
1 

 

ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 16. travnja 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. Mirjana Kujundžić Tiljak – predsjednica Vijeća biomedicinskoga područja 

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

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

područja 

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

6. red. prof. art. Veljko Oluić -  zamjenik predsjednika Vijeća umjetničkoga područja 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35. doc. dr. sc. Mihaela Vranić, 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. doc. dr. sc. Marko Šoštarić, Fakultet prometnih znanosti 

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

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

42. prof. dr. sc. Nina Štirmer, Građevinski fakultet 

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

44. prof. dr. sc. Stjepan Kožuh, Metalurški fakultet 

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

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

47. izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, 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 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

52. Matej Koločaj, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

53. Matija Kasaić Drakšić, Muzička akademija 

54. Karlo Nikoletić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

55. Matej Smetiško, Fakultet političkih znanosti 

56. Tina Kamenčić, Filozofski fakultet 

57. Matej Rukavina, Agronomski fakultet 

58. Jurica Horvat, Veterinarski fakultet 

 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

59. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

60. Ivan Klepo, Građevinski fakultet 

61. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

 

 

Ostali 

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

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

- prof. dr. sc. Zvonimir Guzović 

- akademik Josip Užarević 

- prof. dr. sc. Davor Dukić 
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- prof. dr. sc. Igor Pandžić 

- prof. dr. sc. Kristijan Rogić 

 

 

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 Sveučilišta 

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

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

- dr. sc. Tamara Dagen, viša stručna savjetnica za odnose s javnošću u Uredu za odnose s javnošću 

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

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

 

 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 9. redovitu sjednicu Senata u 350. 

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

način da se: 

 

 pod točkom 4. Finacijska pitanja dodaju podtočka 4.1. Realizacija mentorske nastave u 

zimskom semestru akademske godine 2018./2019., podtočka 4.2. Realizacija vanjske suradnje 

u zimskom semestru akademske godine 2018./2019., podtočka 4.3. Prijedlog Odluke o 

doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja 

materijalnih troškova u akademskoj godini 2018./2019., podtočka 4.4. Prijedlog raspodjele 2. 

akontacijske doznake subvencija participacija školarina za akademsku godinu 2018./2019. i 

podtočka 4.5. Realizacija studentskih programa za 2018. godinu 

 iza točke 5. Izvješće o upisu u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u 

akademskoj godini 2018./2019. doda nova točka 6. Izmjena i dopuna Odluke o upisnim kvotama 

za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija 

na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. i nova točka 7. Izmjena i dopuna 

Odluke o kriterijima za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i 

diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. čime se preostale 

točke pomiču za dva redna broja više 

 iza točke 10. Preddiplomski i diplomski studijski programi  (prijašnja točka 8.) doda nova točka 

11.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa interdisciplinarnoga 

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Dentalno-medicinski turizam Stomatološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) čime se preostale točke pomiču za jedan redni 

broj više 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

 

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

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 8. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 19. ožujka 2019. 

3. Izbori u zvanja 

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

profesora u trajnom zvanju  

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

redovitoga profesora u trajnom zvanju  

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

profesora  

4. Prijedlog preraspodjele kvote za počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u 

Zagrebu (akademske godine 2014./2015. – 2018./2019.) 

4. Financijska pitanja  

1. Realizacija mentorske nastave u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. 

2. Realizacija vanjske suradnje u zimskom semestru akademske godine 2018./2019 

3. Prijedlog Odluke o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija 

školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u akademskoj godini 2018./2019. 

4. Prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake subvencija participacija školarina za 

akademsku godinu 2018./2019. 

5. Realizacija studentskih programa za 2018. godinu 

5. Izvješće o upisu u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj 

godini 2018./2019. 

6. Izmjena i dopuna Odluke o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu 

preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u 

Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. 

7. Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih 

preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 

2019./2020.  

8. Provedba Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 

2018./2019.– konačna lista dobitnika 

9. Sveučilišna nastavna literatura 

10. Preddiplomski i diplomski studijski programi  

1. Prijedlog za prihvaćanje većih izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Hrvatski latinitet Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

2. Periodični izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20%) studijskih 

programa tehničkog i umjetničkog područja 

3. Potvrda o Upisu u upisnik studijskih programa za združeni sveučilišni studij 

MIREES – Interdisciplinarni diplomski studij Istočne Europe (Master in 

Interdisciplinary Research and Study on Eastern Europe) – obavijest 

11. Poslijediplomski specijalistički studijski programi  

1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa interdisciplinarnoga 

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Dentalno-medicinski turizam 

Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 

12. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi  

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

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Informacijske i 

komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
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2. Prijedlog za prihvaćanje novog studijskog programa poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, 

predškolskoga i primarnoga obrazovanja Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

13. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

14. Međunarodna suradnja 

15. Imenovanje Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

16. Davanje suglasnosti za imenovanje gostujućih profesora 

17. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Edukacijsko-

rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Snježane Sekušak-

Galešev 

18. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Fakulteta filozofije i 

religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Kopreka 

19. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Metalurškoga fakulteta, 

izv. prof. dr. sc. Ivana Brnardića i izv. prof. dr. sc. Zdenke Zovko Brodarac 

20. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Rudarsko-geološko-

naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Kristijana Posavca 

21. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Bolanče 

22. Potvrđivanje izbora dekana Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Almina Đape 

23. Potvrđivanje izbora dekana Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. 

sc. Tomislava Krističevića 

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

mjesta Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu  

25. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju 

Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

26. Davanje suglasnosti dekanici Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

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

kuna, koji se odnose na provedbu postupka javne nabave adaptacije i prilagodbe prostora 

Centra za ljevarstvo – SIMET te nabave za opremanje Centra za ljevarstvo – SIMET 

instrumentima i znanstveno istraživačkom opremom u okviru projekta „Centar za 

ljevarstvo – SIMET“ 

27. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

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

milijuna kuna, a koji se odnose na potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po 

natječaju „Tenure Track Pilot Program“ za projekt TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear 

Structure and Dynamics“ 

28. Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

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

kuna povodom tužbe Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za obnovu i 

stambeno zbrinjavanje Trgovačkom sudu u Zagrebu pod poslovnim brojem P-2902/2016 

od 14. studenoga 2016. 

29. 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. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 8. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 19. ožujka 2019. 

 

Rektor Boras predlaže da se u zapisnik sa prošle sjednice Senata dodaju dokumenti koji se 

odnose na dopis dekanice Vlahović-Štetić u vezi Odluke Senata o potvrđivanju Odluke rektora 

o obustavi izvršenja Odluke dekanice Filozofskoga fakulteta glede smjenjivanja povjerenika za 

zaštitu dostojanstva radnika. Rektor pojašnjava da je od Ministarstva znanosti i obrazovanja 

dobiven na znanje dopis kojim se odgovara na upit dekanice Filozofskoga fakulteta te navodi 

da je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava svojim dopisom odgovorilo Ministarstvu 

znanosti i obrazovanja kako o imenovanju i razriješenju osobe za zaštitu dostojanstva radnika 

poslodavac odlučuje samostalno te da imenovani radnik nema utjecaja na poslodavčevu odluku 
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o promjeni osobe koju će, sukladno Zakonu, imenovati kao osobu za zaštitu dostojanstva. 

Rektor navodi da se upit koji je Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo Ministarstvu rada i 

mirovinskoga sustava sastoji od svega nekoliko redaka., te da je Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava također odgovorilo sa svega nekoliko redaka Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja. Rektor ističe Sveučilište nije dobilo dopis koji je dekanica Filozofskoga fakulteta 

inicijalno uputila Ministarstvu znanosti i obrazovanja. te da ne zna kakvu dokumentaciju je 

dekanica poslala Ministarstvu. 

 

Dekanica Vlahović-Štetić ističe da je Ministarstvu poslala svu relevatnu dokumentaciju. 

