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ZAPISNIK 

 

3. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 

održane u utorak, 19. studenoga 2019. s početkom u 12 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg 

Republike Hrvatske 14. 

 

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

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

suradnju 

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

kvalitetom 

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

kvalitete 

- prof. dr. sc. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni 

položaj Sveučilišta 

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

suradnju 

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

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

komunikacije 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

područja 

3. prof. dr. sc. Doris Novak – zamjenica predsjednice Vijeća tehničkoga područja 

4. prof. dr. sc. Antonio Starčević – predsjednik Vijeća biotehničkoga područja 

5. prof. dr. sc  Lajoš Žager - predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja 

6. izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-

humanističkoga područja 

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

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

9. prof. dr. sc. Jasna Lovrić, Medicinski fakultet 

10.  izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, Stomatološki fakultet 

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

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

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

14. prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Ekonomski fakultet 

15. prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Ekonomski fakultet 

16. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, Fakultet organizacije i informatike 

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

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

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

20. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, Filozofski fakultet 
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21. prof. dr. sc. Nenad Ivić, Filozofski fakultet 

22. izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec, Filozofski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

30. izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Arhitektonski fakultet 

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

32. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije 

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

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

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

36. izv. prof. dr. sc. Almin Đapo, Geodetski fakultet 

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

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

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

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

41. prof. dr. sc. Kristijan Posavec, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

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

43. izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Akademija dramske umjetnosti 

44. izv. prof. dr. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti 

45. prof. dr. sc. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja 

46. Danko Relić, Medicinski fakultet 

47. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

Predstavnici studenata preddiplomskoga i diplomskoga studija 

48. Ivan Staneković, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

49. Bruna Bandula, Prirodoslovno-matematički fakultet 

50. Stela Beljak, Učiteljski fakultet 

51. Marija Barić Đurđević, Hrvatski studiji 

52. Josipa Smoljo, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

53. Marin Boban, Medicinski fakultet 

Predstavnik Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu 

54. Krešimir Domazet, Stomatološki fakultet 

Predstavnici studenata poslijediplomskoga studija 

55. Marko Mimica, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

 

Ostali 

- izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 
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- doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, Hrvatski sveučilišni sindikat 

- dr. sc. Zoran Bekić, Sveučilišni računski centar 

- prof. dr. sc. Valerije Vrček, predsjednik Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

- prof. dr. sc. Damir Markučić, predsjednik Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu 

- prof. dr. sc. Zoran Nakić, predsjednik Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu 

 

Iz stručne službe Sveučilišta u Zagrebu:   

- Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu 

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

- Marica Pavić, dipl. iur, voditeljica Ureda za akademske poslove 

- Luka Jurdana, mag. iur. 

- Anja Zlatić, dipl. iur. 

- Jelena Đuran, dipl. iur. 

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

*** 

1. Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras otvorio je 3. redovitu 

sjednicu Senata u 351. akademskoj godini (2019./2020.), pozdravio sve prisutne te 

nastavno na dostavljene materijale predložio manje izmjene dnevnoga reda na način da 

se: 

 iza podtočke 3.3. Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/ umjetničko-

nastavno zvanje redovitoga profesora doda nova točka 4. Mišljenje i prijedlog 

Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u 

povodu Apela Senata Sveučilišta u Zagrebu za očuvanje sustava javnoga 

financiranja domaćih znanstvenih časopisa te za regularno i dostatno 

financiranje znanstvenih časopisa u 2019. godini čime se ostale točke pomiču 

za jedan redni broj više 

 pod točkom 5. Financijska pitanja doda podtočka 5.1. Subvencije participacija 

školarina za ak. god. 2018./2019. nakon korekcija MZO - prijedlog raspodjele 

sredstava 

 pod točkom 9. Temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti doda 

podtočka 9.1. Prijedlog odluke o raspodjeli konačne doznake za temeljno 

financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. 

god. 2018./2019. u iznosu od 16.933.200,00 kn  

 iza točke 19.  Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o 

unutarnjem ustroju Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu doda nova 

točka 21. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Katoličkoga 

bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čime se ostale točke pomiču za 

jedan redni broj više 

 iza točke 23. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koje se odnose na nabavu uređaja za 
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rehabilitaciju pacijenata s hipoksijsko-ishemijskim oštećenjem mozga. Doda 

nova točka 24. Davanje suglasnosti dekanici Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za kupnju nekretnine Vila 

Zakmardy. čime se posljednja točka Ostalo pomiče za jedan redni broj više. 

 

 

 Dnevni red potom je jednoglasno prihvaćen. 

