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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 15. listopada 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. Dubravka Hranilović – predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja 

4. prof. dr. sc. Vesna Dragčević – predsjednica Vijeća tehničkoga 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. Marijan Klarica, Medicinski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, Fakultet organizacije i informatike 

20. prof. dr. sc. Zoran Kurelić, Fakultet političkih znanosti 
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21. izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, Kineziološki fakultet 

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

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

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

25. izv. prof. dr. sc. Nenad Jovanović, Filozofski fakultet 

26. izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec, Filozofski 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. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Arhitektonski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49. red. prof. art. Igor Lešnik, Muzička akademija 

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja 

51. Eva Kirchmayer Bilić, Muzička akademija 

52. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

 

Ostali 

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

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

- dr. sc. Zoran Bekić, Sveučilišni računski centar 

 

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

- 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 1. 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 točke 4. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 10. rujna 

2019. godine doda nova točka 5. Osvrt na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama 

i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju čime se 

ostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 pod točkom 6. Izbori u zvanja doda podtočka 6.3. Prijedlog rektora za 

imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus prof. dr. 

sc. Drage Roksandića  

 pod točkom 7. Financijska pitanja rektor je pojasnio da će se, uz suglasnost 

Senata, formulirati prijedlog zahtjeva Ministarstvu znanosti i obrazovanja kojim 

će se upozoriti Ministarstvo da je prema odredbi čl. 109. stavka 3. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju doznačuju sveučilištima u 

cjelovitome iznosu. Upozorava da se sredstva doznačuju na početku akademske 

godine, a ne na kraju, kao što je bio slučaj s doznakama za znanstvenu djelatnost 

koje su isplaćene na kraju akademske godine. 

 

 Dnevni red potom je jednoglasno prihvaćen. 

*** 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu  

2. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade „Fran Bošnjaković“  

3. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade „Andrija Mohorovičić“  

4. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 10. rujna 2019. godine  

5. Osvrt na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

6. Izbori u zvanja  

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

redovitoga profesora u trajnom zvanju 

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

redovitoga profesora 

6.3. Prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje 

professor emeritus prof. dr. sc. Drage Roksandića  

7. Financijska pitanja 
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8. Izvješće o upisima na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske 

studije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020. (rezultati oba 

upisna roka) 

9. Sveučilišna nastavna literatura  

10. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

10.1. Odluka o ustroju i izvedbi novoga specijalističkog diplomskog stručnog 

studijskoga programa Digitalni marketing Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

10.2. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa preddiplomskoga 

sveučilišnog studijskog programa Filozofija i kultura (dvopredmetni) 

Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – obavijest  

10.3. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog 

studijskog programa Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički 

Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – obavijest  

10.4. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog 

studijskog programa Kroatologija (dvopredmetni); smjer: nastavnički 

Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu - obavijest  

10.5. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa integriranoga 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa Učiteljski 

studij; smjerovi: engleski jezik, njemački jezik Učiteljskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu - obavijest  

11. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

12. Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkog studija Klinička psihologija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (izmjene do 40 %)  

13. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

14. Međunarodna suradnja  

15. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o uvođenju adresa elektroničke pošte 

unutar domene unizg.hr za zaposlenike svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu  

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

ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

17. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Farmaceutsko-

biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

18. Davanje suglasnosti na Statut Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u 

Zagrebu  

19. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 

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

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta Kontrolno 

ispitivanje retrofleksije vertikalne prometne signalizacije na AC HAC-a s 

prikupljanjem podataka za ažuriranje Baza cestovnih podataka i izradom prom. 

elaborata unaprjeđenja i povećanja sigurnosti prometa  

20. Ostalo 
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*** 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Seučilišta 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: 

 

R.

b 

IME PREZIME Visoko učilište Izvjestitelj/-ica 

1. Prof. dr. sc. Petar KLARIĆ Pravni fakultet Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, 

član povjerenstva 

2.  Prof. dr. sc. Smiljana LEINERT NOVOSEL Fakultet političkih znanosti Prof. dr. sc. Ivo Žanić, , član 

povjerenstva 

3.  Prof. dr. sc. Petar NOVOSELEC Pravni fakultet Prof. dr. sc. Zlata Đurđević, 

članica povjerenstva 

4. Prof. dr. sc. Mirko PRIMC Prirodoslovno-matematički 

fakultet 

Prof. dr. sc. Dražen Adamović, 

član povjerenstva 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o dodjeli počasnoga 

zvanja i titule professor emeritus gore navedenim predloženicima. 

 

2. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade „Fran Bošnjaković“  

Rektor Boras izvještava Senat da je Povjerenstvo za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade 

”Fran Bošnjaković” utvrdilo da su pristigla četiri prijedloga koja zadovoljavaju sve uvjete 

Pravilnika o dodjeli Nagrade „Fran Bošnjaković” te da, u skladu s odredbama članka 8. 

Pravilnika prema kojemu se prigodom jubileja tehničkih fakulteta ili Sveučilišta te u drugim 

iznimnim prilikama može podijeliti i više nagrada, Povjerenstvo predložilo Senatu da se 

Nagrada za ak. god. 2018/2019. dodijeli svim predloženicima, odnosno prof. dr. sc. Sandri 

Bischof s Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zvonimiru 

Guzoviću s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoju 

Ivankoviću s Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. 

sc. Mladenu Vučiću s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku da se Nagrada „Fran 

Bošnjaković” za ak. god. 2018/2019. dodjeljuje prof. dr. sc. Sandri Bischof s Tekstilno-

tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zvonimiru Guzoviću s 

Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoju 

Ivankoviću s Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
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prof. dr. sc. Mladenu Vučiću s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 prof. dr. sc. Sandri Bischof, prof. dr. sc. Zvonimiru Guzoviću, prof. dr. sc. Hrvoju 

Ivankoviću i prof. dr. sc. Mladenu Vučiću Nagrada se dodjeljuje za zapažene rezultate 

u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu te promicanju znanstvene discipline i struke. 

 Nagrada će dobitnicima Nagrade biti uručena na svečanosti prigodom obilježavanja 

Dana Sveučilišta u Zagrebu.  

 

3. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade „Andrija Mohorovičić“  

Rektor Boras izvještava Senat da je Povjerenstvo za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade 

„Andrija Mohorovičić” za ak. god. 2018/2019. utvrdilo da su pristigla dva prijedloga koji sadrže 

kompletnu propisanu dokumentaciju. Predloženici su prof. dr. sc. Hrvoje Buljan s 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te akademik Mirko Orlić s 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku da se Nagrada ”Andrija 

Mohorovičić” za ak. god. 2018/2019. dodjeli prof. dr. sc. Hrvoju Buljanu s 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te akademiku Mirku 

Orliću s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 Prof. dr. sc. Hrvoju Buljanu te akademiku Mirku Orliću Nagrada se dodjeljuje za 

ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos 

znanja i odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti. 

 Nagrada će dobitnicima Nagrade biti uručena na svečanosti prigodom obilježavanja 

Dana Sveučilišta u Zagrebu. 

 

4. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 10. rujna 2019. godine  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio usvajanje zapisnika 14. redovite 

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

10. rujna 2019.  

