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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 10. prosinca 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. prof. dr. sc. Vesna Dragičević – predsjednica Vijeća tehničkoga područja  

7. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović – predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja 

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

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

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

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

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

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

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

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

16. prof. dr. sc. Ivica Kisić, Agronomski fakultet 

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

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

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

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

21. prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Ekonomski fakultet 
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22. izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Redžep, Fakultet organizacije i informatike 

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

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

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

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

27. prof. dr. sc. Neven Jovanović, Filozofski fakultet 

28. izv. prof. dr. sc. David Šporer, Filozofski fakultet 

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

30. prof. dr. sc. Mario Grčević, Hrvatski studiji 

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

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

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

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

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

36. izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

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

40. prof. dr. sc. Goran Đukić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja 

51. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

52. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

53. Danko Relić, Medicinski fakultet 

Predstavnici studenata preddiplomskoga i diplomskoga studija 

54. Ivan Staneković, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

55. Nives Županić Tica, Muzička akademija 

56. Bruna Bandula, Prirodoslovno-matematički fakultet 

57. Matej Smetiško, Fakultet političkih znanosti 

58. Marija Barić Đurđević, Hrvatski studiji 

59. Josipa Smoljo, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

60. Marin Boban, Medicinski fakultet 

Predstavnik Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu 
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61. Krešimir Domazet, Stomatološki fakultet 

Predstavnici studenata poslijediplomskoga studija 

62. Marko Mimica, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

63. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

64. Ivan Perkov, Ekonomski fakultet 

65. Josip Papak, 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 

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

- Josip Periša, Hrvatski studiji 

- Vlatko Smiljanić, Studentski zbor Hrvatskih studija 

- Dario Vučenović, Hrvatski studiji 

 

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 

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

- Luka Jurdana, mag. iur. 

- Anja Zlatić, dipl. iur. 

- Jelena Đuran, dipl. iur. 

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

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras otvorio je 4. 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: 

 pod točkom 6. Financijska pitanja dodaju podtočke: 6.1. Odluka vezana uz 

doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija školarina i 

sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 2019./2020., 6.2. Prijedlog 

akontacijske doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 

2019./2020. , 6.3. Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu za 

razdoblje 2020. – 2022., 6.4. Prijedlog raspodjele sredstava za redovnu 

djelatnost iz DP – A621001 u 2020. godini, 6.5. Prijedlog raspodjele 

interventnih sredstava i sredstava tekućeg i investicijskog održavanja, 6.6. 

Procjena subvencija participacija u troškovima studija za ak. god. 2019./2020. 

i 6.7. Financiranje nastavne djelatnosti te znanstvene i umjetničke djelatnosti – 

podaci za financiranje u ak. god. 2019./2020. 
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 iza točke 12.  Međunarodna suradnja doda nova točka 13 Odluka o raspodjeli 

akontacijskih sredstava za inozemne časopise i baze podataka i o raspodjeli 

neutrošenih sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2018./2019. čime se ostale 

točke pomiču za jedan redni broj više 

 iza točke 21. Davanje suglasnosti dekanu Geodetskoga 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 potpisivanje ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Integrirani hidrografski sustav za 

održivi razvoj morskog ekosustava (HIDROLAB) doda nova točka 22. Davanje 

suglasnosti dekanici Tekstilno-tehnološkoga 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 potpisivanje ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava za projekt Dizajn naprednih biokompozita iz energetski 

održivih izvora (BIOKOMPOZITI) čime se posljednja točka Ostalo pomiče za 

jedan redni broj više. 

 Dnevni red potom je jednoglasno prihvaćen. 

 

*** 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održane 19. studenoga 2019. godine  

2. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

3. Prijedlog odluke o osnivanju ustanove Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih 

studija  

4. Davanje suglasnosti na imenovanje dekana i članova Fakultetskog vijeća Sveučilišta 

u Zagrebu, Fakulteta hrvatskih studija 

5. Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu u 2020. godini  

6. Financijska pitanja 

6.1. Odluka vezana uz doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija 

školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 2019./2020.  

6.2. Prijedlog akontacijske doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 

2019./2020.  

6.3. Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2020. – 2022. 

6.4. Prijedlog raspodjele sredstava za redovnu djelatnost iz DP – A621001 u 2020. 

godini 

6.5. Prijedlog raspodjele interventnih sredstava i sredstava tekućeg i investicijskog 

održavanja  

6.6. Procjena subvencija participacija u troškovima studija za ak. god. 2019./2020.  
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6.7. Financiranje nastavne djelatnosti te znanstvene i umjetničke djelatnosti – podaci 

za financiranje u ak. god. 2019./2020. 

7. Kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i 

diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.  

8. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

8.1. Odluka o ustroju i izvedbi novog zajedničkog diplomskog sveučilišnog 

studijskog programa na engleskom jeziku Chemical and Environmental 

Technology Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije  

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

programa društveno-humanističkoga, tehničkog i umjetničkog područja  

8.3. Potvrda o upisu u upisnik studijskih programa za specijalistički diplomski 

stručni studij Menadžment i marketing maloprodaje Ekonomskog fakulteta – 

obavijest  

8.4. Potvrda o upisu u upisnik studijskih programa za specijalistički diplomski 

stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru Ekonomskog 

fakulteta – obavijest  

9. Sveučilišna nastavna literatura  

10. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

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

združenoga poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ljudska prava, 

društvo i višerazinska vladavina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

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

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Moderna i suvremena 

hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

10.3. Prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna do 40% studijskog programa 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Psihologija Filozofskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

10.4. Odobrenje za izvođenje postojećeg poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Kineziologija (Kineziološki fakultet) na engleskom jeziku  

11. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

12. Međunarodna suradnja  

13. Odluka o raspodjeli akontacijskih sredstava za inozemne časopise i baze podataka i 

o raspodjeli neutrošenih sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.  

14. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Ars summa 

Universitatis“  

15. Godišnje izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja za razdoblje od 1. siječnja 

2019. do 31. prosinca 2019.  

16. Godišnje izvješće o radu Odbora za proračun u ak. god. 2018./2019.  

17. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Arhitektonskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
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18. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

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

potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta 

Rješenja prilagodbe elektroenergetskoga sustava klimatskim promjenama temeljena na 

velikim količinama podataka (RESdata)  

19. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

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

potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta 

AERIAL COgnitive integrated multi-task Robotic system with Extended operation 

range and safety. 

20. Davanje suglasnosti dekanu Geodetskoga 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 potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava za projekt Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe 

procjene smanjenja rizika od katastrofa.  

21. Davanje suglasnosti dekanu Geodetskoga 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 potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava za projekt Integrirani hidrografski sustav za održivi razvoj morskog 

ekosustava (HIDROLAB).  

22. Davanje suglasnosti dekanici Tekstilno-tehnološkoga 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 potpisivanje ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava za projekt Dizajn naprednih biokompozita iz energetski 

održivih izvora (BIOKOMPOZITI)  

23. Ostalo 

*** 

 

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

Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održane 19. studenoga 2019. godine  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio usvajanje zapisnika 3. redovite 

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

održane 19. studenoga 2019. godine  

 

2. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 
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R.br. 
Klas. 

oznaka 

Ime i  

prezime 

Datum 

zadnjeg 

izbora   

Visoko učilište 
Znan./umjet. 

područje 
Znan./umjet.polje/grana 

1 

640-

03/19-

07/179 

Dr. sc. Anita 

Peti Stantić 

11. 

veljače 

2014. 

Filozofski 

fakultet 

Humanističke 

znanosti 

Filologija/Slavistika 

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

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

 

2.2. 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-

07/177 

Dr. sc. 

Hrvoje 

Mlinarić 

18. ožujka 

2013.: 

reizbor 21. 

ožujka 

2018. 

Fakultet 

elektrotehnike 

i računarstva 

Tehničke 

znanosti 
Računarstvo 

2 

640-

03/19-

07/180 

Dr. sc. 

Radovan 

Vrana  

19. 

listopada 

2011. 

Filozofski 

fakultet 

Društvene 

znanosti 

Informacijske i 

komunikacijske znanosti/ 

Knjižničarstvo 

3 

640-

03/19-

07/181 

Dr. sc. 

