodatno financiranje. 

 

6. Ispravak Odluke o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za 

provođenje studentskih izbora (iz redova nastavnog osoblja) 

 

Rektor Boras navodi da je potrebno kroz Senat provesti ispravak Odluke o imenovanju 

Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora (iz redova 

nastavnog osoblja) koja je donesena na prethodnoj sjednici Senata. Naime, Odlukom rektora od 

veljače 2019., a na prijedlog Senata definirano je tko su, između ostalih, predstavnici nastavnog 

osoblja u Povjerenstvu. Predsjednik imenovanog Povjerenstva, dr. sc. Marko Bratković u 

trenutku donošenja odluke nije bio u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 

mjestu, a koje je u međuvremenu stekao budući da je potvrđen u znanstveno-nastavno zvanje 

docenta na prošloj sjednici Vijeća društveno-humanističkoga područja čime su se stekli uvjeti 

da bude imenovan u Povjerenstvo.  
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 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, rektor donosi   

 

O d l u k u 

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: 

 

1. Doc. dr. sc.  Marko Bratković, Pravni fakultet, predsjednik 

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

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

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

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

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

4. Student Mateo Vlačić, Pravni fakultet, član 

          Studentica Tena Kampić, Pravni fakultet, zamjenica 

5. 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. 

 

III. 

Mandat Povjerenstva za prigovore traje do završetka postupka izbora za 

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

 

 IV. 

Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka rektora od 8. veljače 2019. (Klasa: 

602-04/19-23/02; Urbroj: 380-061/265-19-3). 

  

7. Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih 

i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020.  

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da za akademsku godinu 2019./2020. sastavnice 

Sveučilišta u Zagrebu predlažu ukupnu upisnu kvotu od 14043 upisna mjesta. Od toga su 11533 

(82,13%) upisna mjesta predviđena za redovite studente, 2083 (14,83%) za izvanredne studente, 

dok je za strane studente (bez EU državljana) predviđeno 427 upisnih mjesta (3,04%).  
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U posebnoj kvoti namijenjenoj pripadnicima hrvatske manjine u europskim državama, Hrvatima 

iseljenicima u prekomorskim i europskim državama te njihovim potomcima predlažu se 202 

upisna mjesta (prošle godine 217). 

 

Prema Odluci Senata o postupku i kriterijima prihvaćanja upisnih kvota na preddiplomskim, 

integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima za ak. god. 2019./2020. (22. siječnja 2019.) 

sastavnice su do 1. ožujka 2019. trebale provesti analizu prema utvrđenim kriterijima te na 

sjednici fakultetskog/akademijskog vijeća utvrditi prijedlog upisnih kvota.  

 

Za sva povećanja kvota zatražena su obrazloženje koja su priložena materijalima Senata.  

 

U području prirodnih znanosti povećanje kvote predložio je Prirodoslovno-matematički 

fakultet (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika; smjer: istraživački, 

+10 redovitih studenata). 

U području biomedicine i zdravstva, Farmaceutsko-biokemijski fakultet (integrirani 

sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Farmacija, +2 strana studenta; integrirani 

sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Medicinska biokemija, +1 strani student) i 

Stomatološki fakultet (integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina na 

engleskom jeziku, +2 redovita studenta i +2 stana studenta). 

U području društvenih znanosti Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (preddiplomski 

sveučilišni studij Socijalna pedagogija, +5 redovitih studenata; preddiplomski sveučilišni studij 

Rehabilitacija, +50 izvanrednih studenata), Ekonomski fakultet (integrirani preddiplomski i 

diplomski studij Poslovna ekonomija, +165 redovitih studenata i +195 izvanrednih studenata; 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija, +50 redovitih studenata i 65 

izvanrednih studenata; preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Trgovinsko 

poslovanje, +85 redovitih studenata i +90 izvanrednih studenata; smjer Računovodstvo i 

financije, +85 redovitih studenata i +90 izvanrednih studenata; smjer Turističko poslovanje, +85 

redovitih studenata i +90 izvanrednih studenata), Kineziološki fakultet (preddiplomski stručni 

studij Izobrazba trenera, smjer Sportska rekreacija, +15 redovitih studenata) i Učiteljski 

fakultet (za studij u postupku vrednovanja - preddiplomski sveučilišni studij Učiteljski studij s 

engleskim jezikom, odsjek Čakovec, +20 redovitih studenata; preddiplomski sveučilišni studij 

Učiteljski studij s engleskim jezikom, odsjek Zagreb, +5 redovitih studenata i +1 strani student; 

preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odsjek Zagreb, +50 

izvanrednih studenata i +1 strani student). 