 

5. Osvrt na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

Rektor Boras pojašnjava da je Sveučilište u Zagrebu pripremilo osvrt na Nacrt prijedloga 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

Potreba za osvrtom je bila nužna jer je Ministarstvo znanosti i obrazovanja zloupotrijebilo 

referendumsku građansku inicijativu  „67 je previše“ te suprotno odluci Vlade uputilo Nacrt 

prijedloga zakona na nepropisni način u javnu raspravu. Objava Nacrta prijedloga zakona 

prejudicira i preskače procjenu učinaka propisa, što u ovom slučaju nije samo formalan, nego i 

bitan sadržajan problem. Prijedlog ne predviđa mogućnost odlaska u mirovinu s navršenih 65 
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godina, što bi bilo u skladu s referendumskom inicijativom, nego se, suprotno referendumskom 

zahtjevu, dobna granica za odlazak u mirovinu kao pravilo podiže za tri godine. Nakon navršene 

68. godine, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj donosilo bi 

kriterije izvrsnosti za odabir znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 68 

godina života. Dakle, redoviti radni vijek prema Nacrtu trajao bi ne do navršene 65., nego 68. 

godine života, što je suprotno građanskoj referendumskoj inicijativi „67 je previše“. Takvo 

normiranje nije sukladno ni temeljnoj Vladinoj zamisli da se dulji ostanak u svijetu rada i 

kasnije ostvarivanje mirovine omogući onima koji mogu i žele raditi nakon 65. godine života, 

a ne da se to nametne svima. Dodatno, navodi rektor, ovim se Nacrtom ograničuje produljenje 

nastavka rada nastavnika koji udovoljava kriterijima izvrsnosti do 70 godine života. To je 

odredba protivna članku 55. Ustava u kojemu je navedeno kako svatko ima pravo na rad i 

slobodu rada te da svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima 

dostupno svako radno mjesto i dužnost. Navodi da je odredba također protiv svih deklaracija 

Europske unije u kojima se govori isključivo o izvrsnosti i zabranjuje se bilo kakva 

diskriminacija pa i dobna, kao što je ova te se njome dira u stečena prava nastavnika. Završno, 

nema nikakva razloga da se ovaj zakon donosi u žurbi i bez temeljite procjene učinaka propisa 

i posljedica novih norma budući da je njegova eventualna primjena moguća tek od iduće 

akademske 2020./2021. 

Profesor Paar navodi da se u Osvrtu pod točkom A, nalaze pitanja koja su postavljena vezano 

za problematiku procjene učinka propisa. Pitanja su:  Kako će se ona odraziti na razne elemente 

djelovanja tih sustava? Hoće li zaustaviti pomlađivanje sustava ili ne? Pojašnjava da ne 

razumije zašto su postavljeni upitnici jer mu se čini da je očito da će doći do problema u ovom 

prijelaznom razdoblju kada bi taj propis ušao u primjenu te dobar dio mladih i perspektivnih 

znanstvenika zbog primjene ovoga novoga propisa ne bi bio u mogućnosti zaposliti se niti 

napredovati. Cijeli prijedlog ne uključuje nikakvu mogućnost povećanja ukupnog koeficijenta 

na razini cijeloga Sveučilišta u Zagrebu, pojašnjavajući pritom da razumije i podržava brigu o 

izvrsnim seniornim profesorima, da im se produlji dobna granica za odlazak u mirovinu, ako 

oni to žele i ako ispunjavaju uvjete izvrsnosti, no pritom treba voditi računa i o mladim ljudima 

koji ulaze u sustav i koji trebaju nositi Sveučilište u budućnosti. Predlaže da se maknu upitnici 

te da se rečenice formuliraju u izjavne jer se doista predviđa posljedica na zapošljavanja i na 

unaprjeđenja najperspektivnijih i najboljih mladih znanstvenika i profesora na Sveučilištu u 

Zagrebu.  

Rektor Boras potvrđuje da se slaže s profesorom Paarom te pojašnjava da su pitanja 

postavljena u retoričkoj formi što je vidljivo iz dopisa. Smatramo da je potrebno uzeti to u obzir 

te da je procjena učinaka propisa potrebna. Govori da, nezavisno od navedenoga, zadržavanje 

nekoliko izvrsnih profesora koji su stvarno potrebni ne može smetati razvoju Sveučilišta i 

mladima jer će ti stariji profesori pomagati mladima prenoseći im svoje znanje iskustvo i 

povezujući ih sa znanstvenom zajednicom. Sveučilišta se moraju osigurati znanstvenu piramidu 

i potrebno je voditi brigu o mladima, što nije moguće ovom diskriminacijskom promjenom 

stoga nije istina da nije potrebna procjena učinka, nije istina da ne trebamo razmišljati o 

mladima jer će se s produljivanjem tri godine za sve nastavnike desiti puno više štete nego 
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zadržavanje nekoliko izvrsnih profesora iznad 65 i 70 godina koje imamo na Sveučilištu. Zato 

stavljamo te upitnike. 

Profesor Paar smatra da Sveučilište ne treba tražiti odgovor od Ministarstva niti očekivati da 

će Ministarstvo odgovoriti što je posljedica takvih odredbi. Predlaže da se jasno kaže što se 

očekuje jer svi na Sveučilištu znaju što je posljedica, svatko ju vidi i osjeti u svojoj radnoj 

sredini, stoga ne treba nitko pojašnjavati što će se dogoditi.  

Rektor Boras dodaje kako je dopis podržalo i šest drugih sveučilišta, svi osim Sveučilišta u 

Rijeci. Pojašnjava kako će iznijeti pred Vladom zaključke profesora Paara te da je intencija tog 

dijela dopisa bila upravo ta da se osvijesti Ministarstvo kako odgovor na ta pitanja mora 

postojati.  

Profesor Paar smatra da bi rasprava trebala voditi k tome da se dokument pripremi u najboljoj 

mogućoj formi te je mišljenja da u njemu ima pojedinih nedostataka u vidu pojašnjenoga. 

Rektor Boras pojašnjava da je riječ o pisanoj umjetničkoj i pravnoj formi te da je, prema onome 

što je profesor Paar rekao vidljivo se izrečeno u potpunosti podudara s napisanim.  

Prorektor Judaš napominje da je u pitanju nesporazum te da se misli na istu stvar. Objašnjava 

da su dani prigovori na koje je potrebno odgovoriti. Jedan od prigovora, a koji se tiče procedure 

i prava je taj da je Ministarstvo, prije nego što je predložilo Nacrt, bilo dužno pitati ova dva 

pitanja koja se u dopisu navode, a nije pitalo. I zato su postavljena u obliku pitanja. Kaže se, 

niste pitali a, niste pitali b. Naravno, mi znamo što je odgovor na ta pitanja, ali Ministarstvo je  

napravilo krivu proceduru i zato su prigovori formirani u obliku pitanja.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu, uz dva suzdržana glasa, prihvaća osvrt na Nacrt 

prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju 

Rektor Boras daje riječ dekanu Klarici, a vezano za izvršenje kolekivnih ugovora. 

Dekan Klarica pojašnjava da na tragu prijedloga novih zakona koji ništa ne rješavaju, nego 

dalje kompliciraju situaciju podsjeća da je prilikom rasprave o kolektivnome ugovoru na ovom 

prostoru govorilo o nepovoljnoj situaciji vezanoj za profesore na Medicinskome fakultetu. 

Pojašnjava da, kako bi netko postao nastavnikom na Medicinskome fakultetu, mora, prije svega 

biti i  dobar stručnjak. Kada je netko dobar stručnjak, onda u zdravstvenom sustavu obnaša vrlo 

odgovorne funkcije. Ne samo što liječi pacijente, nego vodi odjele, klinike, bolnice, razna 

povjerenstva i tako dalje. Takvo što, napominje, u kolektivnom ugovoru nije uopće predviđeno 

niti priznato barem kao oblik administrativnoga opterećenja. Imamo situaciju da profesori koji 

vode ustanovu s 5700 zaposlenih, kroz koju prođe 10 tisuća pacijenata uz to opterećenje moraju 

kao svi drugi profesori imati 300 norma sati, a uz to pisati radove, pisati projekte, voditi, 

mentorirati  - dakle, rad u zdravstvenom sustavu im se ni na koji način ne priznaje. Za razliku 

od njih, ravnatelj nekoga istraživačkoga instituta od 10-20 zaposlenih u potpunosti je oslobođen 
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znanstveno-nastavnoga rada jer je on administrativno preopterećen. Podsjeća da su vezano za 

tu problematiku organizirali sastanak s gospodinom Ribićem i gospodinom Radekom koji su 

uvažili navedene argumente. Napravili su dopis kakav su im sugerirali, uz sva ta obrazloženja 

i rečenicu kako sve to što tražim, u duhu toga pregovora kolektivnoga ugovora i razgovora u 

kojem nam je rečeno da će se to uvažiti. Prije desetak dana, dobili smo odgovor da to nije 

moguće i da ostaje sve kako jest. To je jedna stvar na koju želi ukazati. S druge stvar je ta da 

zdravstveni sustav apsolutno ne prepoznaje da itko u zdravstvenom sustavu radi sa studentima, 

specijalizantima, na subspecijalizaciji ili da radi na uvođenju novih tehnologija i istraživanju. 