Boris 

Kuzmić 

19. ožujka 

2014. 

Filozofski 

fakultet 
Humanističke 

znanosti 

Filologija/Kroatistika 

4 

640-

03/19-

07/178 

Dr. sc. 

Mario 

Grčević 

4. prosinca 

2012. 

Hrvatski 

studiji 

Humanističke 

znanosti 
Filologija/Kroatistika 

5 

640-

03/19-

07/176 

Art. Rene 

Medvešek 

21. 

prosinca 

2009.; 

reizbor 7. 

srpnja 

2015. 

Akademija 

dramske 

umjetnosti 

Umjetničko 

područje 

Kazališna umjetnost 

(scenske i medijske 

umjetnosti)/ gluma 

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

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora. 

 

3. Prijedlog odluke o osnivanju ustanove Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija  

 

Rektor Boras upoznao je članove Senata s Prijedlogom odluke o osnivanju ustanove Sveučilište u 

Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Predmetnom je Prijedlogu odluke prethodila propisana procedura u 

kojoj su Statutom predviđena sveučilišna tijela (Rektorski kolegij u užem sastavu na sjednici održanoj 

26. studenoga 2019., Vijeće društveno-humanističkoga područja na sjednici održanoj 4. prosinca 2019., 

Odbor za statutarna pitanja 5. prosinca 2019. i Rektorski kolegij u širem sastavu na sjednici održanoj 9. 
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prosinca 2019.) poduprla inicijativu za osnivanje ustanove Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih 

studija.  

 

Za riječ se javila predstavnica Nezavisnoga sindikata znanosti i visokoga obrazovanja Vesnica Garašić 

postavivši pitanje o ispunjenosti uvjeta za statusnu promjenu podružnice u fakultet, odnosno postoji li 

dopusnica za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja za Hrvatske studije, napominjući da su 

Hrvatski studiji mogli postati fakultet prije dvije godine, odnosno tri godine kada je donijeta odluka 

osnivanju sveučilišnoga odjela koju smatra nezakonitom.  

 

Rektor Boras upućuje sindikalnu predstavnicu Garašić da je nadležno tijelo Akreditacijski savjet 

Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koje je dva puta potvrdilo da Hrvatski studiji ispunjavaju sve 

potrebne uvjete, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja tu odluku moralo poštovati. Nastavno na 

navedeno, Rektor odgovara da Hrvatski studiji imaju ispunjene sve uvjete te svi studiji imaju 

pripadajuće dopusnice. 

 

Profesorica Garašić također postavlja pitanje o sastavu dekanskoga kolegija koji uključuje savjetnika 

dekana napomenuvši da taj primjer nije vidjela niti na jednom drugome fakultetu. 

 

Rektor Boras pojašnjava da je to pitanje postavljeno i Odboru za statutarna pitanja jer je riječ o 

neuobičajenoj praksi, no Odbor je utvrdio da ona nije protivna Statutu. Napomenuo je da je sindikat 

nadležan za brigu o zaposlenicima te da nijedno pitanje nije bilo sindikalno. 

 

Profesorica Garašić pojašnjava da je sindikalno pitanje kadrovske politike koja se u protekle tri godine 

bitno promijenila zaslugom prorektora Čovića te da su pojedini zaposlenici dobili otkaz.  

 

Rektor Boras napominje da nijedan zaposlenik nije dobio otkaz, štoviše, zaposlen je nastavni kadar, 

što bi sindikat trebao podržavati. Jedina nezakonitost na Hrvatskim studijima bio je štrajk Nezavisnoga 

sindikata znanosti i visokoga obrazovanja koja je potvrđena prvostupanjskom i drugostupanjskom 

presudom te na Ustavnom sudu. Kadrovska se struktura mijenjala, sukladno Pismu očekivanja u kojemu 

se utvrdilo da nedostaje određen broj nastavnika po studijskim programima.  

 

Profesorica Garašić završno postavlja pitanje zašto prvi saziv fakultetskoga vijeća imenuje rektor, dok 

studentske predstavnike imenuje Studentski zbor. 

 

Rektor Boras pojašnjava da je riječ o uobičajenoj proceduri. Studenti imaju uspostavljen Studentski 

zbor i studentske predstavnike te je to regulirano na drugi način. Potrebno je uspostaviti privremeno 

vijeće i dekana kao privremenoga ravnatelja ustanove koji će unutar godine dana napraviti statut.  

 

Predstavnica Hrvatskoga sveučilišnoga sindikata Vlatka Vukelić napominje da Sindikat zastupa većinu 

djelatnika Hrvatskih studija te da je jedina nezakonitost na Hrvatskim studijima bio je štrajk koji je 

organizirao Nezavisni sindikat. Svako drugo nedokazano navođenje nezakonitosti je klevetanje. 

Napominje da sindikat u ovome tijelu može govoriti jedino u ime sindikalnih pitanja, a ne vidi koje je 

konkretno sindikalno pitanje kolegice Garašić. Naglašava da, ako se govori o zaštiti radnika i njihovih 

radnih prava, je ovo konačno dobar način da se prava djelatnika Hrvatskih studija riješe.  

 

Profesor Midžić, navodeći dugogodišnji angažman u sveučilišnim tijelima, u raznim ulogama, 

pojašnjava da je bio član Senata kada se donosila odluka o osnivanju Hrvatskih studija. U svim 

sveučilišnim tijelima u kojima je sudjelovao, nije bilo niti jedne riječi protiv Hrvatskih studija. Hrvatski 

su se studiji razvijali, bilo je uspona i padova, ali navodi da je sve što se slušalo kao negativno o 

Hrvatskim studijima bili samo prijepori koji se nisu ticali niti kvalitete nastave, niti izvođenja nastave, 
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niti protiv potrebe za takvim studijima. Hrvatski su studiji izrasli u respektabilan fakultet, zvao se on 

podružnica, odjel ili fakultet. Kazuje da svi zaboravljaju kako je došlo do tog odjela, da je on trebao biti 

nukleus koji je ovo Sveučilište trebao pretvoriti u integrirano sveučilište po odjelnom principu. Taj je 

odjel ostao sam, a svi su nastavili rad kao fakultet. Mišljenja je da je pretvorbu u fakultet trebalo napraviti 

ne prije dvije ili tri godine, nego puno ranije, no očito za to nisu bili sazrjeli uvjeti. Smatra da je 

nepotrebno vraćati stvari unazad jer se o tome ovom prilikom ne raspravlja. Bitno je naglasiti da je ovo 

potreban studij koji se etablirao i Senat jedino može pozdraviti osnutak takvoga studija. Kao član Odbora 

za statutarna pitanja potvrđuje su svi pristigli dokumenti u skladu sa zakonom, Statutom Sveučilišta u 

Zagrebu i ovlastima rektora.  

 

Rektor Boras stavlja točku na glasovanje i napominje da je za njezino usvajanje potrebna dvotrećinska 

većina. 

 Sukladno gore navedenom, sa 61 glasom za, uz dva glasa protiv i jedan suzdržan glas, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o osnivanju ustanove Sveučilište u Zagrebu, 

Fakultet hrvatskih studija  

 

Nakon što je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio gore navedenu odluku te istu podržao pljeskom, 

članovima Senata obratila se predsjednica Studentskoga zbora Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu Marija Barić Đurđević i zahvalila svima koji su glasovali za Fakultet hrvatskih studija kako 

bi proces transformacije bio uspješno završen. Napomenula je da je, kao i ostali studenti od prvoga 

akademskoga obrazovanja čekala ovu odluku. Pojasnila je da su se od njezina upisa na studij do danas 

uvele povijesne promjene te se poboljšao studentski standard, pritom navodeći uvođenje dvopredmetnih 

diplomskih studija, dopusnicu kojom kroatolozi mogu raditi ne samo u srednjoj nego i u osnovnoj školi 

te osnivanje prijeko potrebna studija demografije i hrvatskoga iseljeništva. Kazala je da interes za studije 

kontinuirano raste što pokazuju popunjene kvote svih studijskih smjerova čak u vrijeme kada opada 

interes za društveno-humanističke studije. Smatra da su za tu popunjenost kvota zaslužni su kvalitetni 

profesori, otvorenost za raspravu i pluralizam mišljenja koji se potiče i vlada među studentima kao i 

obiteljska atmosfera. Napominje da se studenti Hrvatskih studija razvijaju u kvalitetne nastavnike i 

znanstvenike čemu svjedoči broj rektorovih nagrada, studentskih projekata, udruga, radova i knjiga. 