Unutar humanističkog područja povećanje kvota predlaže Filozofski fakultet (preddiplomski 

sveučilišni studij Judaistika, dvopredmetni, +10 redovitih studenata i +1 strani student; 

preddiplomski sveučilišni studij Povijest, dvopredmetni, +5 redovitih studenata) i Hrvatski 

studiji (za studij u postupku vrednovanja -integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij Demografija i hrvatsko iseljeništvo, dvopredmetni, +25 redovitih studenata; za 

preddiplomski sveučilišni studij Kroatologija, dvopredmetni, +9 redovitih studenata). 

U umjetničkom području Akademija likovnih umjetnosti (preddiplomski sveučilišni studij 

Animirani film i novi mediji, +2 redovita studenta) i Muzička akademija (studij Teorija glazbe, 

+1 redoviti student; studij za instrumentaliste, smjer Orgulje, +2 redovita studenta; studij za 

instrumentaliste, smjer Rog, +1 redoviti student; studij za instrumentaliste, smjer Tuba, +1 

redoviti student). 

 

U odnosu na prošlu akademsku godinu u kvoti redovitih studenata povećanje iznosi 4,32%, a u 

ukupnoj kvoti 8,17%. Predložena upisna kvota na ukupnoj je razini povećana za 1061 

studenta u odnosu na upisnu kvotu za 2018./2019. akademsku godinu. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio upisne kvote za upis 

studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih 

studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. 

 

8. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da Natječaj svojim sadržajem odgovara onom od prošle 

godine. Elektroničke prijave bit će od 20. ožujka do 7. travnja. Prorektorica ističe da je, u skladu 

sa obvezama GDPR-a, u Natječaju dodan pasus koji navodi da kandidati prihvaćaju sve 

navedene uvjete i kriterije te daje privolu Sveučilištu u Zagrebu za obradu i objavu osobnih 

podataka u svrhu provođenja Natječaja, suglasni su da se njihovi osobni podatci čuvaju i objave 

na rang listi studenata koji su sudjelovali u Natječaju za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu 

sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio natječaj za dodjelu 

stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2018./2019. 

 

9. Sveučilišna nastavna literatura 

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 

Sveučilišta u Zagrebu primilo od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge 

za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 103. sjednici Povjerenstva, održanoj 5. 

ožujka 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: 

 

TEHNOLOGIJA BRODOGRADNJE II, sveučilišni udžbenik, autor: doc. dr. sc. Neven 

Hadžić. Predlagatelj je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

ODABRANA POGLAVLJA KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE, sveučilišni udžbenik,  

urednice: doc. dr. sc. Nataša Beader, prof. dr. sc. Branka Bedenić i izv. prof. dr. sc. Ana Budimir. 

Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

ATOPIJSKI DERMATITIS, sveučilišni priručnik, autorice: izv. prof. dr. sc. Suzana 

Ljubojević Hadžavić i prim. dr. sc. Nives Pustišek. Predlagatelj je Medicinski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu. 

SUSTAV SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA: NOVE PRIJETNJE GLOBALNOJ 

SIGURNOSTI, sveučilišni priručnik, urednica: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori. Predlagatelj je 

izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori. 

PROGRAMIRANJE APLIKACIJA ZA ANDROID, sveučilišni priručnik, autori: dr. sc. 

Maja Karaga i Marko Stojanović, mag. rač. i mat. Predlagatelj je Prirodoslovno-matematički 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

10. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

1. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Crkvena glazba; glazbena pedagogija Katoličkoga 

bogoslovnoga fakulteta – obavijest 

 

Prorektorica Hruškar izvještava Senat da je diplomski sveučilišni studijski program 

Crkvena glazba; glazbena pedagogija Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta upisan u 

Upisnik studijskih programa. 