 

Rektor smatra da dopis Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja u kojem osim dopisa 

Ministarstva rada i mirovinskoga sustava u prilogu nema niti jednog drugog dokumenta jest 

pravna manipulacija. Rektor zaključno navodi da ministarstva nisu ovlaštena tumačiti zakon 

nego davati mišljenje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 8. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 19. 

ožujka 2019. 

 

3. 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 naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje 

redovitoga profesora u trajnom zvanju 

 

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

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

naslovno znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

  

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

profesora  

 

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

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

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

4. Prijedlog preraspodjele kvote za počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u 

Zagrebu (akademske godine 2014./2015. – 2018./2019.) 

 

Prorektorica Hruškar podsjeća da je u proteklom petogodišnjem razdoblju 

(akademske godine 2014./2015.-2018./2019.) odobrena kvota od 80 mjesta za izbor 

predloženika u počasno zvanje professor meritus. S obzirom da sve sastavnice nisu 

iskoristile svoju kvotu, napravljena je preraspodjela kvota za tekuću akademsku godinu 

prema iskazanim interesima, s tim da bi se predloženom preraspodjelom i dalje ostalo 

unutar odobrene kvote. Prorektorica ističe da će se za buduće petogodišnje razdoblje ići 

sa novom raspodjelom koja će vrijediti od sljedeće akademske godine. Prijedlog za 

preraspodjelu kvote temeljem iskazanih interesa bio je na Rektorskom kolegiju u užem 

sastavu te Rektorskom kolegiju u širem sastavu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio preraspodjelu neiskorištene 

kvote za počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu na način kako 

slijedi (akademske godine 2014./2015.-2018./2019.): 

 

 

 

Red.br. 

 

 

Sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 

 

Kvota 

1. Arhitektonski fakultet 2 

2. Ekonomski fakultet 1 

3. Farmaceutsko-biokemijski fakultet 1 

4. Hrvatski studiji 1 
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5.  Katolički bogoslovni fakultet 1 

6. Medicinski fakultet 2 

7. Pravni fakultet 2 

8. Prirodoslovno-matematički fakultet 1 

9. Učiteljski fakultet 1 

 Rektor 2 
 

 

4. Financijska pitanja  

1. Realizacija mentorske nastave u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. 

 

Prorektor Lazibat navodi iznos mentorske nastave u zimskom semestru tekuće 

akademske godine u ukupnom iznosu mentorstva i u ukupnom iznosu bez vježbaonica. 

Ističe da je na Rektorskom kolegiju u širem sastavu od strane dekanice Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta bilo pitanje po kojem kriteriju je napravljen izvještaj, te kojem 

pravilniku. Prorektor ističe da je riječ o pravilniku iz 1992. godine. Na pitanje zašto se 

ne plaćaju vježbaonice prorektor odgovara da Ministarstvo zadnje četiri godine ta 

sredstava direktno dostavlja sastavnicama. Predmetna točka prošla je Rektorski kolegij 

u užem i širem sastavu te Odbor za proračun pa prorektor predlaže da se ista usvoji. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio realizaciju mentorske 

nastave u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. 

 

2. Realizacija vanjske suradnje u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. 

 

Prorektor Lazibat ističe da Sveučilište redovito Ministarstvu dostavlja izvješće o 

vanjskoj suradnji za čitavo Sveučilište i njezine sastavnice. Podsjeća da još od prošlih 

programskih ugovora trošak vanjske suradnje za sva područja osim umjetničkog 

područja jest u okviru programskog ugovora iz kojeg se plaća. Taj ukupni trošak je 24 

milijuna kuna za cijelo Sveučilište, a u izvještaju koji je materijal članovima Senata 

vidljiv je iznos za zimski semestar tekuće akademske godine koji iznosi oko 12 milijuna 

kuna. Izvještaj se šalje Ministarstvu, a Ministarstvo će dostaviti direktno iz proračuna 

samo za vanjsku suradnju za umjetničko područje. Prorektor nadodaje da je novi 

programskim ugovorima predviđeno da to bude posebna stavka. Predmetna točka prošla 

je Rektorski kolegij u užem i širem sastavu. 

 

Dekan Klarica skreće pozornost da se iz dostupnog materijala može primijetiti kako je 

Medicinski fakultet uvelike skočio u pogledu vanjske suradnje u odnosu na ranije 

razdoblje iz razloga. Vanjska suradnja je naglo porasla od ulaska Hrvatske u Europsku 

uniju te od novih europskih direktiva vezano za specijalističku edukaciju gdje se 

ogromno povećala nastava u tom području. Dekan navodi da je riječ o 18 tisuća čistih 

sati. Prema nalazu državne revizije, od 2009. godine kada je Medicinski fakultet brojao 

518 zaposlenih, nedostajalo je 31,4%, odnosno Medicinski fakultet je trebao imati 789 

zaposlenika. U međuvremenu je došlo do zabrane zapošljavanje 2013., zatim do 

osipanja onih kojima su isticali ugovori, dolaska nove nastave. Današnje stanje je takvo 

da Medicinski fakultet ima 506 zaposlenih te tek treba izračunati koliko u trenutnim 

okolnosti nedostaje zaposlenika. Ističe da se povećao broj vanjskih suradnika te ih 
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Medicinski fakultet broji oko 1300. Za očekivati je da će doći do troška od 5 milijuna 

kuna kojeg država na niti jedan način ne priznaje. 

 

Rektor Boras ističe da je Odbor za proračun ukalkulirao iznos koji spominje dekan 

Klarica u onaj iznos koji nedostaje Sveučilištu, a koji država ne priznaje. 

 

Dekan Gliha predlaže da Senat iziđe u javnost sa brojkama u vezi troška vanjske 

suradnje kojeg izdvajaju sastavnice, a koji za jedan semestar iznosi 12 milijuna kuna. 

Smatra da je to jedna od vrlo važnih stvari na koje bi trebalo stavljati težinu da se vidi 

kakav je odnos Ministarstva prema Sveučilištu i u krajnjoj liniji da se vidi do kakvih 

sve financijskih posljedica dolazi. 

 

Rektor Boras ističe da se s tim brojkama već ranije izlazilo u javnost, a s čime je 

upoznata kako Vlada tako i Ministarstvo. 

 

Prorektor Lazibat predlaže da se prijedlog stavi na glasanje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio realizaciju vanjske suradnje 

u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. 

 

3. Prijedlog Odluke o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija 

školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u akademskoj godini 2018./2019. 

 

Prorektor Lazibat ističe da je stigla još jedna akontacija doznaka od Ministarstva za 

isplatu školarina i pokriće materijalnih troškova. Skreće pozornost da programski 

ugovor između Sveučilišta i Ministarstva nije još potpisan, a prema informacijama s 

kojima raspolaže, niti jedno drugo javno sveučilište nije potpisalo programski ugovor. 

Međutim, potrebno je povlačiti novce iz proračuna na temelju Odluke Vlade RH. Prva 

akontacija koju je Ministarstvo poslalo isplaćena je po staroj odluci Senata, a sad je 

prijedlog da se donese novu Odluku o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija 

participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova za tekuću akademsku 

godini, a koji model, ako se prihvati, bi bio temelj za isplatu 2. akontacijske doznake 

subvencija participacija školarina za akademsku godinu 2018./2019. Prorektor oko 

predložene odluke naglašava nekoliko bitnih momenata. Prvo, riječ je o odluci koja bi 

vrijedila samo za akademsku godinu 2018./2019. Prorektor ističe da rektor ne može 

potpisati ugovor kakav nudi Ministarstvo, pogotovo ne za razdoblje od četiri akademske 

godine jer, za sad, nije uvaženo ništa od onog što je prezentirano Ministarstvu temeljem 

podataka koje je prikupio Odbor za proračun. Prijedlog Odluke poziva se na Odluku 