 

*** 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održane 15. listopada 2019. godine 

3. Izbori u zvanja 

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

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

redovitoga profesora 

4. Mišljenje i prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj u povodu Apela Senata Sveučilišta u Zagrebu za očuvanje sustava javnoga 

financiranja domaćih znanstvenih časopisa te za regularno i dostatno financiranje 

znanstvenih časopisa u 2019. godini 

5. Financijska pitanja 

5.1. Subvencije participacija školarina za ak. god. 2018./2019. nakon korekcija MZO 

- prijedlog raspodjele sredstava 

6. Sveučilišna nastavna literatura 

7. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

7.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkog studija Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju – 

INSURTECH Fakulteta elektrotehnike i računarstva (novi program) 

8. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

9. Temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti 

9.1. Prijedlog odluke o raspodjeli konačne doznake za temeljno financiranje 

znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019. 

u iznosu od 16.933.200,00 kn  

10. Međunarodna suradnja 

11. Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Studentskoga centra Sisak 

Sveučilišta u Zagrebu 

12. Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Studentskoga centra u Varaždinu 

Sveučilišta u Zagrebu 
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13. Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za 

istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 

14. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u 

Zagrebu 

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

akademsku godinu 2018./2019. 

16. Izmjena Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

17. Godišnje izvješće o radu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. 

listopada 2018. do 30. rujna 2019. 

18. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustrojstvu Fakulteta i 

radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

19. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju 

radnih mjesta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 

20. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju 

Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

21. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

22. Davanje suglasnosti dekanu Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za 

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta Otpad i sunce u službi 

fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi) 

23. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za 

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

milijuna kuna, a koje se odnose na nabavu uređaja za rehabilitaciju pacijenata s 

hipoksijsko-ishemijskim oštećenjem mozga. 

24. Davanje suglasnosti dekanici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u 

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

iznad tri milijuna kuna za kupnju nekretnine Vila Zakmardy. 

25. Ostalo 

*** 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Seučilišta u Zagrebu  

 

Rektor Boras iznosi izvještaj uime povjerestva za dodjelu počasnoga zvanja professor 

emeritus prof. dr. sc. Dragi Roksandiću te uime izvjestiteljice i predsjednice povjerenstva prof. 

dr. sc. Mirjane Matijević Sokol. Nakon kraćeg izvještaja, rektor predlaže Senatu da profesoru 

Roksandiću dodijeli počasno zvanje professor emeritus budući da je predloženik svojom 

znanstvenom, nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonio razvitku i napretku 

Sveučilišta u Zagrebu, a na temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o dodjeli počasnoga 

zvanja i titule professor emeritus prof. dr. sc. Dragi Roksandiću. 

 

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 1. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održane 15. 

listopada 2019. godine  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio usvajanje zapisnika 1. redovite 

sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 

održane 15. listopada 2019. godine  

 

3. Izbori u zvanja  

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

redovitoga profesora u trajnom zvanju 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

R.br. 
Klas. 

oznaka 

Ime i  

prezime 

Datum 

zadnjeg 

izbora   

Visoko učilište 
Znan./umjet. 

područje 
Znan./umjet.polje/grana 

1 

640-

03/19-

07/175 

Dr. sc. Dora 

Višnjić 

10. 

prosinca 

2013. 

Medicinski 

fakultet 

Biomedicina 

i zdravstvo 

Temeljne medicinske 

znanosti/Fiziologija 

čovjeka i imunologija 

2 

640-

03/18-

07/43 

Dr. sc. Anka 

Mišetić 

16. rujna 

2014. 

Arhitektonski 

fakultet 

Društvene 

znanosti 

Sociologija/Posebne 

sociologije 

3 

640-

03/19-
07/174 

Dr. sc. 

Višnja 

Josipović 

Smojver 

15. 

listopada 
2013. 

Filozofski 

fakultet 

Humanističke 

znanosti 
Filologija/Anglistika 

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju. 

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

redovitoga profesora 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

R.br. 
Klas. 

oznaka 

Ime i  

prezime 

Datum zadnjeg 

izbora   

Visoko 

učilište 

Znan./umjet. 

područje 
Znan./umjet.polje/grana 

1 

640-

03/19-

07/169 

Dr. sc. 

Nada 

Kučer  

21. listopada 

2013.; reizbor 24. 

listopada 2018. 

Veterinarski  

fakultet 

Biomedicina i 

zdravstvo 

Veterinarska 

medicina/Veterinarske 

kliničke znanosti 
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2 

640-

03/19-

07/172 

Dr. sc. 

Antun 

Alegro 

28. siječnja 2014. 

Prirodoslovno-

matematički 

fakultet 

Prirodne 

znanosti 
Biologija/Botanika 

3 

640-

03/19-

07/173 

Dr. sc. 

Dražen 

Varga 

13. travnja 2006.; 

reizbor 14. srpnja 

2016. 

Filozofski 

fakultet 

Humanističke 

znanosti 
Filologija/Romanistika 

4 

640-

03/19-

07/168 

Dr. sc. 

Marko 

Špikić 
22. siječnja 2014. 

Filozofski 

fakultet 

Humanističke 

znanosti 
Povijest umjetnosti 

 

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora. 