 

11. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

1. Prijedlog za prihvaćanje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Fizika Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje novog poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Fizika Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna 

mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju nastavnog plana i 

programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studijskog programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

novog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Fizika Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

  

2. Prijedlog o prestanku izvođenja zajedničkog poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) programa Povijest stanovništva Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi da je Odbor za doktorske programe 24. siječnja 2019. 

zaprimio Odluku Senata Sveučilišta u Dubrovniku u kojem se obavještava o prestanku 

izvođenja zajedničkog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) programa Povijest 

stanovništva koji su od 2007. zajednički provodili Sveučilište u Dubrovniku i 

Sveučilište u Zagrebu. Doktorski studenti koji imaju aktivni status na spomenutom 

studiju, studij mogu završiti najkasnije do 30. rujna 2020., bez mogućnosti produljenja 

roka za završetak studija. Iznimno, u opravdanim sučjaevima, doktorandima upisanima 

na studij u ak. godini 2014./2015. (zadnja generacija upisanih studenata) može se 

odobriti završetak studija najkasnije do 30. rujna 2022. Prorektor navodi kako je 

preporuka da se na temelju primljene obavijesti predmetni doktorski studij izbriše s 

popisa aktivnih poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog o prestanku 

izvođenja zajedničkog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) programa 

Povijest stanovništva Sveučilišta u Zagrebu. 
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3. Prijedlog o prestanku izvođenja združenog poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) programa Geo-engineering and Water Management Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi da je Odbor za doktorske programe 21. prosinca 2018. 

zaprimio dopis Vijeća Združenog doktorskog studija Geo-engineering and Water 

Management u kojem se obavještava o odluci Međunarodnog vijeća studija (Board of 

Management) od 30. rujna 2016. da se više neće upisivati nove generacije studenata na 

spomenuti združeni doktorski studij te da se zaključno s ak. god. 2018./2019. 

sporazumno prekida konzorcijski ugovor. Posljednja generacija doktorskih studenata 

upisana je na studij u ak. god. 2015./2016. Spomenutom odlukom Međunarodnog vijeća 

studija, doktorski studenti upisani na ovaj doktorski studij imaju pravo završiti studij u 

roku propisanom odgovarajućim Sveučilišnim pravilnikom, po pravima koja su 

vrijedila prilikom upisa na studij. Prorektor navodi kako je preporuka da se na temelju 

primljene obavijesti predmetni doktorski studij izbriše s popisa aktivnih 

poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog o prestanku 

izvođenja združenog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) programa Geo-

engineering and Water Management 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. Clay James Grewcoe, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Geometric structure of generalised gauge field theories (Geometrijska struktura teorija s 

poopćenim baždarnim simetrijama) 

 

2. Domagoj Leljak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Testing the standard model in heavy quark decays (Testiranje standardnoga modela u 

raspadima teških kvarkova) 

 

3. Lovro Basioli, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Samouređene 3D mreže germanijevih nanožica u amorfnim matricama 

 

4. Darko Zarić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Fizika 

Tema: Very large zenith angle observations of VHE gamma-ray sources by IACT telescopes and 

development of the system for their precision pointing (Opažanja izvora gama zraka vrlo visokih 
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energija IACT teleskopima pri velikim zenitnim kutovima i razvoj sustava za njihovo precizno 

usmjeravanje) 

 

5. Marija Mađor-Božinović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Renromalization and observables in the standard model and beyond in higher orders of 

perturbation theory (Renormalizacija i opservable u standardnom  modelu i izvan njega u višim 

redovima računa smetnje) 

 

6. Teodoro Klaser, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Study of the thermosalient effect in N’-2-Propylidene-4-hydroxybenzohydrazide and the 

derivatives of oxitropium bromide (Istraživanje termoodskočnoga efekta u N’-2-Propiliden-4-

hidroksibenzohidrazidu i derivatima oksitropium bromida) 

 

7. David Jutrić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Učinak antiepileptika valproata i flavonona naringenina na antioksidacijski sustav obrane u 

mozgu, jetri i bubregu 

 