Naime, gleda se samo - i HZZO naplaćuje samo ono što je izvršeno unutar zdravstvenoga 

sustava - broj pregleda, broj operacija, broj zahvata i tako dalje. Za svakoga se zaposlenika traži 

stopostotni angažman, nije predviđena niti minuta za nešto drugo. Dakle s jedne strane, 

kolektivni ugovor visokoga obrazovanja ne prepoznaje administrativno i stručno opterećenje 

naših profesora, s druge strane zdravstveni sustav ne prepoznaje da su oni sveučilišni  profesori. 

Dodatan praktični problem je taj što smo ulaskom u Europsku uniju morali prema direktivama 

Europske unije uvesti specijalističku nastavu za svaku specijalizaciju. Promijenio se način 

ulaska liječnika u zdravstveni sustav. Dakle, oni sada ulaze tek kao završeni specijalisti, a ne 

kao liječnici s diplomom. To je dalo novu ulogu fakultetu, a ta je da vrši daljnju edukaciju. Iako 

smo to i prije radili, sada je postalo formalno. Dekan Klarica naglašava da Medicinski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu jedini u Hrvatskoj može osigurati nastavu iz svih specijalizacija i održati 

taj zdravstveni sustav koji sada ima skoro 18 tisuća fizičkih sati, a ne norma sati, obaveze koja 

je kontinuirana, a neprepoznata u sustavu. Jedini koji je na to reagirao bio ministar Nakić koji 

je pisao tadašnjem ministru Šustaru da se to prepozna i ubaci u norme, međutim ništa se nije 

desilo. Dok je bio ministar Barišić, skoro smo došli do nekoga rješenja i onda naravno, 

promjenom politike i vlade,  ništa nije riješeno. Na svo to nerazumijevanje sustava, događaju 

se ovi prijedlozi zakona koji apsolutno ne vide situaciju na koju upozoravamo na cijelom nizu 

sastanaka s oba resorna ministra, sa stavom dekanske konferencije četiriju medicinskih 

fakulteta, uz nalaz državne revizije prema kojoj nam za prvih šest godina studija nedostaje 200 

zaposlenih - na sve to imamo 18 tisuća sati dodatno, a uz sve to morali smo uvesti i sveučilišni 

studij za sestrinstvo. Ovakvu situaciju mogu podnositi i prihvaćati samo mazohisti, da u 

stopostotnom angažmanu zadovoljavaju i na stručnom, edukacijskom i znanstvenom pogledu. 

Uz sve to, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je vodeća znanstvena institucija u ovoj 

državi. Ovo je situacija Medicinskoga fakulteta, ovo je situacija svih medicinskih fakulteta u 

državi. Ako se ovi problemi ne riješe, mi ćemo se raspasti. Ljudi ovakvu situaciju ne mogu 

izdržati i vrhunski ljudi – stručnjaci, liječnici, nastavnici –  odlaze, odlaze u privatne prakse i 

odlaze izvan Hrvatske. 

Rektor Boras predlaže da se, uzevši u obzir važnost izrečenoga, traženje dekana Klarice 

prihvati u cijelosti te da se uputi predsjedniku Vlade, ministrima i sindikatima. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog i traženje dekana Klarice. 
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6. Izbori u zvanja  

6.1. 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-

09/137 

Dr. sc. Ante 

Ćorušić 

10. 

prosinca 

2013. 

Medicinski 

fakultet 

Biomedicina 

i zdravstvo 

Kliničke medicinske 

znanosti/ginekologija i 

opstetricija 

2 

640-

03/19-
09/138 

Dr. sc. Danko 

Milošević  

11. 

ožujka 
2014. 

Medicinski 

fakultet 

Biomedicina 

i zdravstvo 

Kliničke medicinske 

znanosti/pedijatrija 

3 
640-

03/19-

09/163 

Dr. sc. Göran 

Klobučar 

11. 

ožujka 

2014. 

Prirodoslovno-

matematički 

fakultet 

Prirodne 

znanosti 

Biologija/ekologija-

zoologija 

4 

640-

03/19-

09/162 

Dr. sc. Toni 

Nikolić 

11. 

veljače 

2014. 

Prirodoslovno-

matematički 

fakultet 

Prirodne 

znanosti 
Biologija/Botanika 

5 

640-

03/19-

09/161 

Dr. sc. Željka 

Milin Šipuš 

21. 

siječnja 

2014. 

Prirodoslovno-

matematički 

fakultet 

Prirodne 

znanosti 

Matematika/geometrija i 

topologija 

6 

640-

03/19-

09/153 

Dr. sc. Gordan 

Ježić 

20. 

svibnja 

2014. 

Fakultet 

elektrotehnike 

i računarstva 

Tehničke 

znanosti 
Elektrotehnika 

7 

640-

03/19-

09/148 

Dr. sc. Zlatko 

Janječić 

20. 

svibnja 

2014. 

Agronomski 

fakultet 

Biotehničke 

znanosti 
Poljoprivreda 

8 

640-

03/19-

09/149 

Dr. sc. Josip 

Leto 

20. 

svibnja 

2014. 

Agronomski 

fakultet 

Biotehničke 

znanosti 
Poljoprivreda 

9 

640-

03/19-

09/152 

Dr. sc. Jasna 

Galjer 

21. 

studenoga 

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 u trajnom zvanju. 

6.2. 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 
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1 

640-

03/19-

09/158 

Dr. sc. 

Aleksandra 

Dugandžić 

15. srpnja 

2013. 

Medicinski 

fakultet 

Biomedicina i 

zdravstvo 

Temeljne medicinske 

znanosti/fiziologija čovjeka 

2 

640-

03/19-

09/159 

Dr. sc. Mladen 

Knotek 

16. 

prosinca 

2013. 

Medicinski 

fakultet 

Biomedicina i 

zdravstvo 

Kliničke medicinske 

znanosti/interna medicina 

3 

640-

03/19-

09/160 

Dr. sc. Nenad 

Pavin 

18. lipnja 

2013. 

Prirodoslovno-

matematički 

fakultet 

Prirodne 

znanosti 

Fizika/biofizika i 

medicinska fizika (teorijska) 

4 

640-

03/19-

09/154 

Dr. sc. Nikola 

Mišković 
6. lipnja 

2016. 

Fakultet 

elektrotehnike 

i računarstva 

Tehničke 

znanosti 
Temeljne tehničke znanosti 

5 

640-

03/19-

09/157 

Dr. sc. 

Zvonimir 

Šatalić 

6. travnja 

2016. 

Prehrambeno-

biotehnološki 

fakultet 

Biotehničke 

znanosti 

Nutricionizam/znanost o 

prehrani 

6 

640-

03/19-
09/155 

Dr. sc. 

Anamarija Žic 

Ralić 

19. 

veljače 
2014. 