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

redovitoga profesora 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

R.br. 
Klas. 

oznaka 

Ime i  

prezime 

Datum 

zadnjeg 

izbora   

Visoko 

učilište 

Znan./umjet. 

područje 
Znan./umjet.polje/grana 

1 

640-

03/19-

07/171 

Dr. sc. 

Sonja 

Radas  

25. rujna 

2013. 

Prirodoslovno-

matematički 

fakultet 

Društvene 

znanosti 
Ekonomija 

2 

640-

03/19-

07/166 

Dr. sc. 

Marino 

Manino 

23. 

listopada 

2013 

Hrvatski 

studiji 

Humanističke 

znanosti 

Povijest/ hrvatska i 

svjetska moderna i 

suvremena povijest 

3 

640-

03/19-

07/170 

Art. Giorgio 

Surian 

11. 

prosinca 

2015. 

Muzička 

akademija 

Umjetničko 

područje 

Glazbena umjetnost/ 

reprodukcija glazbe-

pjevanje 

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

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora. 

 

4. Mišljenje i prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj u povodu Apela Senata Sveučilišta u Zagrebu za očuvanje sustava javnoga 

financiranja domaćih znanstvenih časopisa te za regularno i dostatno financiranje 

znanstvenih časopisa u 2019. godini 

Prorektor Čović izvještava Senat kako je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i 

tehnološki razvoj podržalo je apel Sveučilišta u Zagrebu te je povodom toga apela razmatralo 

problem i zauzelo svoj stav i predložilo ad hoc mjeru. S obzirom na činjenicu da je kalendarska 
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godina na samom kraju te da bi za sustav znanosti i visokog obrazovanja uskoro mogle nastupiti 

nesagledivo štetne posljedice, Nacionalno vijeće predlaže da se, u sklopu rebalansa proračuna, 

u sustav državnog proračuna vrati jedinstvena stavka za financiranje znanstvenih časopisa u 

visini prošlogodišnjeg iznosa od 12.044.389 kn. Kako je u tekućoj godini tehnički neizvedivo 

raspisivanje novog natječaja i provođenje novog postupka valorizacije časopisa, Nacionalno 

vijeće predlaže da se u najkraćem roku rebalansom utvrđeni prošlogodišnji iznos raspodijeli 

znanstvenim časopisima prema prošlogodišnjoj valorizaciji.  Prorektor napominje da je Vlada 

Republike Hrvatske imala šansu da jedan vitalni infrastrukturni dio sustava znanosti u 

Hrvatskoj spasi od uništenja te da su na to reagirali djelomično tako što su u rebalansu povećali 

sredstva na oko 6 milijuna kuna. Time su de facto spasili polovicu časopisa, dok je druga 

polovica prepuštena uništavanju, izumiranju i nekoj vrsti snalaženja za preživljavanje. 

Pojašnjava da se o tome razgovaralo na Rektorskom kolegiju u užem i širem sastavu na kojima 

se došlo do zaključka da bi se na temelju Mišljenja trebao zatražiti Senat još jednu mjeru, a ta 

je spašavanje druge polovice časopisa – one koje izdaju sveučilišta i  javni znanstveni instituti. 

Kada se gleda iznos koji je prošle godine bio određen za časopise, a to je minimalni iznos koji 

je potreban za funkcioniranje takvoga sustava, on je iznosio oko 12 milijuna kuna te je korpus 

znanstvenih časopisa prepolovljen. Sveučilištima i javnim institutima bilo je dodijeljeno 6 

milijuna i 400 tisuća kuna, a ostalim izdavačima 5 milijuna i 600 tisuća kuna. Budući da će ovu 

godinu časopisi koje izdaju udruge, tzv. ostali izdavači, preživjeti zato što su se javili na javni 

natječaj, što je taj javni natječaj valoriziran i što će sada s rebalansom doći do onoga iznosa 

kojega su dobili i prošle godine; sada je ugrožena kategorija časopisa koje izdaju sveučilišta i 

javni znanstveni instituti. Pritom bi se Senat trebao ograničiti samo na one časopise koje izdaju 

sveučilišta – i to ona sveučilišta koja nisu potpisala programski ugovor te pokušati predložiti 

vatrogasnu mjeru. Pojašnjava kako nema nikakvih kriterija za isplaćivanje niti postoje sredstva, 

uostalom nisu se potpisali programski ugovori. Dodaje kako se na Rektorskom kolegiju u užem 

i širem sastavu raspravljalo o tome da se predlože zaključci ovoga Senata: 

1) Senat Sveučilišta u Zagrebu zahtijeva od Vlade Republike Hrvatske da za financijsko 

podupiranje u tekućoj godini onih znanstvenih časopisa koje izdaju sveučilišta koja nisu 

potpisala programske ugovore hitno osiguraju sredstva na razini prošlogodišnjeg financiranja u 

ukupnom iznosu od 4.452.622,00 kuna te da osigurana sredstva u najhitnijoj proceduri doznači 

navedenim časopisima.  