8. Tea Zubin Ferri, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Primjena analitičkih metoda za klasifikaciju arheoloških uzoraka iz antičke keramičarske 

radionice u Crikvenici 

 

9. Iva Japundžić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Utjecaj radnih uvjeta i konstitucijskih čimbenika na nastanak kontaktnoga dermatitisa šaka u 

doktora dentalne medicine i doktora medicine 

 

10. Lada Šumilin, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Procjena povezanosti parodontitisa i idiopatske neplodnosti u žena detekcijom matriksne 

metaloproteinaze 8 iz sline 

 

11. Josip Škaričić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Utjecaj nošenja relaksacijske okluzijske udlage na parametre kretnji donje čeljusti u ispitanika s 

bruksizmom  

 

12. Milena Peitl, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Korelacija ekspresije hormonskih receptora i kliničkih parametara u liposarkoma  
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13. Ana Meter, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost debljine lamele s vidnom oštrinom nakon stražnje slojevite transplantacije rožnice  

 

14. Bisera Jurišić Dukovski, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 

Tema: Razvoj funkcionalnih kationskih nanoemulzija za liječenje bolesti suhoga oka   

 

15. Valerija Benko, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Dijagnostičko i prognostičko značenje kliničkih i laboratorijskih pokazatelja u izljevima pasa 

 

16. Marin Lozić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Međudjelovanje lidokaina, pentadekapeptida BPC 157 i sustava dušikova monoksida u 

štakorskom modelu regionalne anestezije 

 

17.mr. sc. Ivica Bašić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Metodologija za ocjenu ugroženosti bazena za istrošeno gorivo u nuklearnoj elektrani s 

tlakovodnim reaktorom  

18. Petar Franček, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Optimizacija pobude piezokeramičkih ultrazvučnih pretvarača u nelinearnim i termički 

promjenjivim radnim uvjetima 

 

19. Jure Konjevod, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Karakterizacija mjernih instrumenata i preciznih širokopojasnih pretvornika struje i napona u 

sklopu digitalnoga vatmetra 

 

20. Zora Luburić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Optimalni pogon elektroenergetskoga sustava i planiranje investicija u vodove, spremnike 

energije i kontinuiranu serijsku kompenzaciju prijenosnih vodova  

 

21. Denis Šipuš, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Doktorski studij Tehnološki sustavi 

u prometu i transportu 

Tema: Razvoj pravičnoga tarifnoga modela u integriranom prijevozu putnika 

 

22. Ivana Ljevak, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Doktorski studij Grafičko inženjerstvo i 

oblikovanje grafičkih proizvoda 
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Tema: Standardizacija korelativnih parametara koeficijenata frikcije i kvalitete tiska termoskupljajućih 

etiketa 

23. Jasmin Jug, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Doktorski studij 

Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo 

Tema: Model za procjenu primjenjivosti tehnologija otkopavanja u odnosu na značajke stijenske mase 

 

24. mr. sc. Dragan Divjak, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

doktorski studij geodezije i geoinformatike 

Tema: Izgradnja okvira za praćenje stanja sustava upravljanja zemljištem primjenom metoda 

kompleksnih sustava  

25. mr. sc. Mirko Husak, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

doktorski studij geodezije i geoinformatike 

Tema: Doprinos Ruđera Boškovića u određivanju elemenata Sunčeve rotacije na osnovu opažanja pjega  

 

26. Ana Gabrijela Blažević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Glotodidaktike  

Tema: Brzina govorenja čitanja na glas dvojezičnih govornika španjolskoga i hrvatskoga jezika  

 

27. Corinna Jerkin, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika  

Tema: Odnos pripovjednoga i prevoditeljeva glasa u prijevodnoj dječjoj književnosti 

 

28. Lana Žaja, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti  

Tema: Razvoj arhivistike prema suvremenoj znanosti ‒ analiza časopisa Arhivski vjesnik od 1899. do 

2017. godine  

 

29. Vesna Trut, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Odrednice položaja žena u obrambenom sustavu Republike Hrvatske  

 

30. Ema Menđušić Škugor, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Pružanje pravne pomoći kao ugovorni odnos odvjetnika i stranke 

 