Zahvalila je rektoru Borasu, bez čije potpore ovaj put ne bi bio dovršen te pročelniku Mariju Grčeviću 

s kojim je u svom mandatu uvijek ugodno komunicirala i surađivala. Također je zahvalila i svim 

kolegama studentima koji su radili na usavršavanju Hrvatskih studija, kao i Studentskom zboru 

Sveučilišta u Zagrebu i svim djelatnicima Fakulteta hrvatskih studija i Sveučilišta. 

 

4. Davanje suglasnosti na imenovanje dekana i članova Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u 

Zagrebu, Fakulteta hrvatskih studija 

 

Rektor Boras pojašnjava da sukladno tč.10. st. 4. Odluke o osnivanju ustanove Sveučilište u Zagrebu, 

Fakultet hrvatskih studija, dekana kao privremenoga ravnatelja ustanove, koji je ovlašten pod nadzorom 

osnivača obaviti pripreme za početak rada ustanove, a posebno provesti ovu Odluku kod mjerodavnih 

tijela, podnijeti prijavu za upis javne ustanove u sudski registar i uspostaviti rad Fakulteta, imenuje 

rektor Sveučilišta u Zagrebu uz suglasnost Senata. U skladu s time, rektor Boras imenuje prof. dr. sc. 

Pavu Barišića dekanom Fakulteta hrvatskih studija te, pročitavši životopis predloženika za dekana, 

rektor stavlja prijedlog imenovanja na glasovanje. 

 

 Sa 61 glasom za, uz jedan glas protiv i dva suzdržana glasa, Senat Sveučilišta u Zagrebu 

dao je suglasnost na imenovanje prof. dr. sc. Pave Barišića dekanom Fakulteta hrvatskih 

studija: 
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Prof. dr. sc. Pavo Barišić imenuje se dekanom Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu, osobom ovlaštenom da pojedinačno i samostalno zastupa javnu ustanovu 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, kao i osobom ovlaštenom da u 

poslovanju, ukidanju i brisanju podružnice broj 1 Sveučilišta u Zagrebu zastupa osnivača 

te da zastupa podružnicu pojedinačno i samostalno. 

 

Rektor Boras, nadalje predlaže imenovanje članova Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu, 

Fakulteta hrvatskih studija, sukladno čl. 10. st. 5. Odluke o osnivanju ustanove Sveučilište u Zagrebu, 

Fakultet hrvatskih studija. prema kojoj rektor, uz suglasnost Senata imenuje 34 člana prvoga saziva 

Fakulteta hrvatskih studija. Rektor navodi da bi prema prijedlogu, administrativno osoblje od 30 

zaposlenih imalo 1 predstavnika, Odsjek za psihologiju 6 predstavnika od 17 zaposlenih, Odsjek za 

povijest 5 predstavnika od 16 zaposlenih, Odjek za kroatologiju 5 predstavnika od 12 zaposlenih, Odjek 

za filozofiju i kulturologiju 4 predstavnika od 10,5 zaposlenih, Odsjek za sociologiju 3 predstavnika od 

9 zaposlenih, Odsjek za komunikologiju 3 predstavnika od 8,5 zaposlenih, Odsjek za odgojno-

obrazovne znanosti 3 predstavnika od 8 zaposlenih, Znanstveni zavod 2 predstavnika od 5 zaposlenih i 

Odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo 2 predstavnika od 2 zaposlena. Prema znanstveno-

nastavnoj strukturi u Vijeće ulaze: 4 redovita profesora u trajnom zvanju, 4 redovita profesora, 2 

izvanredna profesori, 14 docenata, 2 viša znanstvena suradnika i 7 predstavnika u suradničkom zvanju. 

 

Dekanica Vlahović Štetić postavlja pitanje radi li se o delegatskom vijeću ili su zastupljeni zaposlenici 

u znanstveno-nastavnom zvanju na Fakultetu hrvatskih studija. Zanima je, ako nema puno zaposlenika 

u znanstveno-nastavnome zvanju, zašto nisu svi uključeni u rad Vijeća. 

 

Rektor Boras pojašnjava da je riječ o delegatskom vijeću, kao i na Filozofskom fakultetu, te da ima 

više zaposlenih u znanstveno-nastavnom zvanju te je ovo delegatsko vijeće privremeno te će se u 

novome statutu utvrditi pravila o izboru predstavnika po pojedinim odjelima. 

 Sa 62 glasa za, uz jedan glas protiv i jedan suzdržan glas, Senat Sveučilišta u Zagrebu dao 

je suglasnost na imenovanje članova Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu, 

Fakulteta hrvatskih studija: 

 

Članovima prvoga saziva Fakultetskoga vijeća Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu imenuju se: doc. dr. sc. Ivan Balabanić, prof. dr. sc. Pavo Barišić, Ružica Bešlić 

Grbešić, prof. i dipl. bibl., doc. dr. sc. Lovorka Brajković, doc. dr. sc. Rona Bušljeta 

Kardum, prof. dr. sc. Ante Čović, prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, doc. dr. sc. Katarina Dadić, 

izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić, izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić, prof. dr. sc. Mario 

Grčević, Martina Horvat, mag. paedag., doc. dr. sc. Marko Jerković, dr. sc. Katica 

Jurčević, Vanja Kopilaš, mag. psych., doc. dr. sc. Wollfy Krašić, prof. dr. sc. Mislav 

Kukoč, prof. dr. sc. Danijel Labaš, dr. sc. María Florencia Luchetti, Dražen Maleš, mag. 

comm., doc. dr. sc. Jelena Maričić, doc. dr. sc. Kristina Milković, Ivan Perkov, mag. soc., 

Ana Petak, mag. psych.,doc. dr. sc. Davor Piskač, doc. dr. sc. Stjepan Šterc, dr. sc. 

Vladimir Šumanović, prof. dr. sc. Stipan Tadić, Davor Trbušić, mag. comm., doc. dr. sc. 

Karolina Vrban Zrinski, doc. dr. sc. Dario Vučenović, doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, prof. 

dr. sc. Sanja Vulić Vranković i doc. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec. 

 

5. Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu u 2020. godini 

Prorektor Lazibat navodi da je sukladno zaprimljenim podacima sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu napravljen konsolidirani Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u 
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Zagrebu u 2020. godini u kojem su uračunate sve promjene za koje su sastavnice navele 

raspoloživi koeficijent.  

 Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu u 2020. godini 

jednoglasno je usvojen. 

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

na 4. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održanoj 10. 

prosinca 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Prihvaća se Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu (u 

daljnjem tekstu: Plan) u 2020. godini na način utvrđen u priloženoj tablici koja je 

sastavni dio Odluke. 

II. 

Sveučilište u Zagrebu odobravat će suglasnosti za raspis javnih natječaja za izbor 

na radna mjesta, na zahtjev sastavnice,  u skladu s Planom. Bez izdane suglasnosti 

Sveučilišta u Zagrebu, radno se mjesto ne može financirati na teret državnoga 

proračuna. 

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

6. Financijska pitanja 

6.1.  Odluka vezana uz doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija 

školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 2019./2020. 