2) Senat Sveučilišta u Zagrebu traži od Vlade Republike Hrvatske da razmotri argumente 

i prijedloge koji se odnose na potrebu očuvanja jedinstvenog sustava financijskog podupiranja 

znanstvenih časopisa u Republici Hrvatskoj. 

 

3) Senat Sveučilišta u Zagrebu moli predsjednika Vlade Republike Hrvatske da hitno primi 

objedinjeno izaslanstvo Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, 

Sveučilišta u Zagrebu i Rektorskog zbora Republike Hrvatske na sastanak na kojem bi se 
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razmotrili akutni problemi financiranja znanstvenih časopisa u tekućoj godini i načelna pitanja 

očuvanja jedinstvenog sustava financiranja znanstvenih časopisa u Republici Hrvatskoj.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedeni prijedlog zaključka 

Senata. 

 

5. Financijska pitanja 

5.1. Subvencije participacija školarina za ak. god. 2018./2019. nakon korekcija MZO - 

prijedlog raspodjele sredstava 

Prorektor Lazibat navodi da je nakon zaprimljenih korekcija za subvencije participacija 

školarina napravljen  prijedlog raspodjele sredstava za akademsku godinu 2018./2019. 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. 

redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održanoj 19. studenoga 2019. 

godine donio je sljedeću  

O d l u k u 

I. 

Prihvaća konačni obračun sredstava za Sveučilište u Zagrebu nakon korekcija za doznaku 

subvencija participacija školarina za akademsku godinu 2018./2019, u skladu s tablicom koja 

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

6. Sveučilišna nastavna literatura  

Prorektorica Čuković Bagić navodi da je Povjerenstvo za nastavnu literaturu Sveučilišta u 

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

objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 110. sjednici Povjerenstva, održanoj 29. 

listopada 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: 

 PEDIJATRIJSKA KARDIOLOGIJA U SLICI OD FETALNE DO ODRASLE DOBI, 

sveučilišni priručnik, autor: prof. dr. sc. Ivan Malčić. Predlagatelj je Medicinski fakultet  

Sveučilišta u Zagrebu. 

 MODELIRANJE I OPTIMIRANJE U NUTRICIONIZMU, sveučilišni udžbenik, autorica: 

prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić. Predlagatelj je Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu. 
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 CTP TEHNOLOGIJE – DIGITALNO VOĐENI POSTUPCI IZRADE TISKOVINIH 

FORMI, sveučilišni udžbenik, autorica: izv. prof. dr. sc. Sanja Mahović Poljaček.  

Predlagatelj je Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 HISTORIJSKA GRAMATIKA UKRAJINSKOG JEZIKA 2. DIO, sveučilišni udžbenik, 

autorice: prof. dr. sc. Oksana Timko Đitko i doc. dr. sc. Julia Jusyp Jakymovič. Predlagatelj 

je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

7. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

7.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkog studija Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju – 

INSURTECH Fakulteta elektrotehnike i računarstva (novi program) 

Prorektor Judaš prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkog studija Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju – 

INSURTECH Fakulteta elektrotehnike i računarstva (novi program) prošao sva nadležna 

sveučilišna tijela te dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže prihvaćanje nastavnoga 

plana i programa. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog nastavnoga plana i 

programa poslijediplomskoga specijalističkog studija Proizvodi, digitalne inovacije 

i tehnologije u osiguranju – INSURTECH Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

(novi program) 

 

8. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

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

područja su razmotrila i donijela sljedeći 

PRIJEDLOG 

 

1.Darko Brborović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Statistical analysis of the tail behaviour for dependent sequences (Statistička analiza repnog 

ponašanja zavisnih nizova) 

 

2. Vitomir Vušak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Utjecaj najčešćih onečišćenja na kristalne forme entakapona 

 

3. Marijan Marciuš, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Sinteze i svojstva nano/mikrostruktura oksid mangana, željeza, nikla i cinka 
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4. Eleonora Perak Junaković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Određivanje biodostupnosti odabranih polifenolnih sastavnica propolisa u uvjetima in vitro 

simulirane probave 

 

5. Lana Pichler Oberški, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 
sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Populacijska struktura Roma u Hrvatskoj analizirana polimorfizmima gena CYP1A2 

 

6. Matej Vucić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Biologija 

Tema: Phylogenetic relationship within genus Phoxinus (Teleostei: Cyprinidae) in the Western 

Balkans [Filogenetski odnosi unutar roda Phoxinus (Teleostei: Cyprinidae) na području zapadnog 

Balkana] 

 

7. Ela Šarić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Biologija 

Tema: Komparativna analiza fosfoproteoma sojeva bakterije Streptomyces rimosus koji proizvode 

oksitetraciklin 

8. Iva Sabolić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Biologija 

Tema: Genomic patterns of phenotypic adaptation in Italian wall lizard Podarcis siculus [Genomski 

obrasci fenotipske adaptacije primorske guštrice Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810)] 