31. Stjepka Popović, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Provjera modela medijskoga izvješćivanja i prezentacije sadržaja o seksualnom zlostavljanju 

djece  

 

32. Dalibor Franćeski, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 
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Tema: Morfološko vrjednovanje promjena ploče rasta proksimalnoga dijela humerusa u mladih 

asimptomatskih odbojkašica magnetskom rezonancijom 

 

33. Sergio de Privitellio, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Kineziološka aktivnost i samoprocjena kvalitete života studenata prema području znanosti  

 

34. Ivan Oreb, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Učinkovitost različitih modela poduke početnika u jedrenju  

 

35. Antonia Bralić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 

Tema: Approaches to learning in a blended learning environment in higher education (Pristupi učenju u 

hibridnom okruženju za učenje u visokoškolskom obrazovanju) 

 

36. Matija Perušinović, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest 

Tema: Utjecaj društvenih i političkih čimbenika na hrvatsku kinematografiju 1945. – 1955.  

 

37. dr. sc. Leo Rafolt, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

odobrena tema: Ritualizirane strukture pokreta u japanskom koryu budou: etnokineziološki aspekti 

budo  

- zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 12. prosinca 2017. odobren je krivi naslov 

teme 

ispravak teme: Ritualizirane strukture pokreta u japanskom koryu budou: etnokineziološki aspekti 

budo kulture kao nematerijalne kulturne baštine 

 

38. mr. sc. Sandra Crnković, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Šumarstvo 

Tema: Varijabilnost morfoloških značajki žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i njihov utjecaj na 

nicanje, rast i razvoj sadnica u kontroliranim uvjetima  

 

39. Ljubica Lukač, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo i drvna tehnologija 

Tema: Dinamika prašuma crnoga bora (Pinus nigra J. F. Arnold) i munike (Pinus heldreichii H. 

Christ) u predplaninskom pojasu jugoistočnih Dinarida 

 

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

Šumarstvo i drvna tehnologija 

Tema: Utjecaj klimatskih promjena na dinamiku poplavnih nizinskih ekosustava u Hrvatskoj 
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Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća Koordinacijskog povjerenstva sveučilišnog 

interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, donijelo je sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

 

  U okviru doktorskoga studija 

 

 

1. Antun Car, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva, 

tema: Tuberkuloza u dubrovačkom društvu od 1825. godine do sredine 20. stoljeća 

Profesor Paar predlaže da se u doktorskoj temi pod rednim brojem 5. (Marija Mađor-Božinović) 

isprave greške u hrvatskom i engleskom nazivu, odnosno u engleskoj verziji umjesto riječi 

„renomalization“ treba pisati „renormalization“, te umjesto riječi „pertubation“ treba pisati 

„perturbation“. U hrvatskoj verziji riječ „renomalizacija“ treba ispraviti u „renormalizacija“. 

 

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 uz prihvaćanje primjedbi profesora Paara u vezi teme 

doktorske disertacije pod rednim brojem 5. (Marija Mađor-Božinović) te je 

odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

  

13. Međunarodna suradnja 

 

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

 

14. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Bolanče 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine, na prijedlog rektora, donio 

je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. TOMISLAVA 

BOLANČE za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2019./2020. i 

2020./2021. ). 
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15. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine, na prijedlog rektora, donio 

je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženice za dekanicu Fakulteta 

organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. NINE 

BEGIČEVIĆ REĐEP za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

(2019./2020. i 2020./2021.). 

 

16. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Geodetskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Bašića i izv. prof. dr. sc. Almina Đape 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine, na prijedlog rektora, donio 

je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na programe rada predloženika za dekana Geodetskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. TOMISLAVA BAŠIĆA i izv. prof. dr. 

sc. ALMINA ĐAPE za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

(2019./2020. i 2020./2021. ). 

 

17. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Kineziološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tomislava Krističevića 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine, na prijedlog rektora, donio 

je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Kineziološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. TOMISLAVA KRISTIČEVIĆA 

za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2019./2020., 2020./2021. i 

2021./2022.). 
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18. Potvrđivanje izbora dekana Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. 