Vlade RH. S obzirom na sve probleme koji postoje na Sveučilištu oko nepokrića 

materijalnih troškova, a što je kod nekih sastavnica kritičan problem, predlaže se takva 

odluka koja je prema mišljenju uprave Sveučilišta jedina moguća kako bi se preživjelo 

ovo razdoblje. Zbog toga se predlaže da se odlukom izdvoje, odnosno osiguraju sredstva 

potrebna za stipendije budući da je natječaj za iste raspisan, a što bi iznosilo šest 

milijuna kuna. Također u raspravama na Rektorskom kolegiju u užem i širem sastavu 

predloženo je da se iz iznosa izdvoji milijun kuna za troškove Muzičke akademije koja 

je doslovno pred isključenjem električne energije čime bi se osigurala jednokratna 

doznaka za pokriće troškova energenata. Potonja dva iznosa nominalno bi se izdvojila 

od doznake. Prorektor u nastavku pojašnjava da bi izdvajanja porasla sa 17% na 20,5% 
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uslijed povećavanja troškova Sveučilišta i to konkretno zbog troškova rektorata u užem 

smislu, ali i svega onoga što se knjiži na Sveučilištu te dio koji se odnosi na professore 

emerituse. Riječ je o povećanju u relativnom iznosu za svega 3,5%. Taj iznos bi se i u 

sljedećoj doznaci odbijao te ne bi više bilo jednokratnog nominalnog odbijanja od 

doznake. Naglašava da predmetnom doznakom koja je došla dva mjeseca kasnije, 

naplatilo bi se samo 50% procijenjene vrijednosti. Očekuje se uskoro još dodatnih 50%, 

odnosno vjerojatno idući mjesec ili do ljeta jer uskoro završava drugi semestar. 

Prorektor navodi da je bilo pitanja vezano uz maksimalnu participaciju školarina. 

Odlukom Vlade RH navedena su samo tri područja i to STEM područje (u koje spada 

biomedicinsko, biotehničko, prirodoslovno i tehničko, interdisciplinarni STEM), 

društveno-humanističko područje (i dio koji se odnosi na interdisciplinarni), te 

umjetničko područje. U prijedlogu Odluke se uvažilo analogno Odluci Vlade RH 

podjelu na navedena tri područja, te se u prvoj varijanti odluke tom analogijom, a 

sukladno signalima iz Ministarstva da se očekuje da svima u STEM-u zapravo može 

dozvoliti da se na neki način poveća ta maksimalna participacija koju ponovno donosi 

fakultetsko vijeća sastavnice, a ne Senat koji samo daje prijedlog, odnosno koliko može 

biti maksimum. Međutim, na raspravama koje su uslijedile na Rektorskom kolegiju u 

užem i širem sastavu reagirao je Studentski zbor Sveučilišta koji je iznio svoj stav protiv 

povećanja iznosa maksimalnih participacija školarina, odnosno da u tom dijelu ostane 

iznos školarina iz stare odluke Senata prema čemu bi školarina za biomedicinsko 

područje maksimalno iznosila 9.600kn, za biotehničko, prirodoslovno i tehničko 

8.400kn, umjetničko područje 9.600kn, te interdisciplinarno, društveno i humanističko 

područje 7.200kn. Uprava Sveučilišta je prihvatila argumente Studentskog zbora 

Sveučilišta te je nakon daljnjih razgovora dogovoreno da će se Senatu u tom dijelu 

predložiti stari iznosi maksimalnih školarina. Prorektor ističe da ako Senat prihvati 

prijedlog Odluke, taj model bi se primijenio na prijedlog raspodjele 2. akontacijske 

doznake subvencija participacija školarina za akademsku godinu 2018./2019. prema 

utvrđenim iznosima. Navodi da je bilo pitanja sa Filozofskoga fakulteta i Fakulteta 

organizacije i informatike koji imaju nekoliko programa u STEM području u vezi iznosa 

koji će dobiti te su te sastavnice dobile odgovor da će im trošak STEM područja biti 

priznat kad će se raditi konačan izračun, odnosno kad dođe zadnja doznaka obračunat 

će se po školarini STEM područja u odluci Vlade RH. Prorektor naglašava da je ovakva 

situacija neodrživa, ali jedina moguća da se spasi tekuću akademsku godinu. U 

pregovorima s Ministarstvom u vezi programskih ugovora stalno se spominje iznos od 

180 milijuna kuna koji nedostaje Sveučilištu na godišnjoj razini te se naglašava da je 

visoko obrazovanje prema Ustavu RH djelatnost od posebnog društvenog interesa. U 

temeljnom Zakonu piše da država mora osigurati materijalne troškove i plaće. Ističe da 

je trenutni model programskog ugovora koji ide po studentu je neprihvatljiv Sveučilištu, 

a i neprikladan njenim sastavnicama. Ulaganje u znanost i visoko obrazovanje nije 

trošak nego investicija zbog čega će se i dalje inzistirati da se od države dobiju ta 

sredstva koja u odnosu na državni proračun predstavljaju minorna sredstva. Prorektor 

smatra da Sveučilište ne može funkcionirati kao start up kompanija koju će se likvidira 

kad ne posluje dobro jer se ne može nešto što je u društvenom interesu staviti na tržište 

zbog čega je potrebna reakcija države. 

 

Dekan Nakić u svojstvu predsjednika Odbora za proračun smatra bitnim za naglasiti 

da se prijedlog Odluke veže samo za akademsku godinu 2018./2019. i to u situaciji kad 

je Vlada RH donijela Odluku o programskom financiranju javnih visokih učilišta, a 
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Sveučilište nije još potpisalo programske ugovore s Ministarstvom. Dekan se reflektira 

na izračun Odbora za proračun o tome da Sveučilištu nedostaje na godišnjoj razini iznos 

od 180 milijuna kuna za pokriće materijalnih troškova. Odbor za proračun je napravio 

izračune po sastavnicama te ukupno na razini Sveučilišta što uključuje i Rektorat. 

Dekan ističe da Sveučilištu suštinski nedostaje veliki dio sredstava za pokriće temeljnih 

materijalnih troškova. Dekan ističe da je kao predsjednik Odbora izrazio apsolutne 

iznose u relativnim postotcima u odnosu na postotak pokrića koji se dobiva iz 

subvencija participacija te iz takve analize proizlazi da je vrlo velik broj sastavnica na 

granici preživljavanja, odnosno imaju postotak pokrivenosti troškova na nekakvih 20%-

40%. Iz sve navedenog jasno je vidljivo da u pitanju servisiranja svojih obveza nije 

kritična samo Muzička akademija, već gotovo 50% svih sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu. Na Odboru za proračun donesen je zaključak da govoreći što će biti u idućim 

akademskim godinama, potrebno je razmotriti određene varijante, odnosno kako 

postupati ako se snagom argumenata od države ipak dobiju sredstava koja nedostaju, 

ali i što napraviti ako se od države ne dobiju nikakva sredstva. Postavlja se pitanje, hoće 

li se potpisati programski ugovor ako država ne osigura sredstva koja nedostaju ili će 

se ostati na temeljnom financiranju znanstvene i nastavne djelatnosti kakva je sad. 