 

9. Marija Pinterić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: The role of Sirtuin 3 protein in estrogen-mediated cell response mechanisms in physiological 

and pathophysiological conditions (Uloga proteina Sirtuina 3 u mehanizmima staničnog odgovora koji 

su posredovani estrogenom u fiziološkim i patofiziološkim uvjetima) 

 

10. Željko Pavlinec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Assessment of MHC diversity in Central and Southeastern European grey wolf (Canis lupus) 

populations [Procjena MHC raznolikosti u populacijama vuka (Canis lupus) srednje i jugoistočne 

Europe] 

 

11. Maja Kuzman, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Identification and characterization of transposable elements in sponges (Porifera) 

[Identifikacija i karakterizacija pokretnih genetičkih elemenata u spužvama (Porifera)] 

 

12. Nikola Koletić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 
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Tema: Doprinos mahovina u taloženju sedre na Plitvičkim jezerima 

 

13. Antonija Brozović Krijan, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Utjecaj prehrane i životnih navika u trudnoći na nasljednost (heritabilnost) veličine fetusa i 

novorođenčadi 

 

14. Ivan Višić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo   

Tema: Detekcija gubitka sinkronizma hidrogeneratora izravnim mjerenjem kuta opterećenja  

 

15. Branimir Radić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo   

Tema: Sigurnost računalnoga oblaka zasnovana na generiranju šuma 

 

16. Hrvoje Keserica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo   

Tema: Aplikacijsko-komunikacijski podsustav za agregatorske upravljačke arhitekture u naprednoj 

elektroenergetskoj mreži 

 

17. Hrvoje Vukić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo 

Tema: Pojačanje zidanih zidova pročelja čeličnim prozorskim okvirima 

 

18. Janko Košćak, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo 

Tema: Shear in reinforced concrete: analysis and improvement of existing mechanical models based on 
refined experimental measurements (Posmik u armiranom betonu  ̶  analiza i unaprjeđenje postojećih 

mehaničkih modela na temelju novoga pristupa eksperimentalnom istraživanju) 

 

19. Aleksandra Bernašek Petrinec, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda  

Tema: Grafička reprodukcija flore s blizancima procesnih bojila u vidljivom i bliskom infracrvenom 

spektru 

 

20. Barbara Štimac, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo 

Tema: Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva primjenom Wood-Kirkwoodove 

teorije 

 

21. Mario Fiolić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Poslijediplomski doktorski studij 

Tehnološki sustavi u prometu i transportu   

Tema: Utvrđivanje povezanosti psihofizičkoga opterećenja vozača i kvalitete prometne signalizacije u 

noćnim uvjetima 
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22. Vedran Dukovski, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Vojna uprava Jugoslavenske armije i gospodarske prilike u hrvatskom dijelu Istre 1945. − 

1947. 

 

23. Jasenko Zekić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Uloga javnog prijevoza u razvoju Pule tijekom 20. stoljeća 

 

24. Mario Carić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologija 

Tema: Prehrana i zdravstveno stanje brončanodobnih stanovnika istočnojadranske obale i zaleđa − 

bioarheološki i biokemijski pristup 

 

25. Lilla Anna Trubics, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Slika o Mađarima u publicističkim tekstovima i memoarskoj prozi Marije Jurić Zagorke 

 

26. Tea Gutović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Sociologija 

Tema: Utjecaj društvenog kapitala i lokalnog gospodarskog konteksta na poduzetničke namjere 

studenata  

 

27. Maja Krznarić Škrivanko, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Arheologija 

Tema: Obrasci naseljavanja i prostorno oblikovanje naselja sopotske kulture na vinkovačkom području 

28. Elis Baćac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Hrvatska 

kultura 

Tema: Folkloristička i kulturnoantropološka analiza suvremenih festivala temeljenih na usmenim 

pričama − studija slučaja festivala LegendFest Pićan 

 

29. Kristina Kinkela Valčić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Hrvatska kultura 

Tema: Kulturna društva Kastavštine – prenositelji, stvaratelji i promicatelji lokalnoga identiteta i 

tradicije  

 

30. Vladimir Brnardić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest 

Tema: Odore, oprema i naoružanje krajišnika od 1740. do 1815.  
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31. Davor Trbušić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatologija 

Tema: Oblici i načini cenzure u svjetovnom i vjerskom tisku u NDH  

 

32. Jelica Marković, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski studijski 

program Licencijata i doktorata 

Tema: Ekumenska dimenzija u djelu Josipa Turčinovića  

 

33. Mikolaj Martinjak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti, 

Poslijediplomski doktorski studij Religijske znanosti 

Tema: Protologija i kozmologija Valentina i Valentinovske gnoze u patrističkim vrelima i suvremenim 

istraživanjima gnosticizma  

 

34. Renata Ecimović Nemarnik, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Učinci programa latinskoameričkih i standardnih društvenih plesova na čimbenike rizika za 

kardiovaskularne bolesti  

 