Igora Lešnika 

 

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

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 

63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 21. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor red. prof. art. Igora Lešnika za dekana Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine 

(2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.) izabranog 13. ožujka 2019. godine Odlukom 

Akademijskoga vijeća Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. 

 

19. Potvrđivanje izbora dekana Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Nenada Turka 

 

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

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 

63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 21. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Nenada Turka za dekana Veterinarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2019./2020., 

2020./2021. i 2021./2022.) izabranog 22. veljače 2019. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

20. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih 

mjesta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

postupku davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu od 16. lipnja 2011. (Klasa: 602-04/11-04/17, Urbroj: 380-

020/084-11-1), Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. 

akademskoj godini (2018./2019.), održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je 

sljedeću 

 

  O d l u k u 

 

  I. 
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Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju 

radnih mjesta na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Odluka), 

Odluka koju je usvojilo Akademijsko vijeće Muzičke akademije Sveučilišta u 

Zagrebu na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine. 

  

21. Davanje suglasnosti dekanu Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna pod nazivom „Provedba monitoringa zaslanjenja voda 

i poljoprivrednih tala na području doline Neretve za razdoblje od 2019. do 2023. godine“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. 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 

radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna pod nazivom 

„Provedba monitoringa zaslanjenja voda i poljoprivrednih tala na području doline 

Neretve za razdoblje od 2019. do 2023. godine“. 

  

22. Davanje suglasnosti dekanici Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Akademije radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Edu4Games 

– Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje 

dizajna i razvoja videoigara“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanici Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 

izv. prof. art. Franki Perković Gamulin za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

račun Akademije radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, 

koji se odnose na financiranje projekta „Edu4Games – Izrada standarda 

zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i 

razvoja videoigara“. 

 

23. Davanje suglasnosti dekanu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Akademije radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Akademija u 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 

izv. prof. art. Tomislavu Buntaku za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun 

Akademije radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se 

odnose na financiranje projekta „Akademija u hodu“. 

 

24. Davanje suglasnosti dekanici Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja 

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta 

„Unaprjeđenje kvalitete logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije 

(ERF-LOSPER)“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanici Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Snježani Sekušak-Galešev za poduzimanje pravnih 

radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Unaprjeđenje kvalitete 

logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije (ERF-LOSPER)“. 

 

25. Davanje suglasnosti dekanu Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja partnerskog 

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za projekt „DIP2Future: Razvoj obrazovnih 

programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT-a u skladu s 

HKO-om“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Nevenu Vrčeku za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

račun Fakulteta radi potpisivanja partnerskog ugovora u vrijednosti iznad tri 
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milijuna kuna za projekt „DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda 

kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT-a u skladu s HKO-om“. 

 

26. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Primjena 

Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području biomedicinskog inženjerstva (HKO-BI)“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Gordanu Gledecu za poduzimanje pravnih radnji u ime 

i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Primjena Hrvatskog 

kvalifikacijskog okvira u području biomedicinskog inženjerstva (HKO-BI)“. 

 

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

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „ProLog – 

Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih 

programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području prometa i 

logistike“ 

 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Tomislavu Josipu Mlinariću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, 

koji se odnose na financiranje projekta „ProLog – Razvoj visokoobrazovnih 

standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama 

Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području prometa i logistike“. 

 

28. Davanje suglasnosti dekanu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja 

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta 

„Jačanje znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Farmlnova)“ 



31 

 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Željanu Malešu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, 

koji se odnose na financiranje projekta „Jačanje znanstveno-istraživačkih i 

inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (Farmlnova)“. 

 

29. Davanje suglasnosti dekanu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja 

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta 

„Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i 

medicinske biokemije (PharmMedQ)“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Željanu Malešu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, 

koji se odnose na financiranje projekta „Primjena HKO-a u unaprjeđenju 

studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije 

(PharmMedQ)“. 

 

30. Davanje suglasnosti dekanici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Izazovi za 

društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskoga fakulteta u 

Zagrebu (UP.03.1.1.03.0017)“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 
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Daje se suglasnost dekanici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

sc. Vesni Vlahović-Štetić za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun 

Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se 

odnose na financiranje projekta „Izazovi za društvene i humanističke znanosti: 

novi studiji i sustav kvalitete Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 

(UP.03.1.1.03.0017)“. 