Prorektor Lazibat upućuje da je Senat je upoznat s činjenicom da su samo dva sveučilišta 

potpisala programske ugovore te da Sveučilište u Zagrebu nije među njima. Naglašava da su 

prošle akademske godine sredstva za znanost i nastavu stigla tek krajem godine, a da je za 

tekuću akademsku godinu pristigla prva doznaka za participacije i materijalne troškove od 17 

% procijenjene vrijednosti. S obzirom na to da nema promjena, predloženo je, a Rektorski 

kolegij u užem i širem sastavu je prihvatio, da se za ovu akademsku godinu usvoji ista odluka 

o participaciji materijalnih troškova kao i prošle godine s jednom malom razlikom. Pojašnjava 

da su prošle godine kasno stigla sredstva te se, zbog hitnosti postupka, morao izdvojiti 

nominalni iznos od milijun kuna za Muzičku akademiju te da tog nominalnoga iznosa nema u 

ovoj odluci. Navodi da se u odluci nalaze uobičajeni postoci za izdvajanja; 10% za Rektorat, 

5% za interventna sredstva, 4% za profesore emerituse te 1,5% za posebnu međunarodnu 

suradnju. Napominje da se dodatno izdvaja nominalni iznos od 6 milijuna kuna za studentske 

stipendije na način da se od prve doznake izdvoji 3 milijuna kuna, odnosno 50 % ukupnoga 

iznosa kako bi se mogao kvalitetno pripremiti natječaj za stipendije. Preostali bi se iznos 

izdvojio s drugom doznakom. Prorektor navodi da je bilo mnogo pitanja zašto nominalni iznos, 

a ne relativni te je pojasnio da je razlog taj što se nikada ne zna dinamika doznaka te se ne smije  

ugroziti financiranje stipendija studenata.  
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Profesor Nakić referirajući se na predmetnu točku, izvještava Senat o raspravama na Odboru 

za proračun. Navodi da je vezano za odluku za doznačavanje i trošenje sredstava subvencija 

participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova za ovu akademsku godinu Odbor 

za proračun donio zaključke te su ti zaključci prezentirani na sjednici Senata prošle akademske 

godine za koju je ta odluka i vrijedila, tj. da se radi o privremenoj odluci koja vrijedi za godinu 

dana, dakle za jednu akademsku godinu. Navodi da su razlozi takve odluke bili, s jedne strane 

neprihvaćanje postojećega modela financiranja programskih ugovora, stoga se traži promjena 

modela. Drugi razlog je taj što je financijska situacija na pojedinim sastavnicama izrazito teška. 

Što se tiče konkretne odluke, činjenica je da je ova odluka de facto identična, osim milijun kuna 

vezanih za doznačavanje za energetske potrebe za Muzičku akademiju. Navodi da je Odbor za 

proračun diskutirao i prihvatio ideju da se ta stavka nađe u prošlogodišnjoj odluci jer se iznos 

bio izrazito potreban Muzičkoj akademiji. Kazuje da je Odbor za proračun ovu odluku o 

raspodjeli sredstava na razini godinu dana razmatrao u duhu raspodjele akontacijskih sredstava 

koja su doznačena Sveučilišta u Zagrebu i članovi su Odbora za proračun zaključili da do takve 

odluke trenutno ne bi trebalo doći iz više razloga. Jedan od razloga je upravo izrazito teška 

financijska situacija na sve većem broju sastavnica koje ne mogu plaćati osnovne materijalne 

troškove poslovanja. Stoga navodi da je zaključak Odbora za proračun bio taj da će se napraviti 

određeni prijedlog raspodjele po određenim kategorijama, a nakon što se napravi detaljna 

analiza poslovanja u suradnji s Uredom za poslovanje i uprave Sveučilišta koji se ne tiče samo 

sastavnica, nego i Rektorata i ostalih navedenih kategorija. Odbor za proračun tada je zaključio 

da je podloga za donošenje bilo kakve novelacije ovakve odluke jedna detaljna financijska 

analiza koja nije predstavljena.  S druge strane, navodi da je Odbor za proračun vrlo detaljno 

pogledao, razmatrao te su svjesni potrebe da se sredstva doznačuju u što promptnijem i hitnijem 

roku. Naglašava da je stipendiranje studenata kao kategorije apsolutno nužno i potrebno, 

međutim, postoje određeni preduvjeti da se uopće na ovakav način, kakav je iznio prorektor, 

pristupi i toj kategoriji. Odbor za proračun podržao je da se napravi raspodjela prihoda po 

sastavnicama prezentiran način. Također je tražio da se napravi određena analiza koja bi, na 

neki način, potkrijepila te financijske pokazatelje jer tri milijuna kuna za stipendiranje 

studenata, bez takve detaljne financijske analize, u ovome trenutku, prema mišljenju članova 

Odbora za proračun, nije dobra. Predlaže da se sredstva Fonda za razvoj, koriste kao osnova, 

odnosno temelj za financiranje određenih razvojnih projekata samoga Sveučilišta. Na taj bi se 

način, u određenoj mjeri mogla napraviti racionalizacija poslovanja i na razini sastavnica i 

Rektorata. Profesor se osvrnuo na rad Odbora za proračun u prošloj akademskoj godini u 

kojemu se vidi da su članovi Odbora za proračun vrlo pažljivo analizirali različite financijske 

pokazatelje. Navodi da je Odbor za proračun potreban ovome Sveučilištu, ne samo kao 

savjetodavno tijelo Rektorskoga kolegija i Senata, nego radno tijelo koje će na odgovarajući 

način pripremati podloge i temelje za financiranje ovoga Sveučilišta kao što je propisano i 

statutarnom odredbom u članku 35. Međutim, pojašnjava da postoje određeni problemi u 

komunikaciji i načina prenošenja informacija sa sjednica Odbora za proračun prema višim 

instancama, prema Rektorskom kolegiju u užem i širem sastavu i prema Senatu. Napominje da 

Odbor za proračun vrlo jasno artikulira svoje mišljenje, svoje preporuke, svoje zaključke te ih 

tako i upućuje prema višim tijelima, međutim, ti se zaključci ponekad krivo interpretiraju. 

Smatra da je potrebno poboljšati komunikaciju te u tom smislu  posebno zahvaljuje rektoru 
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Borasu na pokazanom velikom razumijevanju Odbora za proračun. Napominje da Odbor za 

proračun i on osobno kao predsjednik Odbora za proračun imaju vrlo kvalitetnu komunikaciju 

s gospodinom Rektorom, međutim to se ne odnosi i na koordinatora rada Odbora za proračun. 

Konkretni prijedlozi Odbora za proračun bili su kao prvo, odgoditi odluku vezanu uz 

doznačavanje trošenja sredstava subvencija do provedbe svih potrebnih financijskih analiza 

koje će ukazati na realne potrebe sastavnica i Rektorata. Nakon toga se može prihvatiti 

raspodjela subvencija na godišnjoj razini. Prijedlog akontacijske doznake treba prihvatiti na 

način da se prihvati raspodjela sredstava po sastavnicama i kategorijama ostalih troškova, kao 

što je prikazano u tablici  koja je priređena za ovu sjednicu, osim stavke koja se odnosi na 

stipendiranje studenata. Ne na način da se ona ukine, nego se predlaže da se za stipendiranje 

studenata na temelju ove akontacijske doznake rezerviraju sredstava od milijun i pol kuna, što 

iznosi 25 posto od ukupne godišnje doznake, a da se ostalih milijun i pol kuna rezervira za 

urgentno rješavanje egzistencijalnih problema sastavnica koje će sve potkrijepiti konkretnim 

brojkama i pokazateljima. U tom smislu, potrebno je povećati sredstva koja su namijenjena u 

okviru rezervnih interventnih sredstava rezerve tekućeg investicijskoga održavanja. Ta sredstva 

bi, u okviru ove akontacijske doznake iznosila 2 milijuna 865 tisuća 746 kuna, dakle milijun i 

pol više u odnosu na ovo što je prikazano u ovoj tablici. Konačno, visinu izdvajanja za 

studentske stipendije, potrebno je odrediti u okviru definiranja konačne odluke o doznačavanju 

trošenja sredstava subvencija participacija na godišnjoj razini. Kao treće, potrebno je najkasnije, 

do sredine siječnja riješiti pitanje prenamijene Fonda za razvoj temeljem prijedloga koji je dao 

Odbor za proračun, jedan od razloga je, naravno, nalaz državne revizije koji zahtjeva da se ovo 

pitanje riješi do kraja kalendarske 2019., a drugi taj što se dio sredstava iz toga fonda može 

namijeniti za potrebe financiranja nekih razvojnih projekata Sveučilišta koja su u tijeku ili se 

planiraju provesti. Kao četvrto, smatra da je potrebno poraditi na kvalitetnijoj komunikaciji svih 

ključnih i odgovornih osoba na Sveučilištu i sastavnicama zaduženim za financije. Napominje 

da je Odbor prema Statutu savjetodavno tijelo Senata i Rektorskoga kolegija, ali je i ključno 

radno tijelo koje treba davati mišljenja, zaključke i preporuke sveučilišnim tijelima, naročito 

kolegiju i Senatu. Kao posljednje, smatra da je potrebno promptno reagirati prema Vladi RH, 

naročito prema premijeru i ministru financija, obavijestiti ih o financijskoj situaciji potreba na 

Sveučilištu u Zagrebu. Pritom naglašava da je ključna analiza koju je Odbor za proračun 

napravio prošle godine i izračun prema kojemu Sveučilištu u Zagrebu nedostaje preko 200 

milijuna kuna na godišnjoj razini. Smatra da je potrebno institucije u ovoj državi informirati o 

izrazito otežanim uvjetima rada na fakultetima i akademijama, koje su u pojedinim slučajevima 

alarmantni. Napominje da se ne može govoriti niti o razvoju znanosti, niti o razvoju visokoga 

obrazovanja na zagrebačkome sveučilištu, ako se ne dobije potrebno financiranje. U tom 

smislu, misli da je ključan zaključak Odbora za proračun o odbacivanju postojećega i 

prihvaćanju drugačijega modela financiranja visokoga obrazovanja i znanosti kojega je podržao 

i ovaj Senat.  