35. Danijel Stanković, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Sudska nadležnost za sporove iz potrošačkih ugovora u europskom i hrvatskom pravu  

 

36. Vlatka Anić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Socijalni rad 

i socijalna politika 

Tema: Kvaliteta života povezana s vidom starijih slijepih osoba 

 

37. Nikolina Herceg Kolman, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Komparativna politika 

Tema: Utjecaj domaćih aktera na europeizaciju politike prava seksualnih manjina u Hrvatskoj  

 

38.Sanja Barišić Ostojić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Dijagnostička vrijednost digitalne tomosinteze dojke u bolesnica s iscjetkom iz bradavice 

39. Jelena Bielen, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost upalnih pokazatelja, prosječnoga volumena trombocita i širine distribucije 

volumena eritrocita u nastanku posttrombotskoga sindroma nakon proksimalne duboke venske 

tromboze 

 

40. Antonella Geljić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 
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Tema: Poremećaj funkcije autonomnoga živčanoga sustava u djece oboljele od kroničnih upalnih 

bolesti crijeva i sa sindromom iritabilnoga kolona 

 

41. Petra Kejla, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Istraživanje humanih posteljica s intrauterinim zastojem rasta metodom infracrvene 

spektroskopije s Fourierovom transformacijom 

 

42. Silvija Mahnik, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Uspoređivanje učinkovitosti biološke povratne sprege, elektrostimulacije i terapijskoga 

vježbanja bolesnika s osteoartritisom koljena 

 

43. Iva Pitner, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Usporedba fiksnoga i fleksibilnoga antagonističkoga protokola stimulacije ovulacije u 

postupcima izvantjelesne oplodnje žena sa slabim ovarijskim odgovorom 

 

44. Ljubica Radmilović Varga, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Epigenetičke modifikacije gena IL17 u ranom invazivnom raku dojke 

 

45. Vedran Radojčić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Role of host CD207-expressing antigen presenting cells in alloresponse of acute and chronic 

graft versus host disease (Uloga primateljevih CD207+ antigen predočnih stanica u aloreaktivnosti 

tijekom akutne i kronične reakcije presatka protiv primatelja) 

 

46. Hana Safić Stanić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Važnost genotipizacije u RhD negativnih darivatelja krvi 

 

47. Cecilija Rotim, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Procjena pridržavanja bezglutenske dijete u  bolesnika s celijakijom i utjecaj na nutritivni status 
aktivnosti bolesti i kvalitetu života  

48. Dominik Romić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj splenektomije na oštećenje mišjega mozga nakon eksperimentalnoga ishemijskoga 

moždanoga udara  
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49. Smiljka Vikić-Topić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Prijenos znanja i tehnologija u biomedicinskim istraživanjima  ̶  stanje i potencijali Republike 
Hrvatske 

50. Nada Tomić Sremec, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učestalost, značajke i klinička važnost neuobičajenih obrazaca indirektne imunofluorescencije 

autoprotutijela na HEp-2 stanicama 

51. Anita Špehar Uroić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost plazmatskih koncentracija kemokina s metaboličkim komplikacijama šećerne 

bolesti tipa 1 i pretilosti u djece 

 

52. Maša Sorić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj smjenskoga rada na promjene arterijske krutosti i indeksa radne sposobnosti u bolničkih 

zdravstvenih radnika 

 

53. Juraj Slipac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj primjene topikalne anestezije na rezultate analize snimke procesa fonacije pri 
laringoskopiji ultrabrzom kamerom 

54. Martina Bago, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 

Tema: Povezanost simptoma depresije s adherencijom u bolesnika s umjerenom ili teškom 

hemofilijom A i B na profilaktičnoj terapiji 

 

55. Zvjezdana Špacir Prskalo, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 

Tema: Dijagnostička vrijednost humanoga epididimalnoga proteina 4, ROMA indeksa i antigena Ki-

67 u diferencijaciji bolesnica s tumorima jajnika 

 

56. Dubravka Turjanski, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Primjena trombocitima obogaćenoga fibrina u revaskularizaciji mladih trajnih zuba 

 

57. Danijela Jurić Kaćunić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Učinkovitost recipročnih instrumenata pri uklanjanju punjenja temeljenih na bioaktivnim 

punilima i analiza njihove genotoksičnosti  

 

58. Marieta Duvnjak Romić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 
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odobrena tema na hrvatskom jeziku: Razvoj funkcionalnih obloga za rane s terapijskim 

(nano)sustavima kitozana i melatonina 

- na sjednici Senata održanoj 20. siječnja 2015. odobren je naslov teme na hrvatskom jeziku a zbog 

prelaska na Skandinavski model moli se odobrenje teme na engleskom jeziku (priloženi potrebni 

materijali); 

ispravak teme na engleskom jeziku: Development of functional wound-dressings with chitosan and 

melatonin therapeutic (nano)systems 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme 

doktorskih disertacija te je odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata 

znanosti. 