Edukacijsko-

rehabilitacijski 
fakultet 

Društvene 

znanosti 

Edukacijsko-

rehabilitacijske znanosti 

7 

640-

03/19-

09/150 

Dr. sc. Stjepan 

Vidačić 

23. rujna 

2009. 

21. 

listopada 

2014 

(reizbor) 

Fakultet 

organizacije i 

informatike 

Društvene 

znanosti 
Informacijske i 

komunikacijske znanosti 

8 

640-

03/19-

09/165 

Dr. sc.  

Ljubomir 

Antekolović 

24. 

travnja 

2013. 

Kineziološki 

fakultet 

Društvene 

znanosti 
Kineziologija/kineziologija 

sporta 

9 

640-

03/19-

09/151 

Dr. sc. 

Leonida 

Kovač 

27. 

studenoga 

2013. 

Akademija 

likovnih 

umjetnosti 

Humanističke 

znanosti 

Povijest umjetnosti/povijest 

i teorija likovnih umjetnosti, 

arhitekture, urbanizma i 

vizualnih komunikacija 

10 

640-

03/19-

09/145 

Dr. sc. 

Tatjana 

Peruško 

24. 

studenoga 

2010. 

29. 

listopada 

2015. 

(reizbor) 

Filozofski 

fakultet 

Humanističke 

znanosti 
Filologija/ romanistika 

11 

640-

03/19-

09/147 

Dr. sc. 

Bogdanka 

Pavelin Lešić 

19. ožujka 

2014. 

Filozofski 

fakultet 

Humanističke 

znanosti 
Filologija/ romanistika 

12 

640-

03/19-

09/156 

Dr. sc. Hrvoje 

Jurić 

18. 

prosinca 

2013. 

Filozofski 

fakultet 

Humanističke 

znanosti 
Filozofija/etika 

13 

640-

03/19-

09/167 

Dr. sc. Igor 

Mikecin 

18. 

prosinca 

2013. 

Filozofski 

fakultet 

Humanističke 

znanosti 
Filozofija/povijest filozofije 
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14 

640-

03/19-

09/164 

Dr. sc. Katica 

Koprek 

19. ožujka 

2014. 

Katolički 

bogoslovni 

fakultet 

Humanističke 

znanosti 
Znanost o umjetnosti 

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora. 

6.3. Prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje 

professor emeritus prof. dr. sc. Drage Roksandića  

Rektor Boras je na temelju članka 4. Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus 

i članka 7. stavak 4. Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor 

emeritus, podnio prijedlog za izbor prof. dr. sc. Drage Roksandića u počasno zvanje professor 

emeritus te, izloživši njegov poseban znanstveni i nastavni doprinos u promicanju Sveučilišta 

u Zagrebu, predložio imenovanje povjerenstva: 

Rd.   

br. 

Predloženik/-ica Predsjednik/-ica 

povjerenstva 

Članovi/-ice povjerenstva 

1. 

Dr. sc. Drago Roksandić,  

redoviti profesor u trajnom 

zvanju Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

  

Dr. sc. Mirjana Matijević 

Sokol, redovita profesorica 

u trajnom zvanju Hrvatskih 

studija Sveučilišta u 

Zagrebu 

Dr. sc. Miroslav Bertoša, professor 

emeritus Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

Dr. sc. Dušan Nečak, professor 

emeritus Filozofskoga fakulteta 

Univerze v Ljubljani 

Dekanica Vlahović Štetić navodi kako očekuje reakciju Odsjeka za povijest Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jer postupak dodjele počasnoga zvanja nije pokrenut na 

Filozofskom fakultetu budući da je Odsjek odlučio ne glasovati o pokretanju postupka za 

dodjelu počasnoga zvanja prof. dr. sc. Dragi Roksandiću. 

Rektor Boras objašnjava kako je postupak bio pokrenut na Odsjeku za povijest na kojemu se 

glasovalo o tome hoće li se glasovati o dodjeli počasnoga zvanja profesoru Roksandiću javno 

ili tajno; kao što je propisano statutom Sveučilišta i Filozofskoga fakulteta. Navodi kako 

zatraženo obrazloženje dekanice nije pristiglo niti je poslan zapisnik, tj. tonski zapis sjednice 

Odsjeka. Dodaje kako još uvijek čeka dokumente te odgovor dekanice Vlahović Štetić. 

Dekanica Vlahović Štetić navodi kako je rektoru poslan zapisnik no da nije poslan tonski zapis 

jer je Agencije za zaštitu osobnih podataka rekla da rektor ne može dobiti tonski zapis.  

Dekan Klarica pojašnjava kako je navedeni prijedlog unutar kvote rektora te da kao takav ne 

ide na uštrb kvote Filozofskoga fakulteta niti bilo kojega drugoga fakulteta.  
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Rektor Boras potvrđuje navedeno te dodaje da je nakon intervencije dekanice u prijedlog 

dodjele počasnoga zvanja morao obrazložiti zbog čega je došlo do toga da uvaženoga profesora 

predlaže rektor, a ne Fakultet.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu  je, uz  jedan glas protiv te dva suzdržana glasa, prihvatio 

prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor 

emeritus prof. dr. sc. Drage Roksandića. 

 

7. Financijska pitanja 

Prorektor Lazibat navodi da ima odgovore na nekoliko pitanja koje su postavili dekani. Prvo 

je pitanje maksimalne participacije. Pojašnjava da ona ostaje ista kao što je dosad bilo prema 

čl. 4. postojeće Odluke. Drugo pitanje je ostatak pristiglih sredstava za znanost. Navodi da je 

pristiglo preostalih 40 %, te da točku priprema prorektor Judaš koji je u komunikaciji s 

dekanima te bi podjela sredstava trebala biti realizirana već na idućoj sjednici Senata. Kako će 

se ta sredstva rasporediti unutar fakulteta je interna odluka koja ovisi o dekanu, odnosno o 

fakultetskom vijeću. Kao treće navodi da je pristiglo pismo dekana Lešnika, koji je iskazao 

zabrinutost zbog ovrha koje ponovno dolaze zbog dugova na Muzičkoj akademiji. Govori da je 

razgovarao s dekanom te mu kazao da je Sveučilište upoznato sa stanjem materijalnih troškova, 

kako na cijelome Sveučilištu, tako i na Muzičkoj akademiji te da je ovaj Senat i ova uprava 

uvijek izlazila u susret Akademiji i svima ostalima, pritom napominjući da to nije nikakvo 

dugoročno rješenje uz nepromijenjene uvijete u komunikaciji s ministarstvom. Navodi da ovo 

Sveučilište nije potpisalo programske ugovore jer ne može potpisati štetan ugovor o kojemu 

nije bilo niti pregovora. Programske ugovore nije potpisalo šest od osam javnih sveučilišta, a 

potpisali su ih Rijeka i Pula. Pritom se Ministarstvo služi raznim pritiscima kako bi nas natjeralo 

na potpisivanje programskih ugovora. Takvi ugovori bi obvezali Sveučilište na naredne četiri 

godine podfinanciranja. A detaljnu analizu koliko je zapravo pravi trošak napravio je Odbor za 

proračun prema čemu Sveučilištu nedostaje 200 milijuna kuna. U tim smo razgovorima ukazali 

da je potrebno u novoj odluci Vlade, promijeniti model financiranja jer ovaj model, po studentu, 

ne odgovara nikomu. S jedne strane diskriminira društvene i humanističke znanosti, s druge 

strane u njemu nema prostora za specifičnost fakulteta poput Veterinarskoga fakulteta, 

Medicinskoga fakulteta, Muzičke akademije kojima nedostaje sredstava i za pokrivanje 

režijskih troškova. Najvažnije od svega, treba poštivati Zakon, kao što je rektor uvodno rekao 

- potrebno je novce doznačiti na početku godine te, s obzirom na to da smo javno sveučilište, 

država po zakonu ima obvezu institucijama od posebnoga interesa pokriti materijalne troškove 

za temeljnu djelatnost, nastavu, znanost i plaće. Kao završnu informaciju navodi da se bliži 

smotra Sveučilišta u Zagrebu koja će trajati od 21. do 23. studenoga. Sveučilište je našlo 

sponzore te će i ove godine sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu imati besplatni prostor i 

štandove.  Prorektor poziva dekane da svoje fakultete predstave u najljepšem svjetlu. 