Dekan Klarica pojašnjava da je odluka jest ista kao i lani, ali se lani napomenulo upravo što je 

profesor Nakić naglasio - da je ovo privremena odluka i da ona nije pravedna. Ponavlja da je 

činjenica da je Senat usvojio da načelna raspodjela sredstava nije dobra i da ona ne može biti 

po studentu i po navedenim kategorijama po područjima. Sukladno tome, predlaže da odluka 

bude privremena, a da se za stipendije donese kao i što je predloženo tri milijuna kuna. 
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Napominje da je stiglo 27 milijuna kuna, ako bi se tri milijuna izdvojilo, podijelilo bi se 25 

milijuna po navedenim postotcima. Smatra da je dobro da se zbog kraja fiskalne godine podijeli 

novac, ali da Senat zada prorektoru i Odboru da što prije porade na razradi kriterija kada se 

doznači ostatak novaca i da se taj dio rasporedi po tim kriterijima. Govori da je na tome 

potrebno raditi, jer nije lagano dobiti konsenzus. Naglašava da bi ovo trebala biti privremena 

odluka, dakle da se izdvoji prvih par milijuna za studente, ako je to potrebno radi natječaja, da 

se podijeli novac koji je potreban, a da se iz rezervnih fondova ili iz dijela Fonda za razvoj, kao 

što je rekao profesor Nakić, pokriju oni troškovi koji su hitni. 

 

Rektor Boras naglašava da podržava kontinuiranu suradnju i komunikaciju nadležnoga 

prorektora i Odbora za proračun. Napominje da je upoznat s prijedlogom kojeg je iznio profesor 

Nakić, no nije dobio pismeni prijedlog koji bi mogao prezentirati Rektorskome kolegiju u užem 

i širem sastavu. Mišljenja Odbora uvelike pomažu u financijskom planiranju ove uprave te se 

često koriste analize i podaci Odbora kojima su, među ostalim, pokazali Vladi da Sveučilištu 

nedostaje 200 milijuna kuna. Napominje da je ovo privremena Odluka jer se čeka promjena 

modela financiranja po studentu. Problem je u nedostatku financiranja te su svi svjesni da je 

ovo odluka solidarnosti. Pojašnjava da je na širem je kolegiju bila rasprava o ovoj Odluci i ona 

je prihvaćena s jednim glasom protiv.  

 

Nakon daljnje kraće rasprave u kojoj su sudjelovali dekanica Čižmešija, dekan Turk i dekanica 

Zovko Brodarac, rektor je stavio točku na glasovanje. 

 

 Uz tri glasa protiv i četiri suzdržana glasa, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku 

vezanu uz doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija školarina i 

sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 2019./2020. 

 

6.2. Prijedlog akontacijske doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 

2019./2020.  

Prorektor Lazibat pojasnio je da je na temelju prihvaćene odluke o doznačavanju i trošenju 

sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 

2019./2020., napravljena podjela prve doznake, točnije 27 milijuna kuna, od čega je izuzeto tri 

milijuna kuna za stipendije. Postotci su jednaki kao prošle godine i u zadnjem stupcu je doznaka 

koja ide fakultetu. 

 Uz jedan glas protiv i jedan suzdržan glas, Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio 

je prijedlog akontacijske doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 

2019./2020.  

Nakon glasovanja, rektor je dao riječ dekanici Perković Gamulin koja je obavijestila Senat 

da Ministarstvo znanosti i obrazovanja odbija platiti dug za vanjsku suradnju prema obračunu 

za sve umjetničke sastavnice Sveučilišta za proteklu akademsku godinu. Stoga će Akademija 

dramske umjetnosti, ako se problem hitno ne riješi, obustaviti izvođenje nastave. Navodi da 

ovakva situacije traje preko 12 godina te da će od ministrice znanosti i obrazovanja tražiti 
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hitnu isplatu preostalih sredstava i jasnu strategiju financiranja umjetničkoga područja, ne 

samo Sveučilišta u Zagrebu nego Republike Hrvatske.  

Na zamolbu profesora Midžića pred Senatom, govor profesora Midžića donosi se u cijelosti: 

„Nakon jasne poruke dekanice Franke Perković Gamulin podsjetio bih da je Vijeće umjetničkog 

područja pred više od godinu dana, s obzirom i na tadašnju situaciju, na sjednici 25. rujna 2018. 

potvrdilo svoju raniju odluku o potpori obustave rada Akademija, a što smo detaljno elaborirali 

na sjednicama Senata 15. svibnja pod točkom 7.1. te 12. lipnja 2018. pod točkom 4.1. Uz 

argumente iznesene na prethodnim sjednicama Senata taj stav danas još jednom potvrđujemo. 

Uvođenjem Pravilnika o osnovama financiranja 2012. godine izgubili smo i ono malo sigurnosti 

u sirotinjskom financiranju, u kojima nam je bar vanjska suradnja bila zagarantirana i izravno 

doznačivana od Ministarstva. Tendencijama prijašnje uprave Sveučilišta, a temeljem 

sveučilišnog Pravilnika o osnovama financiranja, financiranje vanjske suradnje trebalo su 

utopiti u sveučilišnu masu te pravilnički raspodjeljivati na način da nam taj iznos nije više bio 

zagarantiran, bio raspodjeljivan po nekom ključu, s kojem bi dobivali manja sredstva od 

potrebnih za izvođenje nastavnog programa.  Ministarstvo je to uočilo te je s razumijevanjem 

gospodina Stipe Mamića i energične gospođe Stanislave Rogić Sveučilištu doznačivan iznos za 

vanjsku suradnju u lipu onoliki, koliki su troškovi vanjske suradnje Akademija, iako nisu bila 

tako uvijek i specificirana. Tako se ta sredstva, iako su od Ministarstva isplaćivana s po 3 do 6 

mjeseci zakašnjenja, nisu utapala u Sveučilišnu masu. To je, uz stanovita mrmljanja, poštovano 

do danas. U svojih 12 godina dekanastva razvio sam vještinu pisanja poniznih isprika na 

kašnjenje honorara vanjskim suradnicima, s motivima domoljublja, uzvišenog umjetničkog 

djelovanja u neimaštini i sl.,  te samo zbog tih pokajničkih pisama isprike, a ne po tome kako 

sam vodio Akademiju, u njihovim sam očima bio najbolji dekan u povijesti Akademije. Jadna 

slava. Mrmljali su i drugi, nekompetentni, da imamo veliki broj vanjskih suradnika, koji su pak 

temeljeni na realizaciji verificiranog nastavnog programa. Kada su iz ministarstva prigovarali 

o tome nudio sam im pogodbu: za svakih 10 VS dajte mi 2 radna mjesta. Prestali su prigovarati. 