 

9. Temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti 

9.1. Prijedlog odluke o raspodjeli konačne doznake za temeljno financiranje 

znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019. 

u iznosu od 16.933.200,00 kn  

Prorektor Judaš pojašnjava da su 27. rujna 2019. godine uplaćena sredstva na žiro račun 

Sveučilišta u Zagrebu za financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti za ak. god. 

2018./2019. u visini 16.933.200,00 kn što predstavlja preostalih 40% iznosa utvrđenog kao 

potraživanje Sveučilišta u Zagrebu. Raspodjela sredstava po sastavnicama utvrđena je kao 

postotni iznos od iznosa sredstava doznačenih sastavnicama u 2018. godini i nalazi se u tablici 

koja je priložena u materijalima. Sastavnice koje su raspodijelile više sredstava nego što je 

predviđeno raspodjelom razliku će podmiriti iz vlastitih sredstava.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog odluke o raspodjeli 

konačne doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti 

Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019. u iznosu od 16.933.200,00 kn 

10. Međunarodna suradnja  

Prorektor Judaš obavještava članove Senata o proteklim događajima i međunarodnoj 

suradnji. 

11. Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Studentskoga centra Sisak 

Sveučilišta u Zagrebu 

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 22. i 23. Statuta Studentskoga 

centra Sisak, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini 

(2019./2020.) održanoj 19. studenoga 2019. donio je 

Odluku o imenovanju 

Upravnog vijeća Studentskoga centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu 

I. 

U Upravno vijeće Studentskoga centra Sisak imenuju se: 

- Prof. dr. sc. Ladislav Lazić,  Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu;  

- Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 
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- Ronald Reiner, Ministarstvo znanosti i obrazovanja; 

- Antonio Janković, predstavnik zaposlenika, Studentski centar Sisak; 

- Filip Skender, student; predstavnik Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu 

II. 

Predsjednika Upravnoga vijeća Studentskoga centra Sisak izabrat će članovi između sebe 

većinom glasova. 

III. 

Mandat članova Upravnoga vijeća Studentskoga centra Sisak traje četiri (4) godine. Mandat 

člana iz reda studenata prestaje ako mu prestane status studenta na Sveučilištu. 

IV. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

12. Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Studentskoga centra u Varaždinu 

Sveučilišta u Zagrebu 

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 24. i 25. Statuta Studentskog 

centra Varaždin, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. sjednici u 351. akademskoj godini 

(2019./2020.) održanoj 19. studenoga 2019. donio je  

Odluku o imenovanju  

Upravnog vijeća Studentskog centra u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu 

I. 

U Upravno vijeće Studentskoga centra u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

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

komunikacije Sveučilišta u Zagrebu  

- Prof. dr. sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet u Varaždinu 

- Mr. sc. Goran Kolarić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja; 

- Ivo Grđan, predstavnik zaposlenika Studentski centar Varaždin 

- Božo Kvesić student; predstavnik Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu 

II. 

Predsjednika Upravnoga vijeća Studentskoga centra Varaždin izabrat će članovi između sebe 

većinom glasova. 

III. 

Mandat članova Upravnog vijeća Studentskoga centra Varaždin traje četiri (4) godine. 

IV. 

Mandat članu iz redova studenta prestaje ako mu prestane status studenta na Sveučilištu. 

V. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

13. Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za 

istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, na 3. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 

održanoj 19. studenoga 2019. donio je sljedeću  
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O d l u k u 

o imenovanju obnašatelja dužnosti privremenoga voditelja Centra za istraživanje i 

prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i 

komunikacije Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se za obnašatelja dužnosti privremenoga 

voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 

(dalje u tekstu: Centra). 

II. 

Mandat obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra je šest (6) mjeseci.  

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

14. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu na 3. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 

održanoj 19. studenoga 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom 

Sveučilišta u Zagrebu 

I. 

Odluka o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 602-

04/17- 29/15; Urbroj: 380-062/105-17-10, koju je Senat donio na 4. redovitoj sjednici u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 12. prosinca 2017. godine, mijenja se u točki I. 

podtočki 3. na način da ista glasi: 3. izv. prof. art. Ksenija Zec, Akademija dramske 

umjetnosti, predstavnica Vijeća umjetničkoga područja, članica. 

II. 

Mandat novoimenovane članice traje do isteka mandata sadašnjeg saziva Odbora za 

upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu odnosno do 12. prosinca 2021. godine. 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

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

akademsku godinu 2018./2019. 

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 10. Pravilnika o 

sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. 

redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održanoj 19. studenoga 2019. 

godine donio je sljedeću 

O d l u k u  
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o prihvaćanju Godišnjega izvješća o radu Odbora za upravljanje kvalitetom za akademsku 

godinu 2018./2019. 

I. 

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Odbora za upravljanje kvalitetom za akademsku 

godinu 2018./2019. 