 

31. Davanje suglasnosti dekanu Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad 

tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „LABIRINT-Razvoj i izrada 

standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

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

sc. Damiru Medaku za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta 

radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na 

financiranje projekta „LABIRINT-Razvoj i izrada standarda zanimanja, 

kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici“. 

 

32. Davanje suglasnosti dekanu Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad 

tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Provedba HKO-a u području 

grafičkog inženjerstva, multimedije i vizualne komunikacije“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

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

Nikoli Mrvcu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi 

potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na 

financiranje projekta „Provedba HKO-a u području grafičkog inženjerstva, 

multimedije i vizualne komunikacije“. 

 

33. Davanje suglasnosti dekanu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja 

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta 

„Razvoj programa cjeloživotnog učenja u području prehrambene tehnologije, 

biotehnologije i nutricionizma primjenom HKO-a“ 
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 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4. Statuta Sveučilišta 

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Damiru Ježeku za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, 

koji se odnose na financiranje projekta „Razvoj programa cjeloživotnog učenja u 

području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma primjenom 

HKO-a“. 

 

34. Davanje suglasnosti obnašatelju dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na provedbu postupka javne nabave 

laboratorijske opreme u okviru projekta „VIRTULAB – INTEGRIRANI 

LABORATORIJ ZA PRIMARNE I SEKUNDARNE SIROVINE“ KK.01.1.1.02.0022 u 

sklopu Poziva; Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, 

razvoja i inovacija“ KK.01.1.1.02 u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i 

kohezija 2014. – 2020.“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost obnašatelju dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoranu Nakiću za poduzimanje 

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

koji se odnose na provedbu postupka javne nabave laboratorijske opreme u okviru 

projekta „VIRTULAB – INTEGRIRANI LABORATORIJ ZA PRIMARNE I 

SEKUNDARNE SIROVINE“ KK.01.1.1.02.0022 u sklopu Poziva; Ulaganje u 

organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija“ 

KK.01.1.1.02 u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 

2020.“ 

 

35. Davanje suglasnosti dekanu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad 

tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Inoviranje programa 

učiteljskih i odgojnih studija primjenom HKO-a“ 
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 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4. Statuta Sveučilišta 

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

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

sc. Siniši Opiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi 

potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na 

financiranje projekta „Inoviranje programa učiteljskih i odgojnih studija 

primjenom HKO-a“. 

 

36. Davanje suglasnosti dekanu Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanja ugovora u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje projekta „Razvoj 

visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i unaprjeđenje 

integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine uz primjenu 

HKO-a na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (UP.03.1.1.03.0029)“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

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

Nenadu Turku za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi 

potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na financiranje 

projekta „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i 

unaprjeđenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine uz 

primjenu HKO-a na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (UP.03.1.1.03.0029)“. 

 

37. Davanje suglasnosti dekanu Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekanu 

Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dekanu Građevinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u 

vrijednosti iznad tri milijuna kuna povodom tužbe Grada Zagreba Trgovačkom sudu u 

Zagrebu pod poslovnim brojem P-400/19 od 25. veljače 2019. 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 19. ožujka 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 



35 

 

Daje se suglasnost dekanu Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. 

prof. dr. sc. Krunoslavu Šmitu, dekanu Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Damiru Medaku i 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 kuna povodom 

tužbe Grada Zagreba Trgovačkom sudu u Zagrebu pod poslovnim brojem P-

400/19 od 25. veljače 2019. 

 

38. Ostalo 

 

1. Prorektorica Hruškar navodi da će se sastavnicama kroz desetak dana poslati zahtjev 

da se Sveučilištu u Zagrebu u razumnom roku dostave ukupna opterećenja svih 

nastavnika za tekuću akademsku godinu i to po broju upisanih studenata u ISVU. 

Navedeni podaci su Sveučilištu potrebni zbog brojnih stvari počevši od upisnih kriterija 

pa do upisnih kvota i ostalog.  