Treba uzeti u obzir i izvješća Stručnih povjerenstava u postupku naših reakreditacija, koje je 

2014. godine proveo AZVO, a koja izrijekom govore o potrebi angažmana većeg broja vanjskih 

suradnika - gostujućih nastavnika, nego što ih danas imamo. Osim Pravilnika o osnovama 

financiranja, koji je pogoršao našu financijsku situaciju, odnosno zamrznuti smo u siromaštvu 

bez vlastitih prihoda, situacija je bitno pogoršana potpisivanjem do sada dva Programska 

ugovora na izravnu štetu umjetničkih akademija, a ovaj treći nepotpisani, dodatno udara po 

glavi – glavi studenta. Tako da je npr. ADU s 2,5 milijuna godišnje spala na 1,200.000. I pad 

je let, kažu. Tako sam slobodan reći da se ti Programski ugovori, što se nas tiče, mogu nazvati 

Pogromski ugovori (rus. Погром "razaranje, pustošenje).  Sveučilište u Akademijama održava 

male signale života medicinski potpomognutim milosrđem povremenih interventnih sredstava, 

koja nam ovaj Senat dodjeljuje, ali u tim dugotrajnim infuzijama mnogi više ne gledaju to sa 

simpatijama. Iako mi ne tražimo kruha preko pogače pitaju se: Zašto Akademijama, a ne nama? 

U 40-obljetnici ulaska samostalnih Akademija u Sveučilište u Zagrebu („samoupravni 

sporazum o udruživanju“) te u 350. nastavnoj godine neću  ponoviti ono što sam sve izrekao i 
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pred više od godinu dana na ovom Senatu, ali ću se ponovo poniziti  uz pomoć vječnog Matoša 

koji piše svom meceni: Dr. Antunu Benešiću: 

PROSJAK 

Darujte me, milujte me, 

Krajcárak je darak mali, 

Torba gola, podne pali, 

Sokak prazan, gori tjeme. 

Tješiti me niste znali, 

Propada vam kućno sljeme, 

Zatire se naše sjeme, 

Sunašca mi niste dali. — 

I očne rupe, pune krvi i mira 

U vječnost tonu, a misli po svetu 

Slijepe lete ko pčela po cvetu. 

Božanski dronjak carske drame sneva, 

I sluša sunce Feba i Omira 

O Strahinj-banu kako gordo pjeva. 

Knjiga pjesama (Napisano: 1907.)  

Eto tako se obraća meceni. I zar smo na to spali da kao umjetnici u gladovanju tražimo mecene, 

hrvatske mecene koji samo financiraju sportske klubove na vlastitu slavu, a nas vrijeđaju u 

našim vlastitim institucijama kritizirajući naše zahvale onima koji imaju razumijevanja za našu 

situaciju.  Umjesto da nas se tretira u zajedništvu  i prožimanju nastavnog, znanstvenog i 

umjetničkog prostora djelovanja u kojem je umjetničko područje, u dijademi znanstvenog, 

dragulj koji bi trebao sjajiti, a ne ga potamnjivati, drži nas se kao značajan segment Sveučilišta, 

ali bez novaca i perspektive“. 

6.3. Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2020. – 2022. 

Prorektor Lazibat navodi da je na temelju podataka koje su dostavile sastavnice, pripremljen 

je konsolidirani financijski plan. U njemu je uračunato 2,3 milijarde kuna, od čega milijarda i 

472 milijuna kuna iz proračuna, 302 milijuna kuna odnosi se na vlastite prihode, 50 milijuna 

kuna od projekata, 150 milijuna odnosi se na subvencije školarina i materijalni trošak te oko 50 

milijuna na izdvajanje za znanost.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Konsolidirani financijski 

plan Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2020. – 2022. 

 

6.4. Prijedlog raspodjele sredstava za redovnu djelatnost iz DP – A621001 u 2020. 

godini 

Prorektor Lazibat navodi da su Senatu predstavljene tablice u kojima su stavke državnoga 

proračuna podijeljene po sastavnicama te stavlja točku na raspravu i glasovanje. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Prijedlog raspodjele 

sredstava za redovnu djelatnost iz DP – A621001 u 2020. godini 
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6.5. Prijedlog raspodjele interventnih sredstava i sredstava tekućeg i investicijskog 

održavanja  

Prorektor Lazibat navodi da je prvom doznakom, određen iznos za dodjelu interventnih 

sredstava. Prijedlog je da se Akademiji dramske umjetnosti dodjeli 120 tisuća kuna za 

materijalne troškove poslovanja za proteklu akademsku godinu, Akademiji likovnih 

umjetnosti 150 tisuća kuna za refundaciju sredstava za pokrivanje neophodnih troškova 

tekućega održavanja, U završnim konzultacijama s dekanom Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje povučen je zahtjev za dodjelu sredstava za nabavu opreme za unaprjeđenje 

nastave iz kolegija Mehatronika jer je trenutno važna sanacija krova, no trenutno nemamo 

sredstava nema te će pokriće dijela troškova za krov biti prioritet prilikom dodjelom iduće 

doznake. Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije dodjeljuje se 200 tisuća kuna za 

sufinanciranje sredstava za pokrivanje neophodnih troškova tekućega održavanja, 

Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 100 tisuća kuna za preuređenje i sanaciju sanitarnog 

čvora te izradu novoga stepeništa, a ostatak će se razmotriti novom doznakom, Hrvatskim 

studijima 200 tisuća kuna za dovršetak adaptacije objekata 77 i 78, Metalurškom fakultetu 

11.919,21 kuna za nepokriveni iznos vanjske suradnje iz 2018. godine te zimski i ljetni 

semestar ak.god. 2018./2019., Muzičkoj akademiji 500 tisuća kuna financijske pomoći za 

pokrivanje dijela duga hladnoga pogona i održavanje zgrade, Sveučilišnom računskom 

centru 100 tisuća kuna za Mrežni operativni centar kampusa Borongaj. Prorektor napominje 

da su ostali još zahtjevi Filozofskoga fakulteta i Tekstilno tehnološkoga fakulteta koji će se 

razmotriti kada dođe druga doznaka. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog raspodjele 

interventnih sredstava i sredstava tekućeg i investicijskog održavanja  

 

6.6. Procjena subvencija participacija u troškovima studija za ak. god. 2019./2020.  

Prorektor Lazibat navodi da je pristigla prva procjena subvencija participacija koja iznosi 

nešto više od 155 milijuna kuna. Iznos po sastavnicama prikazan je u tablici članovima Senata.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio procjenu subvencija 

participacija u troškovima studija za ak. god. 2019./2020.  

 

6.7. Financiranje nastavne djelatnosti te znanstvene i umjetničke djelatnosti – podaci 

za financiranje u ak. god. 2019./2020. 

Prorektor Lazibat pojašnjava da je zbog produktivnosti iznos za financiranje nastavne 

djelatnosti te znanstvene i umjetničke djelatnosti ove godine nešto veći no prošle godine. 

Napomenuo je da se jedna doznaka očekuje u siječnju, a konačna u travnju  ove godine. 

Prorektor navodi da će članovima Senata naknadno dostaviti tablica s ispravljenim podacima u 

broju u broju FTE za Filozofski fakultet. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog podatke za 

financiranje nastavne djelatnosti te znanstvene i umjetničke djelatnosti u ak. god. 

2019./2020. 
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7. Kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i 

diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021. 

Prorektorica Čuković Bagić navodi da su sve sastavnice dostavile prijedloge upisnih kriterija 

za upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u ak. 

godini 2020./2021. te ih je većina potvrdila petogodišnje kriterije. Razinu ispita obaveznih 

predmeta na državnoj maturi kao upisni kriterij promijenili su Agronomski fakultet koji za upis 

studija Agrarna ekonomika vrednuje osnovnu razinu predmeta hrvatskoga jezika kao i Fakultet 

organizacije i informatike za upis studija Informacijski i poslovni sustavi. Akademija dramske 

umjetnosti za upis studija Snimanje vrednuje višu razinu engleskoga jezika, a Fakultet 

prometnih znanosti za upis studija Inteligentni transportni sustavi i logistika te Promet vrednuje 

osnovnu razinu matematike. Vrednovanje izbornih predmeta na državnoj maturi kao upisni 

kriterij promijenili su Agronomski fakultet za studije Agrarna ekonomika, Agroekologija, 

Animalne znanosti, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda, Poljoprivredna tehnika i 

Fitomedicina (fizika i politika i gospodarstvo), Akademija dramske umjetnosti uvodi likovnu 

umjetnost, sociologiju i psihologiju za studij Snimanja, Geotehnički fakultet i Šumarski fakultet 

ukidaju vrjednovanje izbornih predmeta, Hrvatski studiji vrjednuju bilo koji izborni predmet, 

Katolički bogoslovni fakultet dodaje filozofiju, logiku i psihologiju kao jedan od mogućih 

izbornih predmeta. Filozofski fakultet zadržava obvezu polaganja Testa intelektualnih 

sposobnosti za upis na studij Psihologije, za ostale studije test je ukinut te su preraspodijeljeni 

bodovi i usklađeni izborni predmeti. Fakultet strojarstva i brodogradnje uvodi obvezu polaganja 

državne mature za kandidate koji su četverogodišnje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj 

prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske. Ostale promjene dosadašnjih kriterija najvećim 

se dijelom odnose na preraspodjelu bodova, podešavanje praga riješenosti pojedinih ispita na 

državnoj maturi i nadopunu dodatnih kriterija.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio kriterije za upis u I. godinu 

preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu u ak. god. 2020./2021. 