Dekan Gliha postavlja pitanje vezano za financiranje časopisa. Zanima ga je li Sveučilište 

pronašlo način kojim bi se riješio trošak financiranja časopisa te postoji li način da se 
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doznačenih 40 % sredstava dodijele ranije od sljedeće sjednice Senata koja je polovicom 

studenoga.   

Rektor Boras navodi da će odgovor na pitanje dati prorektor Čoviću i prorektor Judaš. 

Prorektor Čović govori da je Senat detaljno upoznat o problemu znanstvenih časopisa jer je 

još na sjednici Senata u srpnju donio Apel za očuvanje sustava javnoga financiranja domaćih 

znanstvenih časopisa te za regularno dostatno financiranje znanstvenih časopisa u 2019. godini. 

Navodi da su dvije su stvari u pitanju, ona koja je važnija je rušenje sustava financiranja 

znanstvenih časopisa koji je izgrađivan pola stoljeća, a drugo je ugrožavanje financiranja 

časopisa u ovoj godini jer su časopisi vrlo slični živim organizmima i kada im se prekine dotok, 

onda ih nestane. To je ogroman problem u znanstvenome smislu za akademsku zajednicu. 

Pojašnjava da kada se rade neke reorganizacije ili reforme, one mogu imati neki skriveni smisao 

i namjenu, ovdje je ta skrivena namjera bila ta da se drastično smanji razina financiranja za 

časopise koje ne izdaju sveučilišta, nego znanstvene udruge što je pretežni dio izdavača za 

časopise jer su, unatoč činjenici da je u proračunu utvrđen isti iznos koji je prošle godine i ove 

godine iznosio 12 milijuna kuna, Ministarstvo donijelo odluku da će raspisati natječaje samo 

za one časopise koje izdaju udruge, Akademija i trgovačka društva. Pritom se moglo egzaktno 

utvrditi koliko je od tih 12 milijuna ta skupina časopisa dobila u protekloj godini - to je bilo oko 

5 milijuna i 600 tisuća kuna, a natječaj se za tu skupinu časopisa raspisao na iznos od 2 milijuna 

i 600 tisuća kuna. Time se ugrožava ukupni sustav časopisa, a ne samo onaj koji se tiče 

sveučilišta. Dodatno je prebačena obveza da sveučilišta i fakulteti financiraju te časopise dok 

istovremeno za to nisu bila predviđena sredstva, čak niti u prijedlozima programskih ugovora. 

Dakle, nije specificiran iznos koji se dodjeljuje, već je samo prebačena obveza da te institucije 

financiraju časopise. Budući da čak niti u prijedlogu programskih ugovora to nije bilo 

predviđeno, a tim više što ti ugovori nisu potpisani, ne postoji nikakva obveza niti jednoga 

fakulteta da financira te časopise. Dakle prva skupina časopisa je ugrožena s polovičnim 

financiranjem, dok je druga skupina ugrožena s potpunim izostankom financiranja. To je 

skandal neviđenih razmjera  i ta pitanja treba postaviti na politički nivo jer netko treba 

odgovarati za štetu koja će se dogoditi. Sveučilište je reagiralo na dobar način, snažnom 

artikulacijom, slanjem apela nadležnim u kojemu se obraćamo premijeru koji je odgovoran za 

takvo stanje stvari, budući da ministarstvo svjesno vodi do kolapsa jednoga od vitalnih sustava 

znanstvene infrastrukture. U srpnju smo dali preporuku da se fakulteti svejedno javljaju na 

objavljeni natječaj jer je zakonsko pravo tih časopisa da budu financirani i oko 70 časopisa iz 

sustava sveučilišta se ipak prijavilo na taj natječaj.  

Dekan Gliha navodi da su se svi časopisi koje izdaje Pravni fakultet prijavili na natječaj, 

međutim, još nisu dobili nikakav odgovor. Naglašava da je pitanje financiranja časopisa ujedno 

i pitanje rangiranja, kako sastavnica tako i sveučilišta jer je jedan od važnih elemenata pri 

rangiranju pitanje nakladničke djelatnosti Sveučilišta. Postoji ozbiljna opasnost hoće li fakulteti 

sami, sa svojim sredstvima, moći nastaviti financiranje tih časopisa. Slažem se s prorektorom 

Čovićem da je riječ o pitanju koje treba rješavati na razini državne politike jer se dovodi u 
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pitanje održanje sustava znanstvenih časopisa. Postavlja pitanje može li se pronaći prostora u 

sveučilišnim sredstvima za financiranje istih. 

Prorektor Čović navodi da je riječ o pravnom i političkom problemu. Prema članku 108., 

stavku 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti sredstva za razvoj sustava znanosti i visokog 

obrazovanja znanstvene, umjetničke i istraživačke projekte i programe, znanstvenu, umjetničku 

i istraživačku infrastrukturu i opremu, znanstveno izdavaštvo, znanstvene konferencije te 

znanstvene i znanstveno stručne udruge raspoređuje ministar na temelju javnog poziva i 

mišljenja odgovarajućih povjerenstva koja imenuje ministar - to piše u zakonu i to je jedini 

način na koji se tih 12 milijuna kuna koji su osigurani u državnom proračunu za časopise mogu 

raspodijeliti. To je naše pravo. A Sveučilište nema niti sredstva niti mogućnosti da 

nadoknadimo tu razliku jer bi to bila protuzakonita djelatnost. Ta sredstva postoje u proračunu 

i ona se moraju raspodijeliti na način propisan zakonom.   

Prorektor Judaš vezano za dodjelu preostalih 40% pojašnjava da je odluka Senata prilikom  

doznake prvih 60%  sredstava bila da se ti novci dodijele tada, a ostatak na temelju analize 

prethodnoga razdoblja. Moglo je biti brže da su svi fakulteti hitno dostavili podatke. Pritom je 

bitno napomenuti da su fakulteti bili u nepovoljnoj situaciji zato što je Ministarstvo dostavilo 

doznake za preostalih 40% dan prije isteka akademske godine. Najavljuje da bi sve trebalo biti 

pripremljeno do idućega Senata. 

Profesor Paar smatra da sredstva treba odmah podijeliti onima koji su izvještaje poslali te da 

nema razloga za čekanje onih koji nisu dostavili podatke. 

Prorektor Lazibat navodi da će ostalih 40% biti  pripremljeno za sjednicu Senata u studenom, 

kao što je već na početku i rečeno. Sredstva su pristigla predzadnji dan akademske godine, a 

prema Zakonu ih je Sveučilište trebalo dobiti na početku akademske godine. Tom analogijom, 

što je provjereno kod pomoćnika ministra, ta se sredstva mogu potrošiti do kraja sljedeće 

akademske godine.  

Dekanica Čižmešija navodi da je PMF izvještaj dostavio na vrijeme te apelira da se novac što 

prije podijeli jer su za sada sve upute o razdoblju korištenja usmene prirode. Traži da se zamoli 

sastavnice da podatke dostave što prije i da se, ako treba, organizira izvanredna sjednica Senata 

na kojoj bi se novac doznačio. Također predlaže da se pokrenu akcije da Ministarstvo 

pravovremeno doznači akontacije i za ovu akademsku godinu koja je već počela.  