Odbor za proračun je nakon iscrpne rasprave uz jedan glas protiv zaključio da 

predložena odluka može vrijediti samo do kraja tekuće akademske godine, te da je 

potrebno do kraja akademske godine vidjeti kako će se Sveučilište postaviti u različitim 

scenarijima do kojih može doći. Dekan ističe da je Odbor za proračun na svojoj sjednici 

upozorio da Odluka kakva se predlaže nikako ne može biti trajno rješenje što se odnosi 

na sve stavke u Odluci uključivši i troškove poslovanja Rektorata, troškove professora 

emeritusa pa čak i stipendije za koje je potpuno jasno da se mora predvidjeti iznos od 

šest milijuna kuna budući da su iznosi iz proteklih godina potrošeni. U nastavku se 

dekan kratko reflektira na trošak Muzičke akademije od milijun kuna. Činjenica jest da 

Muzička akademija spada među najugroženije sastavnice, no ponavlja da nije sigurno 

jedina sastavnica u takvoj situaciji budući da postoji jedna sastavnica koja je, prema 

podacima kojima se raspolaže, u lošijoj situaciji od Muzičke akademije, a takvoj 

sastavnici se sredstva ne dodjeljuju. Dekan naglašava da je u vezi predloženih milijun 

kuna koje bi se izdvojilo za Muzičku akademiju zaključak Odbora za proračun s kojim 

je upoznat i rektor bio takav da se sredstva ne dodjeljuju jednokratno ili kao iznos za 

pokriće ukupnih troškova, nego da bi se sredstva dodjelila po dostavljenim računima i 

na temelju argumentiranih dokaza te realnih troškova koji postoje. Skreće pozornost da 

su u prijedlogu Odluke dva fonda spojena u jedan, a što su ranije bili interventni fond i 

fond za investicije. Predsjednik Odbora za proračun je inzistirao da se dva potonja fonda 

spoje u jedan jer kada će se doznačavati sredstva, bolje je sredstva imati na jednom 

mjestu bez obzira što bi se sredstva koristila za jednu i drugu namjenu, upravo kako bi 

se temeljem određenih prioriteta moglo odlučiti kome bi trebalo doznačiti određena 

sredstva u sasvim konkretnoj situaciji. U tom smislu je Odbor za proračun i prije 

glasovanja o prijedlogu ove odluke izrazio jednoglasan stav da bi se kod trošenja 

sredstava iz tog objedinjenog fonda svakako trebalo podastrijeti ne samo obrazloženja 

sastavnica u smislu određenih doznaka, nego dostaviti i dokaze o ukupnim prihodima 

fakulteta, kako vlastitima tako i proračunskim. Dekan naglašava da možda svi fakulteti 

ne dostavljaju sve informacije o svojim prihodima, a što bi trebalo dostavljati kako bi 

se odluke o doznaci sredstava mogle donositi potpuno transparentno te kako bi sredstva 

dobivale one sastavnice kojima je to prijeko potrebno. U drugom dijelu izlaganja dekan 

se referira na dio prijedloga Odluke koji se odnosi na pariticipacije školarina te na 
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iznose koji su bili predočeni članovima Odbora za proračun, a koji su bili viši od iznosa 

koji su u Odluci čije donošenje se predlaže članovima Senata. Kao dekan Fakulteta 

smatra da sigurno ne bi trebalo povisiti školarinu bez konzultacije sa studentima. 

Međutim, smatra da nije dobro da se odluke ovako bitnog značaja korigiraju u zadnji 

trenutak. Zaključuje u ime članova Odbora za proračun da bi prijedlog Odluke trebalo 

prihvatiti kao prijelazno rješenje do kraja tekuće akademske godine, a da bi u 

međuvremenu trebalo vrlo jasno definirati određene strategije djelovanja prema Vladi 

RH i Ministarstvu, te uzeti u obzir kako se postaviti u slučaju najgore varijante po 

Sveučilište. Smatra da bi prije ljetnog raspusta trebalo donijeti jasan stav kako dalje jer  

na ovakav način i s predloženim postotcima velika većina sastavnica neće moći 

funkcionirati, ako u međuvremenu ne stignu nova sredstva. 

 

Rektor Boras pojašnjava ukratko kako je došlo do promjene maksimalnog iznosa 

participacije školarina koje mogu odrediti sastavnice. Navodi kako će ubuduće na 

sjednice Odbora za proračun zvati i predstavnika Studentskog zbora  koji je bio protiv 

prvog prijedloga Odluke, a kako bi i Zbor bio uključen u pitanja koja se odnose na 

školarine. Također, navodi da je završni prijedlog Odluke u dijelu koji se odnosi na 

participacije školarina korigiran i nakon pitanja koja su postavljali dekani pojedinih 

sastavnica nakon čega je prihvaćen prijedlog o kojem moraju glasati članovi Senata. 

 

Dekan Klarica smatra da postoje dva mjesta na kojima se može ostvariti integracija na 

Sveučilištu, a to su kriteriji za izbor nastavnika te financijska pitanja. Radi zdravih 

odnosa među sastavnicama, financijska pitanja o kojima je riječ trebaju se iznositi vrlo 

precizno te predlaže da prorektor za financijska pitanja češće dolazi na sjednice Odbora 

za proračun na kojima od uprave Sveučilišta prisustvuje rektor. Ističe da je iz prijedloga 

raspodjele vidljivo da sastavnice dobijaju sve manje sredstava. Slaže se s prijedlogom 

da se interventna sredstva te tekuće i investicijsko održavanje napokon sjedini u jedan 

fond. Dekan smatra da bi o sredstvima iz tog objedinjenog fonda i trošenje tih sredstava 

prijedlog trebao davati Odbor za proračun. Smisao bi bio taj da se vidi što koja 

sastavnica dobiva i po kojoj osnovi kako bi se pridonijelo pravednijoj raspodjeli. U 

prošlosti su o predmetnim sredstvima odlučivala neka povjerenstva izvan resornog 

Odbora nemajući uvid u ono što radi Odbor. Također postoje u zadnjih nekoliko godina 

primjeri nekih sastavnica koje su postavljale zahtjeve za finacijsku pomoć unatoč tome 

što imaju visoke vlastite prihode. Dekan moli veću usklađenost rada uprave Sveučilišta 

s nadležnim odborima koji zasigurno nisu nikad radili protiv Senata i sastavnica 

Sveučilišta. Ističe da bi svi podjednako trebali podnositi teret. Dekan želi da se podastru 

podatci koliko neka sastavnica treba za normalno funkcioniranje pogona te koliko joj 

sredstava nedostaje. Odnosno, koliko je u postotku pokriće iz državnog proračuna na 

osnovi programskih ugovora. 

 

Rektor Boras ističe da je prisustvovao proteklim sjednicama Odbora na kojima se 

vodila rasprava o bitnim točkama. Na sjednicama je jasno naglasio da je Odbor za 

proračun važno tijelo te da ga treba saslušati i čuti. Također, složio se s predsjednikom 

Odbora za ubuduće sastavnice za interventa sredstva moraju malo bolje dokazati 

potrebu. 

 

Professor Paar smatra da je prijedlog Odluke neprihvatljiv iz više razloga. Smjer u 

kojem se krenulo na temelju prijedloga Odluke za prirodoslovno područje, odnosno za 
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Prirodoslovno-matematički fakultet znači gotovo milijun kuna manje na godišnjoj 

razini. Uz milijun kuna manje ugrožava se redovito poslovanje, kvaliteta nastave, 

pokriće elementarnih troškova. Podsjeća da je novac za subvencije participacija 

školarina namjenski novac koji se treba koristiti da se osiguraju temeljni uvjeti za 

normalno funkcioniranje i izvođenje studijskih programa. Iz prijedloga Odluke ima više 

upitnih elemenata na koje bi trebalo skrenuti pozornost. Prema prijedlogu Odluke od 

sredstava za subvencije participacija sastavnicama umjesto dosadašnjih 17% uzima se 

oko 24,5%. Očito je da će se ostati bez dijela sredstava, a rješenje je da se kompenzira 

iz povećanje iznosa koji studenti plaćaju, a koji ne ispune 55 ECTS bodova u 

akademskoj godini. Jedan od problema koji profesor Paar vidi u prijedlogu jest 

udvostručenje sredstava za potrebe Rektorata i to s 5% na 10%. Što se tiče poskupljenja 

studija za studente koje bi trebalo uslijediti temeljem prijedloga raspodjele, posebno je 

osjetljivo pitanje poskupljenja studija u STEM području, posebice za nastavnike fizike, 

matematike, informatike, itd. Sveučilište bi trebalo biti svjesno problema koji postoje u 

Republici Hrvatskoj u vezi nastave predmeta u STEM području. Poskupljenje studija 

za STEM studente bi imalo dalekosežne negativne posljedice na cjelokupno 

obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Neprihvatljiva je ideja da studenti plaćaju veće 