 

8. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

8.1. Odluka o ustroju i izvedbi novog zajedničkog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa na engleskom jeziku Chemical and Environmental Technology 

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije  

Prorektorica Hruškar navodi da je Radna skupina za studijske programe je provela 

proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih 

preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija 

Sveučilišta u Zagrebu, a Odbor za upravljanje kvalitetom je, na sjednici održanoj 17. 

listopada 2019., potvrdio kako se predmetni studijski program može izvoditi u 

predloženome obliku. Na 3. sjednici Vijeća tehničkog područja, u akademskoj godini 

2019./2020., koja je održana 2. prosinca 2019. godine, doneseno je pozitivno mišljenje o 

potrebi i svrhovitosti navedenoga prijedloga studijskog programa. Sukladno navedenome, 
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predlaže prihvaćanje Odluke o ustroju i izvedbi novoga zajedničkoga diplomskoga 

sveučilišnoga studijskoga programa na engleskom jeziku. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio odluku o ustroju i izvedbi 

novog zajedničkog diplomskog sveučilišnog studijskog programa na engleskom 

jeziku Chemical and Environmental Technology Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije  

 

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

programa društveno-humanističkoga, tehničkog i umjetničkog područja 

Prorektorica Hruškar ističe da se periodični izvještaj o manjim izmjenama i dopunama 

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

pravilnika. Na dnevnom redu su periodični izvještaji studijskih programa društveno-

humanističkoga, tehničkog i umjetničkog područja koji su prihvaćeni na sjednicama 

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

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio periodični izvještaj o manjim 

izmjenama i dopunama (do 20%) studijskih programa društveno-humanističkoga, 

tehničkog i umjetničkog područja 

 

8.3. Potvrda o upisu u upisnik studijskih programa za specijalistički diplomski stručni 

studij Menadžment i marketing maloprodaje Ekonomskog fakulteta – obavijest  

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

studijskih programa upisan specijalistički diplomski stručni studij Menadžment i marketing 

maloprodaje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

8.4. Potvrda o upisu u upisnik studijskih programa za specijalistički diplomski 

stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru Ekonomskog 

fakulteta – obavijest 

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

programa upisan specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i 

javnom sektoru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

9. Sveučilišna nastavna literatura 

Prorektorica Čuković Bagić pojašnjava da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 

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

prijedloge za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 111. sjednici Povjerenstva, 

održanoj 26.studenoga 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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TEMELJNA PRAVA I ZABRANA DISKRIMINACIJE U PRAKSI EUROPSKIH I 

NACIONALNIH SUDOVA, sveučilišni udžbenik, autori: izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević 

i prof. dr. sc. Mario Vinković. Predlagatelj je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

PRORAČUN KONSTRUKCIJE PREMA EN 1990 TEORIJA I NUMERIČKI PRIMJERI, 

sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Darko Dujmović, doc. dr. sc. Ivan Lukačević, prof. dr. 

sc. Boris Androić. Predlagatelj je prof. dr. sc. Darko Dujmović. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

10. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

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

združenoga poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ljudska prava, 

društvo i višerazinska vladavina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

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

studijskog programa združenoga poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 

Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

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

prihvaćanje izmjena i dopuna do 20%. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izmjene i dopune do 

20% studijskog programa združenoga poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Moderna i suvremena 

hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

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

programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Moderna i suvremena 

hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

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

predlaže prihvaćanje izmjena i dopuna do 20%. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izmjene i dopune do 

20% studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom 

kontekstu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

10.3. Prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna do 40% studijskog programa 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Psihologija Filozofskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
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Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna do 40% 

studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Psihologija 

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

pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže prihvaćanje izmjena i dopuna do 40%. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izmjene i dopune do 

40% studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Psihologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

10.4. Odobrenje za izvođenje postojećeg poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Kineziologija (Kineziološki fakultet) na engleskom jeziku  

Prorektor Judaš navodi kako prijedlog za  odobrenje izvođenja postojećeg poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Kineziologija na engleskom jeziku Kineziološkoga fakulteta 

prošao sva nadležna tijela te se na prijedlog Vijeća društveno-humanističkoga područja 

predlaže prihvaćanje prijedloga.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za izvođenje 

postojećeg poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Kineziologija 

(Kineziološki fakultet) na engleskome jeziku. Naziv studijskog programa na 

engleskom glasi: Doctoral study programme in Kinesiology.  

11. 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.Nikola Bedeković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Kokristalizacija perfluoriranih jodbenzenâ s jednostavnim derivatima piridina – 

komparativna evaluacija klasičnih donora halogenske veze 

2. Josip Skejo, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Reconstruction of the Last Eukaryotic Common Ancestor by Cladistic and 

Phylogenetic Approach (Rekonstrukcija zajedničkoga pretka eukariota kladističkim i 

filogenetičkim pristupom) 

3. Fran Rebrina, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Impact of a motorway on multiple terrestrial indicator groups (Utjecaj autoceste na 

više terestričkih indikatorskih skupina) 

4. Lovro Kavur, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Analiza funkcijskih skupina molekula karakterističnih za maligni pleuralni mezoteliom 

primjenom vibracijske spektroskopije 

5. Zlatko Majlinger, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Starkovo širenje linija iona prijelaznih metala u spektrima vrućih zvijezda i bijelih 

patuljaka  
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6. Marija Čargonja, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Elementna analiza lebdećih čestica u zraku i bioloških uzoraka radnika u radionicama 

za obradu metala  

7.Koraljka Hat, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Spolni dimorfizam suzne žlijezde u čovjeka 

8. Zoran Barčot, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Primjena kolagen-glikozaminoglikanskoga dermalnoga regeneracijskoga predloška u 

kirurškom liječenju kožnih defekata u djece 

9. Marija Božović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost koncentracije vitamina B1, B2, B6 i oligoelemenata Zn, Cu, Se, Mg sa 

stadijem i tijekom bolesti u bolesnika s kroničnim zatajenjem srca 

10. Ana Gverić Grginić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost postupaka smanjenja rizika i infekcija kirurškoga mjesta 

11. Mario Josipović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Usporedba biomehaničkih svojstava tetiva mišića plantarisa i semitendinozusa radi 

rekonstrukcije prednjega križnoga ligamenta 

12. Luka Novosel, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Vrijednost perkutane mikrovalne ablacije u terapiji karcinoma bubrega 

13. Anđela Simić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinci bloka ilijakalne fascije u bolesnika s prijelomom kuka 

14. Olja Ulični Nikšić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Pokazatelji utjecaja biomedicinskih znanstvenih projekata Republike Hrvatske 

15. mr. sc. Nives Protrka, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Koncentracija topivoga receptora CD14 u slini pacijenata s demineralizacijom tvrdih 

zubnih tkiva 

16. Marija Milavić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Veterinarske znanosti 

Tema: Utjecaj gastrointestinalnoga peptida BPC 157 na ranu fazu ekspresije gena povezanih s 

angiogenezom  

17. Josipa Sović, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Procjena postupaka izvedbe endodontskih zahvata u ordinacijama dentalne medicine u 

Republici Hrvatskoj 
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18. Katarina Mužina, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Hidrotermalna sinteza i karakterizacija bakrom dopiranoga cerijeva (IV) oksida 

19. Zrinka Švagelj, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Razvoj aluminij-oksidnih keramičkih pjena primjenom metode replike 