Rektor Boras pojašnjava da će se doznačena sredstva dodijeliti te vjeruje da će se moći na 

vrijeme potrošiti. Predlaže da fakulteti pripreme podatke o znanstvenoj djelatnosti te da se od 

Ministarstva zatraži da se drži zakonskih odredbi, točnije članka 109. stavak 3. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u kojemu piše da se sredstva iz državnoga 

proračuna doznačuju sveučilištima u ukupnome iznosu te da sukladno tome, isplate sredstva za 

znanstvenu i nastavnu djelatnost. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog rektora Borasa. 

 

8. Izvješće o upisima na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske 

studije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020. (rezultati oba 

upisna roka) 

Prorektorica Čuković Bagić izvijestila je Senat kako je za akademsku godinu 2019./2020. 

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj s ukupnom upisnom kvotom od 14 136 upisnih 

mjesta. Nakon oba upisna roka na sastavnice Sveučilišta u Zagrebu upisano je ukupno 11 008 

studenata što u ukupnoj kvoti znači popunjenost od 77,87% . Popunjenost na razini redovitih 

studenata je 84,77% , odnosno upisano je 9 788 redovitih studenata. Na izvanrednim studijima 

popunjenost je 52,47% odnosno upisano je 1 135 izvanrednih studenata. Najslabije je 

popunjena kvota za strane studente i iznosi 19,91% te je upisano 85 stranih studenata. 

Pojašnjava da je nepopunjenih mjesta nakon upisa ostalo je sveukupno 3 128. Kazuje da je na 

nekim studijima došlo do neznatnog upisa izvan odobrene upisne kvote iz opravdanih razloga 

kao što su: prenamjena nepopunjene kvote za strane državljane, upis temeljem posebnog 

statusa, jednak broj bodova na razredbenom postupku i sl. Gleda li se prema područjima, 

najbolja popunjenost u ukupnoj kvoti je u biomedicinskom području ostvarena je najveća 

popunjenost od 96,92%., najslabije je biotehničko područje s popunjenosti od 58,59%. U 

kategoriji posebnih sveučilišnih studija najveću popunjenost od 98,04% ima preddiplomski 

sveučilišni studij Vojno vođenje i upravljanje, dok je na  studijima Vojno inženjerstvo i 

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije ostalo nepopunjenih mjesta. Prorektorica 

navodi kako se detaljni podaci o svim studijima i područjima nalaze u priloženim tablicama. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu  je jednoglasno prihvatio Izvješće o upisima na 

preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu 

za akademsku godinu 2019./2020. (rezultati oba upisna roka) 

 

9. Sveučilišna nastavna literatura  

Prorektorica Čuković Bagić navodi da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 

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

Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 109. 

sjednici Povjerenstva, održanoj 9. 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: 
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 OSNOVE KEMIJE HETEROCIKLIČKIH SPOJEVA, sveučilišni udžbenik, autorice: 

izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, prof. dr. sc. Marijana Hranjec. Predlagatelj 

je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 

 OSOBE S INVALIDITETOM U DRUŠTVU, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. 

Zdravka Leutar i doc. dr. sc. Marko Buljevac. Predlagatelj je Pravni fakultet Sveučilišta 

u Zagrebu. 

 UVOD U RAČUNALNU KEMIJU I DIZAJN LIJEKOVA, sveučilišni udžbenik, 

autori: doc. dr. sc. Željko Debeljak, izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić, dr. sc. Hrvoje Rimac, 

prof. dr. sc. Marica Medić-Šarić. Predlagatelj je Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 OBITELJSKO PRAVO U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI, sveučilišni udžbenik, 

autorica: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar. Predlagatelj je Pravni fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 OSNOVE POSLOVNE INFORMATIKE, sveučilišni udžbenik, urednici: prof. dr. sc. 

Mirjana Pejić Bach i prof. dr. sc. Mario Spremić. Predlagatelj je Ekonomski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 PRETKLINIČKA I LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA, sveučilišni 

udžbenik, urednik: izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac. Predlagatelj je Stomatološki 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 UPORABA ČLANA U FRANCUSKOM JEZIKU, sveučilišni udžbenik, autorice: izv. 

prof. dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić i dr. sc. Darja Damić Bohač. Predlagatelj je 

Filozofski 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 

10.1. Odluka o ustroju i izvedbi novoga specijalističkog diplomskog stručnog 

studijskoga programa Digitalni marketing Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu  

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je radna skupina za studijske programe provela 

proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrednovanja novih studijskih programa. Odbor je na 

sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine potvrdio da se predmetni studijski program može 

izvoditi u predloženom obliku. Na sjednici Vijeća društveno-humanističkoga područja koja je 

održana 9. listopada 2019. također je doneseno pozitivno mišljenje o potrebi i svrhovitosti 

navedenog prijedloga programa. 

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

o ustroju i izvedbi novoga specijalističkog diplomskog stručnog studijskoga 

programa Digitalni marketing Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
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10.2. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa preddiplomskoga 

sveučilišnog studijskog programa Filozofija i kultura (dvopredmetni) Hrvatskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu – obavijest  

Prorektorica Hruškar izvještava Senat da je preddiplomski sveučilišni studijski program 

Filozofija i kultura (dvopredmetni) Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu upisan u Upisnik 

studijskih programa. 

10.3. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog 

studijskog programa Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički Hrvatskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu – obavijest  

Prorektorica Hruškar izvještava Senat da je diplomski sveučilišni studijski program 

Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu upisan u 

Upisnik studijskih programa. 

10.4. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog 

studijskog programa Kroatologija (dvopredmetni); smjer: nastavnički Hrvatskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu - obavijest  

Prorektorica Hruškar izvještava Senat da je diplomski sveučilišni studijski program 

Kroatologija (dvopredmetni); smjer: nastavnički Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu upisan 

u Upisnik studijskih programa. 

10.5. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa integriranoga 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa Učiteljski studij; 

smjerovi: engleski jezik, njemački jezik Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu - obavijest  

Prorektorica Hruškar izvještava Senat da su u Upisnik studijskih programa unijete izmjene 

naziva integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa Učiteljski 

studij na način da on sada glasi Učiteljski studij; smjerovi: engleski jezik, njemački jezik. 

11. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

11.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkog studija Klinička psihologija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (izmjene do 40 %)  

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna do 40% nastavnoga 

plana i programa poslijediplomskoga specijalističkog studija Klinička psihologija Filozofskoga 

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

mišljenja. U vezi istog predlaže prihvaćanje izmjena i dopuna do 40% 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog nastavnoga plana i 

programa poslijediplomskoga specijalističkog studija Klinička psihologija 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 40 %)  

 

12. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

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

područja su razmotrila i donijela sljedeći 

PRIJEDLOG 

 

1. Matko Ljulj, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Three-dimensional elastic body and a Naghdi type shell interaction modelling 

(Modeliranje međudjelovanja trodimenzionalnog elastičnog tijela i ljuske Naghdijevog tipa)  

 

2. Petra Lazić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Ergodicity of diffusion processes (Ergodičnost procesa difuzija) 

 

3. Maja Levak Zorinc, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Interdisciplinarni doktorski studiji iz oceanologije 

Tema: Stabilizacija nanočestica srebra proteinima  i površinski aktivnim tvarima u morskoj 

vodi 

 

4. Manda Švabić Kolacio, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Izrada Monte Carlo modela za vrednovanje i korekciju algoritma za izračun i 

optimizaciju raspodjele apsorbirane doze 

 

5. Tatjana Mijošek, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Biološki odgovori u indikatorskim organizmima na izloženost otpadnim vodama u 

dinaridskim i panonskim rijekama 

 

6. Suzana Harabajsa, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Analiza regulacije imunosnog odgovora izazvanog stanicama adenokarcinoma pluća s 

mutacijom gena EGFR 

 