školarine nego su plaćali do sad. Nadalje, profesor je mišljenja da sam način na koji je 

prijedlog prezentiran nije primjeren. Senat ne može donositi odluku temeljem 

prijedloga u kojem nema dovoljno informacija za donošenje odluke. S obzirom da se 

traži dvostruko povećanje izdvajanja sredstava iz troškova participacija školarina za 

potrebe Rektorata, profesor ističe da on kao član Senata nema nikakvog uvida u što se 

točno troše sredstva za Rektorat, a prijedlog je uprave Sveučilišta da članovi Senata 

podrže takvu odluku. Uslijed nedostatka informacija, profesor ističe da nije u 

mogućnosti podržati takvu odluku. Iako je nefomalnim kanalima došao do određenih 

informacija o načinu trošenja sredstava na rektoratu, smatra da ne može funkcionirati 

kao član Senata temeljem neformalnih informacija. Profesor traži da se u pisanom 

obliku dostavi detaljan pregled materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu , a posebice 

za Rektorat i to po stavkama. Konkretno, profesora zanima stavka uredski materijal i 

ostali materijalni rashodi za koje je prema neformalnim informacijama potrošeno pet 

milijuna kuna. Također i stavka usluge promidžbe i informiranja za koje je potrošeno 

dva milijuna kuna, stavka računalne usluge za koje je potrošeno dva milijuna kuna, 

ostale usluge za koje se ne zna što predstavljaju, a na koje je potrošeno dva milijuna 

kuna, troškovi reprezentacije od jedan milijun kuna, ostali rashodi poslovanja za koje 

se ne zna što predstavljaju dva i pol milijuna kuna, trošak od tristo tisuća kuna za zatezne 

kamate, te trošak službenih putovanja od dva milijuna kuna. Vezano uz troškove 

službenih putovanja, profesor moli dostavu u pisanom obliku pregleda tko je i gdje 

putovao, te razlog i rezultat putovanja kao i koliki je pojedinačni trošak. Što se tiče 

putovanja, podsjeća da postoji uvid u Evidenciju međunarodne suradnje Sveučilišta u 

Zagrebu koji predstavlja javno dostupan servis i obaveza je svih nastavnika i djelatnika 

sastavnica Sveučilišta u Zagrebu da se u tu bazu podataka unose podatci o putovanjima. 

Što se tiče Rektorata, u Evidenciji međunarodne suradnje je uspio utvrditi da u 

akademskoj godini 2018./2019. postoje tri unosa plaćenih preko vanjskih izvora, u 

akademskoj godini 2017./2018. postoji deset unosa od kojih je sedam plaćeno preko 

vanjskih izvora, a tri preko Sveučilišta. Također, pregled evidencije boravaka 

inozemnih gostiju na Sveučilištu u Zagrebu vezano uz Rektorat pokazuje da je bilo 

aktivnosti do 2013., ali od tad pa do danas nema više niti jednog unosa. Ponavlja da bi 

Senat trebao znati o čemu glasa te da bi trebao imati punu informaciju o tome na što i 
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kako se sredstva raspoređuju. U nastavku se profesor osvrće na problem Muzičke 

akademije i drugih sastavnica te navodi da je svjestan problema koji su dijelom izvan 

samog Sveučilišta. Ipak, prijedlog Odluke nije primjeren u smislu da se Muzička 

akademija stavlja u neku vrstu povlaštenog položaja budući da proizlazi da pojedine 

sastavnice imaju i ozbiljnijih problema. Sve sastavnice bi trebalo ravnopravno gledati i 

njihove probleme sustavno rješavati. U slučaju Muzičke akademije, članovi Senata 

nemaju uvid u situaciju koliki novac se doista troši na režije, te koliko je riječ o velikom 

problemu ako se traži milijun kuna. Minimum popratne dokumentacije koji je trebalo 

dostaviti članovima Senata jest pregled postojećih troškova Muzičke akademije kako bi 

se vidjelo koliki su troškovi za grijanje, struju, vodu, komunalije, itd. Prefesora zanima 

koje su do sada mjere poduzete u slučaju Muzičke akademije kako bi se troškovi nove 

zagrade racionalizirali. Iznosi primjer Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga 

fakulteta koji se prije 15-ak godina našao u problemu s pokrićem troškova režija. 

Tadašnji pročelnik je donio odluku da se svako drugo rasvjetno tijelo ukloni iz svih 

većih javnih prostora, čime se uštedio određen iznos. Postavlja pitanje štedi li Muzička 

akademija na sličan način. Zaključno, ponavlja da predložena raspodjela sredstava za 

subvencije participacije školarina kako za prirodoslovno područje tako i za cijelo 

Sveučilište nije prihvatljiva. Način na koji je prijedlog prezentiran članovima Senata 

lišen je ikakve popratne dokumentacije i konkretnih podataka te zbog svega navedenog 

predlaže da se raspodjela sredstava za subvencije participacija školarina provede na isti 

način kao u prethodnoj akademskoj godini što se odnosi i na maksimalne visine 

participacije školarina. 

 

Dekanica Vlahović-Štetić navodi da je zbunjujuće to što je predstavnik Odbora za 

proračun istaknuo kako postoje sastavnice Sveučilišta koje su u goroj poziciji od 

Muzičke akademije, a da se one ne navode u prijedlogu Odluke niti se za njih izdvaja 

milijun kuna kao za Muzičku akademiju. Osvrće se na povećanje sredstava koja se 

izdvajaju sa 17% na 20,5%. Naime, prije je u tih 17% bilo uključeno 2% koje se 

izdvajalo za stipendije, a u sadašnjem prijedlogu Odluke iznos za stipendije je izdvojen 

izvan tog postotka. Također, izvan postotnog iznosa je i iznos predviđen za Muzičku 

akademiju. Uslijed izdvajanja navedenih iznosa za stipendije i Muzičku akademiju, 

ukupno povećanje stoga raste sa 17% na 24%, a ne na 20,5%. Konkretno, to je za 

Filozofski fakultet iznos od milijun kuna i riječ je o velikom novcu. Dekanica ističe da 

bi se prema predloženoj raspodjeli sve sastavnice trebale odreći dijela prihoda, a s druge 

strane povećali bi se prihodi za Rektorat i to s 5% na 10%. Ako se sastavnice odriču 

prihoda, onda bi isto trebalo vrijediti i za Rektorat. 

 

Rektor Boras ističe da u vrijeme dok je bio dekan Filozofskoga fakulteta, ta je 

sastavnica dobivala oko 10 milijuna kuna manje od Sveučilišta nego što Filozofski 

fakultet sad dobiva. Filozofski fakultet nikad nije priznao da je bolje prošao od onog 

časa kad je došla aktualna uprava Sveučilišta koja je primjenjila tadašnje programske 

ugovore prema onome kako su oni glasili. Rektor naglašava da je prijedlog odluke 

prema mišljenju uprave Sveučilišta jedino moguće rješenje te da je ono privremenog 

karaktera.  

 

Dekanica Čižmešija podržava članove Senata koji su komentirali neprihvatljivost 

predložene raspodjele sredstava, te apelira na solidarnost. Ako se govori o solidarnosti, 

onda bi ona trebala podjednako pogoditi sve, pri tome misli postotno, a ne u apsolutnim 
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iznosima. Iz prijedloga Odluke vidljivo je da su solidarnošću pogođeni sastavnice, ali 

ne i Rektorat. Žalosno je, prema mišljenju dekanice, da se uprava Sveučilišta ne trudi 

objasniti za koje potrebe se predlaže povećanje sredstava za Rektorat. Ono što je 

problematično jest sustavno izbjegavanje razgovora o modelu koji bi bio održiv i 

dugoročan na razini od nekoliko godina, te koji bi uzeo u obzir kako potrebe sastavnica 

tako i Rektorata. Navedeni model bi trebao uvažiti i broj studenata te da novac mora 

slijediti studenta, a što je bilo više puta govoreno u mandatu aktualne uprave 

Sveučilišta. Dekanica podsjeća da Prirodoslovno-matematički fakultet prema svom 

ustroju funkcionira kao sveučilište i da se na fakultetu puno raspravljalo o modelu te da 

je napravljen model kojim se uvažavaju kako potrebe pojedinih odsjeka tako i broj 

studenata. Dekanica zaključuje da joj je prijedlog Odluke prihvatljiv u dijelu da se ne 

podiži iznosi maksimalnih školarina, ali da isti nije prihvatljiv u dijelu povećanja 

sredstava za potrebe Rektorata. Apelira da se što prije donese odluka za sljedeću 

akademsku godinu o visini školarina kako bi se studente pravovremeno informiralo što 

im je i kako činiti. Kriteriji i uvjeti bi trebali biti poznati na početku akademske godine, 

a ne na njenom kraju. 