II. 

Izvješće iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku i sastavni je dio Odluke. 

 

16. Izmjena Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

Na temelju članka 21., Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 3. redovitoj sjednici u 351. 

akademskoj godini (2019./2020.) održanoj 19. studenoga 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

o izmjeni Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

I. 

Odluka o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu koju je Senat donio na 

svojoj 8. redovitoj sjednici u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održanoj 9. ožujka 

2016. godine (Klasa: 602-04/16-17/3; Urbroj: 380-020/173-16-1) izmijenjena  Odlukom 

Senata o izmjeni Odluke o imenovanju Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 602-

04/18-17/13, Urbroj: 380-020/173-18-5 od 10. travnja 2018. i Odlukom Senata o izmjeni 

Odluke o imenovanju Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 602-04/18-17/13, 

Urbroj: 380-020/173-19-10, od 22. siječnja 2019 mijenja se u točki I. podtočki 4. na način 

da se u Etički savjet na prijedlog Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu kao zamjenica 

članu Krešimiru Domazetu, studentu Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

imenuje Ana Zrna, studentica Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a umjesto Klare 

Koketi, studentice Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

II. 

Mandat novoimenovane zamjenice člana traje do isteka mandata postojećeg saziva 

Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu.  

III. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu se ne mijenjaju. 

       IV. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

17. Godišnje izvješće o radu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. 

listopada 2018. do 30. rujna 2019. 

Profesorica Garašić navodi da se već godinama u godišnjem izvješću Etičkoga savjeta 

navodi molba za osnivanjem posebnog povjerenstva koje bi se bavilo samo plagijatima 

budući da je to najveći problem etičkog djelovanja na Sveučilištu. Postavlja pitanje što se 

poduzelo po tom pitanju. 

Rektor Boras odgovara da Sveučilišni računski centar nabavio uređaj za prepoznavanje 

plagijata koji će biti ustupljen na korištenje sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. 
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Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 36. Etičkoga 

kodeksa Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. redovitoj sjednici u 351. 

akademskoj godini (2019./2020.) održanoj 19. studenoga 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u  

o prihvaćanju Godišnjega izvješća o radu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu za 

razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2019. 

I. 

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 

od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2019. godine. 

II. 

Izvješće iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku i sastavni je dio Odluke. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

18. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustrojstvu Fakulteta i 

radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje 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 3. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.), 

održanoj 19. studenoga 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu Fakulteta i 

radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu koji je usvojilo 

Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 17. rujna 2019. godine. 

II. 

Predmetna Odluka nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

19. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem 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 3. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.), 

održanoj 19. studenoga 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 unutarnjem ustroju 

radnih mjesta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu koji je usvojilo Vijeće Akademije 

16. listopada 2019. godine. 

II. 

Predmetna Odluka nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

20. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju 

Učiteljskoga 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 3. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.), 

održanoj 19. studenoga 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju 

Učiteljskoga fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je usvojilo Fakultetsko vijeće na sjednici 

održanoj 18. studenoga 2019. godine. 

II. 

Predmetna Odluka nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

21. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Katoličkoga bogoslovnoga 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 3. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.), održanoj 19. 

studenoga 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji radnih mjesta Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji 

je usvojilo Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 27. rujna 2019. godine. 

II. 

Predmetna Odluka nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

III. 
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Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

22. Davanje suglasnosti dekanu Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za 

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta Otpad i sunce u službi 

fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi) 

 

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

a povodom zahtjeva Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 602-04/19-01/29, 

Urbroj: 2186-73-01-19-1, od 14. studenoga 2019., Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. redovitoj 

sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održanoj 19. studenoga 2019. godine donio 

je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za projekt Otpad i sunce u službi fotokatalitičke 

razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi). 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

23. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za 

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

milijuna kuna, a koje se odnose na nabavu uređaja za rehabilitaciju pacijenata s 

hipoksijsko-ishemijskim oštećenjem mozga. 

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

a povodom zahtjeva Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 003-08/19-04/1, 

Urbroj: 380-59-10101-19-6267/2, od 30. listopada 2019., Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. 

redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održanoj 19. studenoga 2019. 

godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje 

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

odnose na nabavu uređaja za rehabilitaciju pacijenata s hipoksijsko-ishemijskim oštećenjem 

mozga. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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24. Davanje suglasnosti dekanici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u 

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

iznad tri milijuna kuna za kupnju nekretnine Vila Zakmardy. 

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

a povodom zahtjeva Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 602-

04/19-02/1, Urbroj: 2186-62-07-19-103, od 9. listopada 2019. (zaprimljeno 18. studenoga 

2019.), Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini 

(2019./2020.) održanoj 19. studenoga 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, za 

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

koje se odnose na kupnju nekretnine Vila Zakmardy k.č.br. 1813/1, zk.ul.br. 13091, k.o. 

Varaždin (u osnivanju). 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

25. Ostalo 

*** 

 

 

*** 

Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 13:25 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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