7. Vlatka Dumbović Mazal, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 
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Tema: Ekologija populacije sredozemnog galeba (Larus audouinii Payraudeau, 1826) u 

Hrvatskoj 

 

8. Petra Baković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Funkcionalni i molekularni učinci prehrane bogate mastima u štakora s promijenjenom 

homeostazom serotonina 

 

9. Marina Škunca, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Utjecaj okolišnih čimbenika na rasprostranjenost invazivne flore u poplavnoj zoni 

rijeke Drave 

 

10. Marin Bužančić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Derivation of a homogenized elasto-plastic plate model (Izvod modela homogenizirane 

elastično-plastične ploče) 

 

11. Katarina Lisac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Metaloorganske jedinke CoCl2L2 kao akceptori halogenske veze u kokristalima s 

perhalogeniranim spojevima 

 

12. Marija Paurević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Sinteza, strukturna karakterizacija i biološko djelovanje manoziliranih desmuramil-

peptida  

 

13. Iva Šikuten, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Metabolomička diskriminacija zemljopisnih skupina sorata vinove loze 

 

14. mr. sc. Boris Iliev, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Šumarstvo i drvna tehnologija 

Tema: Oblikovanje namještaja u zgradama za predškolski odgoj i obrazovanje kao temelj 

zdravoga dječjega rasta i razvoja 

 

15. Anđelina Gavranović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija 
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Tema: Varijabilnost značajki plodonošenja, sjemena i sadnica u odabranim sjemenskim 

sastojinama obične bukve (Fagus sylvatica L.)  

 

16.Morana Jarec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Etnologija i kulturna antropologija 

Tema: Infrastrukturni projekti i društveno-kulturno oblikovanje prostora u Gorskome kotaru 

 

17. Bojana Mikelenić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Lingvistika 

Tema: Kontrastivna korpusna analiza prijedložne dopune u španjolskome i njezinih 

ekvivalenata u hrvatskome 

 

18. Ivan Žagar, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Nogometna publika i raspad Jugoslavije – od nacionalističkih parola do međunarodnih 

sukoba (1980.–1991.) 

 

19. Marijana Paula Ferenčić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Etnologija i kulturna antropologija 

Tema: Tvorba umjetničkoga mjesta na primjeru stvaralaštva Dušana Džamonje 

 

20. Igor Tretinjak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture  

Tema: Vizualni aspekti lutkarstva za odrasle u Hrvatskoj 

 

21. Mirta Blažev, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Učinak vlastitih i roditeljskih rodno stereotipnih uvjerenja na motivaciju učenika u 

STEM području 

 

22. Josip Mihaljević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Konceptualni okvir igrifikacije hrvatskoga mrežnoga rječnika 

 

23. Jelena Pavičić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Hrvatska kultura 

Tema: Utjecaj izloženosti čitatelja elementima marketinške i međuosobne komunikacije na 

popularnost knjige kao kulturnoga dobra 
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24. Ana Grgić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti, 

Poslijediplomski doktorski studij Filozofija 

Tema: Narativno jastvo u suvremenoj filozofiji uma i njegove granice 

 

25. Domagoj Polanščak, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski 

studij Filozofija 

Tema: Aristotel o božanskim stvarima. Sistematski prikaz Aristotelove teologije 

 

26. Nikola Buković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Politologija 

Tema: Akteri, kontinuitet i promjena: analiza institucionalnoga ustroja hrvatske politike 

strukovnoga obrazovanja 

 

27. Martina Pezer, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj obiteljskih politika u Republici Hrvatskoj i odabranim europskim zemljama na 

blagostanje obitelji s djecom 

 

28. Antea Barišić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Hrvatska prerađivačka industrija u globalnim lancima vrijednosti 

 

29. Marina Matošec, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora 

ekonomske aktivnosti 

 

30. Željko Kučiš, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Modeliranje učinka minimalne plaće na kretanje tržišta rada  

 

31. Branko Stanić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomije i poslovne ekonomije 

Tema: The determinants of budget transparency of Croatian municipalities (Odrednice 

proračunske transparentnosti hrvatskih općina)  
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32. Anita Džombić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

iz socijalnog rada i socijalne politike 

Tema: Socijalni rad i socijalna promjena: kritička poststrukturalna perspektiva 

 

33. Mirela Šentija Knežević, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij iz socijalnog rada i socijalne politike 

Tema: Čimbenici konzumiranja cigareta, alkohola, marihuane i vršnjačkoga nasilja 

adolescenata  

 

34. mr. sc. Vahida Kozić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Relacije morfoloških obilježja, specifičnih motoričkih sposobnosti i kinematičkih 

parametara u odnosu na dinamiku sprinterskoga trčanja dječaka i djevojčica od 10 do 12 

godina  

35. Krunoslav Arbanas, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 

Tema: Radni okvir za procjenu i unapređenje kulture informacijske sigurnosti 

 

36. Nikolina Filipović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Filozofija 

Tema: Kompleksnost života u perspektivi teorije sistema 

-zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 18. rujna 2014. odobren je krivi 

naslov teme 

Ispravak teme: Kompleksnost života u perspektivi opće teorije sistema 

 

37. Marina Pražetina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Filozofija 

Tema: Vjerodostojnost znanosti u međuodnosu znanosti, društva i politike 

-zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 13. prosinca 2016. odobren je 

naslov teme na hrvatskom jeziku 

Ispravak teme na engleskom jeziku: Trustworthiness of science in the nexus between science, 

society and policy 

 

38. Hrvoje Matešić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj intrinzične motivacije i tipa poduzetnika–menadžera na financijsku uspješnost 

poduzeća 
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-zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 10. rujna 2019. odobren je krivi 

naslov teme 

Ispravak teme: Utjecaj intrinzične motivacije i vrste poduzetnika–menadžera na financijsku 

uspješnost poduzeća 

 

39. Miran Bezjak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Analiza doživljenja bolesnika ili presatka nakon transplantacije jetre metodama 

strojnog učenja 

 

40. Valentina Delimar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Primjena dijagnostičkoga ultrazvuka u praćenju bolesnika s reumatoidnim artritisom u 

odnosu na standardne kliničke indekse aktivnosti bolesti 

 

41. Fjolla Hyseni Vokshi, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicine and Health Sciences  

Tema: Screening of abdominal aortic aneurysmis in population of Kosovo (Probiranje 

abdominalnih aortalnih aneurizama u stanovnika Kosova) 

 

42. Domagoj Lemac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Sonoelastografija zdravih Ahilovih tetiva i tetiva nakon kirurške rekonstrukcije 

 

43. Milvija Plazibat, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Utjecaj valproata na postimplantacijski zametak u ex vivo modelu razvoja štakora 

 

44. Marko Šimunović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Povezanost površine poprečnoga presjeka mišića vastus medialis obliquus i vrijednosti 

postraničnoga nagiba patele kod instabiliteta patelofemoralnoga zgloba 

 

45. Ivana Šušak Sporiš, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Utjecaj genskoga polimorfizma enzima UGT1A4 i UGT2B7 te transportnih proteina 

ABCB1 i ABCG2 na koncentraciju lamotrigina u serumu 
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46. Maja Vugrinec Mamić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Arterijska krutost procijenjena oscilometrijom u odnosu na dinamička i statička 

opterećenja djece sportaša 

 

47. Tomica Bagatin, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Prognostička vrijednost omjera ruba resekcije i debljine tumora za pojavu recidiva 

bolesti i doživljenje bolesnika s planocelularnim karcinomom usne šupljine  

 

48. Maria Radman, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Povezanost kliničkih i laboratorijskih obilježja s oralnom kroničnom bolesti presatka 

protiv primatelja nakon alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica 