 

Rektor Boras odgovara da prijedlog Odluke u dijelu koji se odnosi na školarine 

predstavlja okvir, a ne izvršnu odluku. 

 

Prorektor Lazibat replicira profesoru Paaru i ističe da svi izneseni podaci nisu rečeni 

napamet, nego su javni i postoje u službenim obrascima, a isto tako postaje ovlaštene 

institucije koje dolaze u nadzor Sveučilišta. Za nadzor sastavnica zadužen je Rektorat. 

Rektor odgovora za zakonitost svih sastavnica, a na sastavnicama su odgovorni dekani. 

S druge strane, odbori su savjetodavna tijela. Prorektor ističe da mu se ne sviđa retorika 

profesora Paara jer proizlazi kao da je uprava Sveučilišta napamet iznijela neke podatke. 

Prorektor se referira na stavke Rektorata te pojašnjava odakle je trošak za tisak i 

publikacije. Sam Rektorat u užem smislu u tom iznosu od pet milijuna kuna participira 

sa manje od 10%, a ostalo su baze koje svi koriste i koje se knjiže na Rektorat. Za svako 

postavljeno pitanje koje je postavio profesor Paar dat će se precizan odgovor. Prorektor 

naglašava da Sveučilištu i njenim sastavnicama nedostaje 180 milijuna kuna, dok se s 

druge strane profesor Paar poziva na milijun kuna koja nedostaju Prirodoslovno-

matematičkom fakultetu. Potonji fakultet s tim manjkom kao i nekoliko drugih fakulteta 

mogu preživiti. U nastavku ističe da model – novac prati studenta nije izmišljen od 

strane Sveučilišta već je Sveučilištu nametnut. Ako se novci ne pošalju instituciji 

odgovara se za nenamjensko trošenje, a odgovorni su rektor i dekani koji moraju 

osigurati da se sredstva rasporede po sastavnicama. Prorektor ističe da je dobivena 

druga doznaka, svega 50%. Prorektor smatra da je predložena raspodjela solidarna i 

jedina moguća, jer ako se novci ne doznače na taj način, neki fakulteti neće moći 

funkcionirati. Stalno se povlači pitanje o prijedlogu da se za Rektorat izdvoji 10% no 

zaboravlja se da Rektorat ima sporove koji se vode još od bivših uprava, u nekim 

postupcima prijeti ovrha. Također dobiven je cijeli prostor na Borongaju, a da teret 

naknada pada na Rektorat. Navodi da je revizija gledala sve podatke te da nikome ne 

pada na pamet raditi nešto nezakonito.  

 

Dekan Cikojević ističe da Muzička akademija od 2012. sustavno piše dopise kako 

Ministarstvu tako i Sveučilištu o povećanju troškova zbog nove zgrade. Svi troškovi, 

sve stavke višekratno su upućene Ministarstvu na uvid te upravi Sveučilišta. Dekan 
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poziva sve stručnjake da objasne na koji način Muzička akademija može uštediti struju 

jer će vrlo rado prihvatiti savjet. 

 

Dekan Buntak podržava dekana Cikojevića i podsjeća da je prije dvije sjednice Senata 

pojašnjavao Senatu probleme umjetničkoga područja. Iznosi primjer uštede na 

Akademiji likovnih umjetnosti koja je u razdoblju od 2010. do 2013. kad nitko nije htio 

platiti modele, a Akademija ima nastavu s modelima iz crtanja i slikanja, unatoč tradiciji 

od 1907., u tom razdoblju ukinula modele za treću godinu. Na taj način se uštedjelo te 

se od 2013. do 2019. uspjelo dogovoriti s Ministarstvom da modele koji bi trebali biti 

sastavni dio nastave plaća Ministarstvo kao vanjsku suradnju. Modeli su socijalno 

najugroženiji dio sastava kojem se plaćaju neki honorari. Na taj način je Sveučilištu i 

Ministarstvu u razdoblju od tri godine ušteđeno milijun i pol uz dodatne uštede nakon 

tog razdoblja. Dekan ističe da se umjetničko područje zaista trudi uštediti maksimalno 

na svim svojim momentima kako od režija tako od toga da nastavnici sa svojim 

studentima rade u periodima od dvadeset sati u roku dva dana zato jer se takav tip 

nastave i projekti na taj način mogu napraviti. Način komentiranja ušteda dekan smatra 

neprikladnim, no isto tako je slobodan zamoliti se da se dadu sugestije na koji način 

uštediti režije kao i radionice koje su sastavni dio nastave. 

 

Dekan Nakić pojašnjava da je ovaj prijedlog Odluke bio na Odboru za proračun te ga 

je Odbor razmotrio na temelju svih dostupnih materijala, uključujući i određene 

financijske pokazatelje. Kad se govori o financijskoj situaciji kako Rektorata tako i 

Muzičke akademije, Odbor za proračun je imao podatke pred sobom te je zaključeno 

na način kako je zaključeno. Dekan nadopunjuje da je jedan od zaključaka Odbora 

također bio i taj da je potrebna racionalizacija poslovanja ne samo Rektorata, nego i  

dobrog dijela sastavnica i to zbog toga što se može očekivati da Sveučilište možda ne 

dobije sredstva koja bi trebala dobiti i to u iznosu od 180 milijuna kuna. Sveučilište u 

Zagrebu i njene sastavnice će u tom slučaju biti u potrebi racionalizirati svoja 

poslovanja jer novaca neće biti. Činjenica jest, nakon analize Odbora, da Rektoratu 

nedostaje vrlo značajan dio novaca koji bi se nadoknadio usvajanjem predložene 

odluke, no to ne bi bio ukupan trošak. Što se tiče opaske o sastavnicama koje su također 

u teškoj situaciji kao Muzička akademija, apelira da se nađu alternativna rješenja kako 

postupati ubuduće ako novaca bude, odnosno kako postupati ako novaca ne bude. 

 

Rektor Boras predlaže da se nakon iscrpne rasprave prijedlog za donošenje Odluke 

stavi na glasanje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je sa 42 glasa za i 11 glasova protiv prihvatio prijedlog 

Odluke o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija školarina i 

sufinanciranja materijalnih troškova u akademskoj godini 2018./2019.  

 

4. Prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake subvencija participacija školarina za 

akademsku godinu 2018./2019. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je sa 42 glasa za i 11 glasova protiv prihvatio prijedlog 

raspodjele 2. akontacijske doznake subvencija participacija školarina za 

akademsku godinu 2018./2019. 
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5. Realizacija studentskih programa za 2018. godinu 

 

Prorektor Lazibat navodi da je Studentski zbor iz proračuna dobio 1.779.138,40kn s 

tim da su neke sastavnice još dodatno financirale svoje studentske zborove. Studentski 

zbor je također dobio i neka donatorska te sponzorska sredstva. Studentski zbor je 

raspisao natječaj te novčana sredstava podijelio sukladno tabličnom prikazu. Kad se 

zbroje svi rashodi, vidljivo je da je ostalo neutrošeno 153.118,63kn, a koji iznos bi se 

prebacio u sljedeću, 2019. godinu. 

 

Profesor Jovanović navodi da je iz salda vidljivo da su u šest točaka premašeni utrošeni 

iznosi u odnosu na one iznose koji su planirani. Navedeno sugerira da proračun nije bio 

napravljen realno. Profesor ističe primjer gdje je proračun premašen i sto tisuća kuna. 