 

2. Prorektor Janjanin informira članove Senata vezano uz postupak Erasmus + 

programa koji funkcionira na Sveučilištu već dugi niz godina. Napominje da dolazna i 

odlazna mobilnost studenata iz godine u godinu raste. Međutim, ove godine Europska 

komisija poslala je bitno više novaca za mobilnost nego je to slučaj bio prošlih godina, 

a koji novci se na žalost, s ozbirom na tempo Sveučilišta, ne mogu lako potrošiti. 

Prorektor ističe da postoji varijanta da se vrati pola milijuna eura nazad. Alternativno 

rješenje jest da se raspiše još jedan natječaj i pokuša spasiti barem dio tih novaca. 

Prorektor apelira na dekane da osnaže malo svoje urede za međunarodnu suradnju te da 

se na neki način da više poticaja studentima da idu u Erasmus posjete stranim 

sveučilištima, a što posljedično podrazumijeva da se studentima na adekvatan način 

priznaju kompetencije koje steknu tijekom svog boravka u smislu dodjele ECTS bodova 

na njihovim matičnim ustanovama. 

 

Rektor Boras potvrđuje iznesene navode prorektora Janjanina te potvrđuje da je odluka 

uprave da se ide u raspisivanje novog natječaja kako bi se što više iskristila preostala 

novčana sredstva. Rektor također apelira na dekane neka omoguće svojim studentima 

priznavanje kvalifikacija stečenih tijekom Erasmus boravaka. 

 

3. Dekanica Vlahović-Štetić obaviještava članove Senata o očitovanju Ministarstva koje 

su dobili dekanica i rektor. Podsjeća Senat na odluku rektora kojom je suspendirao 

odluku dekanice o smjeni povjerenika za dostojanstvo zaposlenika. Odluku rektora je 

potvrdio Senat. Nakon toga, dekanica je tražila mišljenje Ministarstva znanosti i 

obrazovanja koje je pak na temu tražilo mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog 

sustava. Dekanica je kao odgovor dobila mišljenje koje potvrđuje ispravnost njezine 

odluke, odnosno da je bila ovlaštena samostalno donijeti odluku o razrješenju 

povjerenika i novom imenovanju, te da imenovani radnik nema utjecaja na dekaničinu 

odluku o promjeni osobe koju će imenovati. U mišljenju Ministarstva napisano je kako 

je u odluci trebalo napisati i poziv na Zakon. Dekanica ističe da je ona povjerenika 

smjenila onako kako je taj povjerenik imenovan, a što bi značilo da prošli dekan nije 

dobro imenovao povjerenika. Drugim riječima, Senat je izglasao jednu odluku koja nije 

bila dobra. Navodi da mišljenje Ministarstva nema nikakvih pravnih posljedica, no 

Filozofski fakultet je pokrenuo postupak pred Upravnim sudom. 



36 

 

 

Rektor Boras potvrđuje da je dobio mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava, 

odnosno kratak dopis u kojem je prepisan tekst iz zakona te da su zanemarene i druge 

stvari koje se mogu primjenjivati u takvom konkretnom slučaju. Rektor ističe da 

Ministarstvo nema pravo tumačiti propis kao što to samo tvrdi nego pravo tumačenja 

ima samo sud ili zakonodavac, a Ministarstvo s druge strane može dati samo mišljenje. 

 

4. Profesor Midžić ističe da je u svojstvu predsjednika Vijeća umjetničkoga područja 

zajedno s povjerenicima svih umjetničkih akademija u Republici Hrvatskoj bio na 

kolokviju u Sindikatu znanosti i visokog obrazovanja, a vezano uz novi granski 

kolektivni ugovor, točnije pitanje rada s grupama do deset studenata. Navodi da je 

razgovor s profesorom Radekom i gospodinom Ribićem bio iznimno konstruktivan te 

je dogovoreno da će Sindikat pružiti svu pomoć da se to pitanje riješi s obzirom na 

specifičnost rada umjetničkih akademija. 

 

5. Rektor Boras ističe da će se idući Senat održati prema rasporedu, osim ako će biti 

potrebno pomaknuti ga o čemu će obavijestiti članove Senata. 

 

 

 

*** 

 

      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 13:40 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/19-04/03 

Urbroj: 380-020/173-19-3 

1. travnja 2019. 