49. Patricija Banković Radovanović, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski 

fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 

Tema: Proteaze MMP3 i 9 te DPP4/CD26 kao potencijalni biljezi tijeka i prognoze 

ulceroznoga kolitisa  

 

50. Ana Tečić Vuger, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Prognostička vrijednost tumora infiltrirajućih limfocita i androgenih receptora u 

bolesnika s ranim trostruko negativnim rakom dojke 

-zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 28. rujna 2018. odobren je krivi 

naslov teme 

Ispravak teme: Prognostička vrijednost tumor infiltrirajućih limfocita i androgenih receptora u 

bolesnika s ranim trostruko negativnim rakom dojke 

 

51. Vedrana Radonić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Mortalitet i uzroci smrti hrvatskih olimpijaca 

 Tema odobrena na sjednici Senata održanoj 16. travnja 2019. s krivo navedenim 

imenom (Vedrana umjesto Vedran) te se moli ispravak 

 

52. Ljerka Vrdoljak, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Geodezija i geoinformatika 

Tema: Modeliranje topografije morskoga dna na temelju podataka optičkih senzora satelita, 

satelitske altimetrije i in situ mjerenih podataka dubina 
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53. Tomislav Pavlic, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Kognitivni model zatvorene okoline mobilnoga robota temeljen na mjerenjima 

 

54. Drilon Meha, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Increasing the penetration of renewable energy sources by using power to heat 

technologies in power systems based on coal (Povećanje udjela obnovljivih izvora energije 

primjenom tehnologija za pretvorbu električne u toplinsku energiju u energetskim sustavima 

temeljenima na ugljenu) 

 

55. Gorana Petković, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Utjecaj modificiranoga polivinil-acetatnoga  adheziva nanočesticama na kvalitetu 

gotovih grafičkih proizvoda 

 

56. Neda Mrinjek Kliska, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Arhitektura i urbanizam 

Tema: Arhitektonski modeli hotelskih zgrada prilagodljivih promjenjivim zahtjevima u turizmu 

 

57. Nerma Omićević, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Arhitektura i urbanizam 

Tema: The urban rehabilitation model of post-war urbanscape – Defining Sarajevo as the 

memorial (Urbanistički model rehabilitacije poslijeratnoga urbanoga krajolika – Definiranje 

Sarajeva kao memorijala) 

 

58. Maja Arnaut, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo 

Tema: Razvoj optimizacijskih kriterija za povećanje iscrpka nafte uz istovremeno trajno 

skladištenje CO2 

 

59. Hrvoje Nikl, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Međulaboratorijska usporedba mjerenja brzine strujanja i koncentracije krutih čestica u 

otpadnom plinu 

-zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 9. srpnja 2019. odobren je krivi 

naslov teme 

Ispravak teme: Međulaboratorijska usporedbena mjerenja brzine strujanja i koncentracije krutih 

čestica u otpadnom plinu 

 

Profesor Jovanović upućuje primjedbu vezano za temu doktorske disertacije pod rednim 

brojem 25. (Domagoj Polanščak) navodeći da nisu jasne kompetencije mentora i kandidata s 
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područja grčkoga jezika kojega smatra bitnim za proučavanje Aristotela kao teme doktorske 

disertacije te navodi da će iz toga razloga pod tom točkom biti suzdržan. 

 

Dekan Gliha također dijeli mišljenje profesora Jovanovića te postavlja pitanje može li se ta 

točka naknadno usvojiti po dostavi dokaza o poznavanju jezika. 

 

Rektor Boras pojašnjava da, se slaže s profesorom Jovanovićem o važnosti poznavanja 

grčkoga jezika u proučavanju Aristotela, no da dostava potvrde o znanju jezika nije potrebna.  

Prorektor Judaš smatra slično, dodajući pritom da se Aristotel izučava u cijelome svijetu te 

da postoje brojni znanstveni članci za koje vjeruje da nisu izučavani na izvornom grčkom 

jeziku.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme 

doktorskih disertacija, izuzev teme doktorske disertacije pod rednim brojem 25. 

(Domagoj Polanščak) koja je prihvaćena uz dva suzdržana glasa, te je odobrio 

pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

13. Međunarodna suradnja  

Prorektor Judaš obavještava članove Senata o proteklim događajima i međunarodnoj 

suradnji. 

 

14. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o uvođenju adresa elektroničke pošte unutar 

domene unizg.hr za zaposlenike svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu  

Rektor Boras pojašnjava da je Sveučilište u Zagrebu palo na pojedinim rang listama 

vrjednovanja visokih učilišta zato što kao neintegrirano sveučilište ima podijeljene  domene 

internetskih stranica na 34 sastavnice. Ova Odluka o uvođenju adresa elektroničke pošte unutar 

domene unizg.hr je pokušaj rješenja kako bi se prepoznala cjelina Sveučilišta kako bi ono 

postalo vidljivije na rang listama. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluke o uvođenju adresa 

elektroničke pošte unutar domene unizg.hr za zaposlenike svih sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

15. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju 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 1. 
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redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.), održanoj 15. listopada 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 i 

sistematizaciji radnih mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

(dalje: Pravilnik), Pravilnik koji je usvojilo Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 27. rujna 2019. godine. 

16. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Farmaceutsko-

biokemijskoga 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 1. 

redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.), održanoj 15. listopada 2019. godine 

donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju radnih mjesta na Farmaceutsko-

biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Pravilnik), Pravilnik koji je usvojilo 

Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici 

održanoj 10. srpnja 2019. godine. 

17. Davanje suglasnosti na Statut Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u 

Zagrebu  

 

Na temelju članka 21. točka 14. i članka 38. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na 1. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održanoj 

15. listopada 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost na Statut Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu koji je 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na 

sjednici održanoj 16. srpnja 2019. godine. 

 

18. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, za 

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta Kontrolno ispitivanje 

retrofleksije vertikalne prometne signalizacije na AC HAC-a s prikupljanjem podataka 
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za ažuriranje Baza cestovnih podataka i izradom prom. elaborata unaprjeđenja i 

povećanja sigurnosti prometa  

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 1. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 

održanoj 15. listopada 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje 

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

milijuna kuna za financiranje projekta Kontrolno ispitivanje retrofleksije vertikalne prometne 

signalizacije na AC HAC-a s prikupljanjem podataka za ažuriranje Baza cestovnih podataka i 

izradom prom. elaborata unaprjeđenja i povećanja sigurnosti prometa. 

19. Ostalo 

 

Dekanica Vlahović Štetić informira kako će se uskoro morati raditi planovi upravljanja 

ljudskim potencijalima za sljedeću godinu te postavlja pitanje što je sa sveučilišnim asistentima 

koji će u narednoj godini napuniti šest godina te će doći do trenutka njihove docenture. Navodi 

da trebaju znati na koji će način biti riješena ta radna mjesta kako bi znali planirati kadrove za 

iduću godinu.  

 

Rektor Boras pojašnjava kako cjelovitoga rješenja trenutno nema te da će se dekane na vrijeme 

obavijestiti o mogućnosti rješavanja pitanja asistenata obuhvaćenih navedenom mjerom.  

 

Rektor Boras obavještava Senat kako će Hrvatska narodna banka početkom studenoga pustiti 

u optjecaj novi prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna prigodom obilježavanja 350. 

obljetnice Sveučilišta u Zagrebu. Također je upoznao Senat s važnim događajima vezanim za 

obilježavanje 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu naglasivši pritom središnju svečanu 

proslavu 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu i Svečana sjednica Senata (DIES 

ACADEMICUS) Sveučilišta u Zagrebu koja će biti održana 3. studenoga s početkom u 20 sati 

u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. 

 

*** 

Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 14:35 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et educ. croat. 
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Uz poziv:   

Klasa: 602-04/19-04/03 

Urbroj: 380-020/284-19-12 

15. studenoga 2019. 