Predlaže da idući put Studentski zbor napravi realniji proračun. 

 

Prorektor Lazibat odgovara da je pitanje premašivanja sredstava bilo postavljeno 

predsjedniku Studentskog zbora. Prorektor ističe da je na nekim projektima bilo 

dodatnih aktivnosti poput marketinških aktivnosti ili publikacija te su stoga na nekim 

točkama ostvareni manjkovi. Ipak, kad se svi rashodi zbroje, proizlazi da je neto iznos 

u plusu od 153 tisuće kuna na razini Sveučilišta te će se taj iznos prebaciti na sljedeću 

godinu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio realizaciju studentskih 

programa za 2018. godinu. 

 

5. Izvješće o upisu u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj 

godini 2018./2019. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da za je akademsku godinu 2018./2019. Senat Sveučilišta 

u Zagrebu odobrio je ukupnu upisnu kvotu od 8800 upisnih mjesta (prošle godine 9201), od 

toga 7503 za redoviti studij namijenjen hrvatskim i EU državljanima (prošle godine 7598). Za 

izvanredne studente bilo je osigurano 1028 upisnih mjesta (prošle godine 1278), a za strane 

studente 349 mjesta (prošle godine 325). U jesenskom i proljetnom upisnom roku upisano je 

ukupno 6075 studenata (prošle godine 6116), a ukupna popunjenost iznosi 68,41% (prošle 

godine 66,47%). Popunjenost redovitog studija iznosi 73,29% (prošle godine 73,11%), a 

popunjenost izvanrednog studija 55,25% (prošle godine 41,71%). Popunjenost kvote stranih 

studenata iznosi 2,29% (prošle godine 8,62%). Na nekim studijima (Fakultet kemijskog 

inženjerstva i tehnologije, Građevinski fakultet, Medicinski fakultet, Agronomski fakultet, 

Ekonomski fakultet, Učiteljski fakultet i Akademija likovnih umjetnosti) došlo je do neznatnog 

upisa iznad odobrene upisne kvote iz opravdanih razloga kao što su: jednak broj bodova na 

razredbenom postupku, upis temeljem posebnog statusa (upis izvan upisne kvote), prenamjena 

nepopunjene kvote za strane državljane i sl. Za studije čija je popunjenost ispod 50% sastavnice 

bi trebale i dalje provoditi analizu uzroka ovakve situacije. Popunjenost studija prirodnih 

znanosti iznosi 77,31%, tehničkih znanosti 67,28%, studiji biomedicinskog područja ostvarili 

su popunjenost od 106%, a biotehničke znanosti 75,06%. Studiji društvenih znanosti 70,69%, 

humanističkih znanosti 58,83%, studiji umjetničkog područja ostvarili su popunjenost u iznosu 

od 70,29% dok studiji u kategoriji „ostali“ imaju popunjenost 64,95%. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvješće o upisu u I. godinu 

diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. 

 

6. Izmjena i dopuna Odluke o upisnim kvotama 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 ističe da je Metalurški fakultet uputio zahtjev kojim je zamolio 

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

preddiplomski studij. Riječ je o sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i okoliš u 

akademskoj godini 2019./2020. Prijedlog novog studija je u proceduri te je pozitivno ocijenjen 

s tri recenzije te je postupak vrjednovanja u završnoj fazi. Ako se dobije upis u upisnik, taj 

studijski program bi se počeo izvoditi od iduće akademske godine. Stoga je prijedlog da se 

usvojio odluka o upisnim kvotama i kriterijima za predmetni studij. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu 

preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu 

u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020, a u vezi novog sveučilišnog 

preddiplomskog studija Sigurnost, zdravlje na radu i okoliš Metalurškoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

7. Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih 

preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 

2019./2020. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o kriterijima za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i 

integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u 

akademskoj godini 2019./2020, a u vezi novog sveučilišnog preddiplomskog studija 

Sigurnost, zdravlje na radu i okoliš Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

8. Provedba Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 

2018./2019.– konačna lista dobitnika 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da je Natječaj da dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu 

za akademsku godinu 2018./2019. bio otvoren od 20. ožujka do 7. travnja ove godine. Ukupno 

je pristiglo 994 prijava, a što je 161 prijava više nego prošle godine. Prorektorica pojašnjava da 

postoje četiri kategorija stipendija. U kategoriji A (stipendije za izvrsnost) dodjeljuje se 350 

stipendija. U toj kategoriji bilo je prijavljeno 535 kandidata. U kategoriji B (stipendije za 

nastavničke STEM studijske programe) dodjeljuje se 40 stipendija na prijavljenih 43 kandidata. 

U kategoriji C (stipendije uspješnim studentima sportašima) dodjeljuje se 10 stipendija na 

prijavljenih 19 kandidata. U kategoriji D (stipendije slabijeg socioekonomskog statusa) 

dodjeljuje se 100 stipendije na prijavljenih 397 kandidata. Privremena rang lista bila je 

objavljena 11. travnja, a žalbeni rok je bio tri dana. Pristiglo je 66 različitih upita studenata koji 

nisu ostvarili svoja prava. Prorektorica se zahvaljuje povjerenstvu koje je u vrlo kratkom roku 

obradilo sve prijave. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio konačnu listu dobitnika u 

vezi Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 

2018./2019. 

 

9. Sveučilišna nastavna literatura 

 

Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) primilo je od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za 

objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 104. sjednici Povjerenstva, održanoj 2. travnja 

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: 
 

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE: ODABRANE TEME, sveučilišni udžbenik, autorica: 

prof. dr. sc. Dejana Bouillet. Predlagatelj je Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

ARHITEKTURA BAROKA, sveučilišni udžbenik, autorica: izv. prof. dr. sc. Dubravka 

Botica. Predlagatelj je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

SPORTSKA MEDICINA (2. dopunjeno izdanje), sveučilišni udžbenik, urednik: akademik 

Marko Pećina. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

TEORIJA BROJEVA, sveučilišni udžbenik, autor: akademik Andrej Dujella. Predlagatelj je 

Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

RESTAURATIVNA DENTALNA MEDICINA, sveučilišni udžbenik, urednica: prof. dr. sc. 

Zrinka Tarle, autori: prof. dr. sc. Zrinka Tarle, prof. dr. sc. Katica Prskalo, prof. dr. sc. Vlatko 

Pandrurić, izv. prof. dr. sc. Bernard Janković, izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac, doc. dr. sc. 

Danijela Marović, doc. dr. sc. Eva Klarić, doc. dr. sc. Alena Knežević Čizmić. Predlagatelj je 

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

10. Preddiplomski i diplomski studijski programi  

1. Prijedlog za prihvaćanje većih izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Hrvatski latinitet Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je radna skupina provela proceduru sukladno 

pravilniku, a Odbor za upravljanje kvalitetom na svojoj sjednici koja je održana 21. 

ožujka 2019. potvrdio veće izmjene i dopune predmetnog studijskog programa. Vijeće 

društveno-humanističkoga područja je na svojoj sjednici održanoj 3. travnja 2019. dalo 

pozitivno mišljenje. Predlaže se donošenje pozitivne odluke o predloženim izmjenama 

studijskog programa Hrvatski latinitet Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog većih izmjena i 

dopuna diplomskog sveučilišnog studijskog programa Hrvatski latinitet Hrvatskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu. 

 

2. Periodični izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20%) studijskih 

programa tehničkog i umjetničkog područja 

 

Prorektorica Hruškar ističe da se periodični izvještaj o manjim izmjenama i 

dopunama (d0 20%) podnosi dva puta godišnje, te da je navedeno u skladu s odredbama 

odgovarajućeg pravilnika. Na dnevnom redu su periodični izvještaji studijskih 

programa tehničkog i umjetničkog područja koji su prihvaćeni na sjednicama resornih 

vijeća područja, te se predlaže njihovo usvajanje i na Senatu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio periodični izvještaj o manjim 

izmjenama i dopunama (do 20%) studijskih programa tehničkog i umjetničkog 

područja.  

 

3. Potvrda o Upisu u upisnik studijskih programa za združeni sveučilišni studij 

MIREES – Interdisciplinarni diplomski studij Istočne Europe (Master in 

Interdisciplinary Research and Study on Eastern Europe) – obavijest 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je Sveučilište zaprimilo potvrdu da je u upisniku 

studijskih programa upisan združeni sveučilišni studij MIREES – Interdisciplinarni 

diplomski studij Istočne Europe (Master in Interdisciplinary Research and Study on 

Eastern Europe). 

 

11. Poslijediplomski specijalistički studijski programi  

1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa interdisciplinarnoga 

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Dentalno-medicinski turizam 

Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 

 

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje novog interdisciplinarnoga 

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Dentalno-medicinski turizam 

Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela, 

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

njegovog nastavnog plana i programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio nastavni plan i program 

interdisciplinarnoga poslijediplomskoga specijalističkoga studija Dentalno-

medicinski turizam Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi 

program). 

 

12. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi  

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

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Informacijske i 

komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
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Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna do 20% 

studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 

Informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog 

predlaže prihvaćanje izmjena i dopuna do 20% 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izmjene i dopune do 20% 

studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 

Informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

2. Prijedlog za prihvaćanje novog studijskog programa poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, 

predškolskoga i primarnoga obrazovanja Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje novog studijskog programa 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Jezični, književni i kulturni 

kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja Učiteljskoga fakulteta 

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

mišljenja. mišljenja. U vezi istog predlaže njegovo prihvaćanje. 

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog novog studijskog 

programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Jezični, književni i 

kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja Učiteljskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

13. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

Prorektor Judaš izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za doktorske radove, vijeća 

područja su razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme 

doktorskih disertacija te je odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata 

znanosti. 

 

14. Međunarodna suradnja 

 

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

 

15. Imenovanje Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

na 9. sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 16. travnja 2019., 

na prijedlog Rektorskoga kolegija u širem sastavu, donio je sljedeću 

  

O d l u k u  
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o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu  

  

  I. 

U Povjerenstvo za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

II. 

Predsjednikom Povjerenstva imenuje se prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić. 

Koordinatorom Povjerenstva imenuje se prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, 

prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu. 

III. 

Mandat članova Povjerenstva traje četiri (4) godine. 

  

IV. 

Zadaća je Povjerenstva izgradnja modernoga i inovativnoga Sveučilišta 

poticanjem inovacija i omogućivanjem transfera znanja i tehnologija u 

gospodarstvo 

 

16. Davanje suglasnosti za imenovanje gostujućih profesora 

 

 Na temelju članka 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 - Odluka Ustavnog suda 

RH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka Ustavnog suda RH, 60/15 - 

Odluka Ustavnog suda RH, 131/17), članka 21. i članka 80. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. travnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost gostujućim profesorima Meri Cevetkovska (Sveučilište sv. 

Ćirila i Metoda Građevinskoga fakulteta iz Skopja, Sjeverna Makedonija) i 

Nenada Gucunskog (Rutgers Universitiy iz New Jerseya, SAD) za izvođenje do 

jedne trećine nastavne iz pojedinog predmeta u akademskim godinama 2019./2020. 

i 2020./2021. na sveučilišnom diplomskom i poslijediplomskom studiju 

građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
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17. Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Edukacijsko-

rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Snježane Sekušak-

Galešev 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. travnja 2019. godine, na prijedlog rektora, donio 

je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženice za dekanicu Edukacijsko-

rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. SNJEŽANE 

SEKUŠAK-GALEŠEV za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

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

 

18. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Fakulteta filozofije i 

religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Kopreka 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. travnja 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 filozofije i 

religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. IVANA KOPREKA za 

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

2021./2022. ). 

 

19. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Metalurškoga fakulteta, 

izv. prof. dr. sc. Ivana Brnardića i izv. prof. dr. sc. Zdenke Zovko Brodarac 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. travnja 2019. godine, na prijedlog rektora, donio 

je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Metalurškoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. IVANA BRNARDIĆA i program rada 

predloženice za dekanicu Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. 
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sc. ZDENKE ZOVKO BRODARAC za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske 

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

 

20. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Rudarsko-geološko-

naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Kristijana Posavca 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. travnja 2019. godine, na prijedlog rektora, donio 

je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Rudarsko-geološko-

naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. KRISTIJANA POSAVCA 

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

 

21. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Bolanče 

 

 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 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. travnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Tomislava Bolanče za dekana Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) 

akademske godine (2019./2020. i 2020./2021.) izabranog 25. ožujka 2019. godine 

Odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

22. Potvrđivanje izbora dekana Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Almina Đape 

 

 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 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. travnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 
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Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Almina Đape za dekana Geodetskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

(2019./2020. i 2020./2021.) izabranog 28. ožujka 2019. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

23. Potvrđivanje izbora dekana Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. 

sc. Tomislava Krističevića 

 

 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 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. travnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Tomislava Krističevića za dekana 

Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) 

akademske godine (2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.) izabranog 28. ožujka 

2019. godine Odlukom Fakultetskoga vijeća Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu. 

 

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

mjesta Akademije dramske umjetnosti 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 9. redovitoj sjednici u 350. 

akademskoj godini (2018./2019.), održanoj 16. travnja 2019. godine donio je 

sljedeću 

 

  O d l u k u 

 

  I. 

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

radnih mjesta Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (dalje: 

Pravilnik), Pravilnik koji je usvojilo Akademijsko vijeće Akademije dramske 

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine. 

  

25. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju 

Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

postupku davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica 

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

020/084-11-1), Senat Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u 350. 
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akademskoj godini (2018./2019.), održanoj 16. travnja 2019. godine donio je 

sljedeću 

 

  O d l u k u 

 

  I. 

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

Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Pravilnik), Pravilnik koji je 

usvojilo Fakultetsko vijeće Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 

sjednici održanoj 26. ožujka 2019. godine. 

 

26. Davanje suglasnosti dekanici Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

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

kuna, koji se odnose na provedbu postupka javne nabave adaptacije i prilagodbe prostora 

Centra za ljevarstvo – SIMET te nabave za opremanje Centra za ljevarstvo – SIMET 

instrumentima i znanstveno istraživačkom opremom u okviru projekta „Centar za 

ljevarstvo – SIMET“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. travnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanici Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. 

prof. dr. sc. Zdenki Zovko Brodarac za poduzimanje pravnih radnji u ime i za 

račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose na provedbu 

postupka javne nabave adaptacije i prilagodbe prostora Centra za ljevarstvo – 

SIMET te nabave za opremanje Centra za ljevarstvo – SIMET instrumentima i 

znanstveno istraživačkom opremom u okviru projekta „Centar za ljevarstvo – 

SIMET“. 

 

27. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

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

milijuna kuna, a koji se odnose na potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po 

natječaju „Tenure Track Pilot Program“ za projekt TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear 

Structure and Dynamics“ 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. travnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandri Čižmešija za poduzimanje pravnih radnji u ime 
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i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koji se odnose na 

potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po natječaju „Tenure Track 

Pilot Program“ za projekt TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and 

Dynamics“. 

 

28. Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

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

kuna povodom tužbe Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za obnovu i 

stambeno zbrinjavanje Trgovačkom sudu u Zagrebu pod poslovnim brojem P-2902/2016 

od 14. studenoga 2016. 

 

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

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. travnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

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

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

Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna povodom tužbe Republike 

Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje 

Trgovačkom sudu u Zagrebu pod poslovnim brojem P-2902/2016 od 14. studenoga 

2016. 

 

29. Ostalo 

 

29.1. Rektor Boras navodi da će se 7. svibnja 2019. u Društvu sveučilišnih nastavnika održati 

okrugli stol na temu novog granskog kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje. 

 

 

*** 

 

      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 15:00 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/19-04/03 

Urbroj: 380-020/173-19-4 

27. travnja 2019. 