20. Marko Čačić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Optimizacija obrade digitalnih fotografija u prilagodljivom web dizajnu 

21. Nikola Kranjčić, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Geodezija i geoinformatika 

Tema: Machine learning methods for classification of green infrastructure in city areas 

(Metode strojnoga učenja za klasifikaciju zelene infrastrukture na gradskim područjima) 

22. Igor Jajčinović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Razvoj i primjena imobiliziranih kompozitnih fotokatalizatora dobivenih sol-gel 

postupkom  

23. Ivan Magdić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Modeliranje toka i retencije vode na obronačnom pseudogleju u uvjetima uzgoja 

vinove loze 

24. Draženka Dite Hunjek, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena 

tehnologija i nutricionizam 

Tema: Utjecaj sirovine i uvjeta proizvodnje na trajnost i kakvoću minimalno procesiranoga 

krumpira (Solanum tuberosum)  

25. Nikolina Gaćina, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena 

tehnologija i nutricionizam 

Tema: Utjecaj inkapsulacije na funkcionalnost i stabilnost fenolnih spojeva iz ekstrakta 

cvijeta trnine (Prunus spinosa) tijekom sušenja raspršivanjem  

26. Maja Kiš, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i 

nutricionizam 

Tema: Učinak gama zračenja i hladne plazme na smanjenje koncentracije T-2 i HT-2 toksina 

u žitaricama  

27. Marinela Nutrizio, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena 

tehnologija i nutricionizam 

Tema: Utjecaj primjene zelenih otapala i visokonaponskoga električnoga pražnjenja na 

ekstrakciju bioaktivnih spojeva iz odabranoga sredozemnoga bilja  

28. Marijana Ceilinger, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena 

tehnologija i nutricionizam 

Tema: Iskorištavanje biološkoga potencijala sušenoga voća i povrća u dobivanju zdravih 

grickalica 
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29. Sanja Dragović, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena 

tehnologija i nutricionizam 

Tema: Optimiranje procesa ekstrakcije i destilacije bioaktivnih spojeva iz lista tršlje (Pistacia 

lentiscus L.) 

30. Katarina Butorac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena 

tehnologija i nutricionizam 

Tema: Funkcionalna uloga egzopolisaharida i bakteriocina u probiotičkoj aktivnosti 

autohtonih sojeva bakterija mliječne kiseline 

31.Matija Drandić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Predmoderna povijest 

Tema: Život na granici  ̶  ljudska iskustva i svakodnevnica u Porečkoj biskupiji tijekom 17. 

stoljeća 

32. Terezija Šijaković Bošković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura  

Tema: Mehanizmi književnoga vrednovanja   ̶  od akademije do bloga 

33. Kristina Posilović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura 

Tema: Melankolija kao narativna strategija otpora u prozi suvremenih hrvatskih autorica 

34. Ana Buterin, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura 

Tema: Problem vremena u egzistencijalističkim romanima Petra Šegedina 

35. Lovro Furjanić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura 

Tema: Transhumanizam kao paradigma čitanja anglofonih književnosti 

36. Petar Bujas, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija 

Tema: Koncepcija magije u sudskim procesima protiv čarobnjaštva na području Zagreba i 

sjeverozapadne Hrvatske u 17. i 18. stoljeću 

37. Kristina Džin, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest 

Tema: Antičke vile Medulinskoga zaljeva – gospodarsko-društvena analiza prostora  

38. Kristina Romić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Vrjednovanje otvoreno dostupnih časopisa u hrvatskoj znanstvenoj zajednici  

39. Erik Brezovec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Sociologija  

Tema: Dimenzije društvene uključenosti i isključenosti konzumacije alkohola u Krapinsko-

zagorskoj županiji  

40. Dunja Nekić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 

Tema: Recepcija stvaralaštva Kluba likovnih umjetnica od prve polovice 20. stoljeća do danas  
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41. Tereza Barun, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Povezanost dinamičkih sposobnosti i konkurentske dinamike u telekomunikacijskoj 

djelatnosti 

42. Valentina Đurek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 

Tema: Okvir za digitalnu zrelost visokih učilišta i instrument za njezinu procjenu  

43. Ratimir Prpić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Međunarodnopravno uređenje suvremenih oružanih sukoba na moru  

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

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Prognostička vrijednost tumor infiltrirajućih limfocita i androgenih receptora u 

bolesnika s ranim trostruko negativnim rakom dojke 

-zbog administrativne pogreške sastavnice na sjednici Senata održanoj 19. studenoga 2019. 

ponovno je odobren krivi naslov teme 

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

bolesnica s ranim trostruko negativnim rakom dojke 

45. Domagoj Dinter, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 

Tema: Citogenetički učinci atovakvona i progvanil klorida na ljudskim limfocitima in vitro 

-odobrena tema na sjednici Senata održanoj 15. siječnja 2013.  

Moli se ispravak teme: Citogenetički učinci atovakvona i progvanil hidroklorida na ljudskim 

limfocitima in vitro 

Obrazloženje: Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 20. studenoga 2019. utvrdilo kako je 

zbog toga što naziv 'progvanil klorid' nije kemijski ispravan potrebno predložiti izmjenu 

naslova te moli Senat za ispravak  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme 

doktorskih disertacija te je odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata 

znanosti. 

 

12. Međunarodna suradnja  

Prorektor Judaš obavještava članove Senata o proteklim događajima i međunarodnoj 

suradnji. 

13. Odluka o raspodjeli akontacijskih sredstava za inozemne časopise i baze podataka i 

o raspodjeli neutrošenih sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.  

Prorektor Judaš navodi da je na sjednici Senata Senata Sveučilišta u Zagrebu u srpnju 

raspodijeljena akontacijska doznaka za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019. u iznosu od 25.399.800,00 kn od 

23. srpnja 2019. u kojoj je  predviđen je iznos od četiri milijuna kuna kao akontacija za 

zajedničku nabavu inozemnih časopisa i baza podataka. Utrošeno je ukupno oko 2 milijuna 
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i tristo pedeset tisuća kuna, a preostalo je milijun i šesto pedeset tisuća kuna. S obzirom na 

to da nemamo vremena održati Senat traži se da se da suglasnost Rektorskom kolegiju u 

užem sastavu da neutrošena sredstva u iznosu od 1.644.977,03 kn raspodijeli posebnom 

odlukom temeljem zaprimljenih zahtjeva sastavnica za dodatnim financiranjem znanstvene 

i umjetničke djelatnosti.  Prorektor moli sastavnice da svoje zahtjeve pošalju do 13. prosinca 

2019. godine. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o raspodjeli 

akontacijskih sredstava za inozemne časopise i baze podataka i o raspodjeli 

neutrošenih sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke 

djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.  

14. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Ars summa 

Universitatis“  

Rektor Boras kazao je da se u skladu s pravilnicima o dodjeli nagrade „Fran Bošnjaković“ 

i „Andrija Mohorovičić“, predlaže usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele 

Nagrade “Ars summa Universitatis“ za umjetničko područje. Pravilnik je prošao sva 

nadležna tijela i procedure te se predlaže njegovo usvajanje. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Pravilnik o uvjetima i 

postupku dodjele Nagrade “Ars summa Universitatis“ 

15. Godišnje izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja za razdoblje od 1. siječnja 

2019. do 31. prosinca 2019.  

Rektor Boras navodi da je članovima Senata predstavljeno jasno i pregledno godišnje 

izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja. Izvješće je prošlo Odbor za statutarna pitanja 

kao i uži i širi kolegij te se predlaže njegovo prihvaćanje. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Godišnje izvješće o 

radu Odbora za statutarna pitanja za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. 

prosinca 2019.  

16. Godišnje izvješće o radu Odbora za proračun u ak. god. 2018./2019.  

Profesor Nakić kazao je da je već sve zapravo rečeno, da je izvješće pripremljeno u 

suradnji s Uredom za poslovanje na temelju najbitnijih i najrelevantnijih točaka te se u 

njemu vidi što je Odbor radio u protekloj akademskoj godini. 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvješće o radu Odbora za 

proračun u ak. god. 2018./2019.  

17. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Arhitektonskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini 

(2019./2020.) održanoj 10. prosinca 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Arhitektonskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 27. rujna  

2019. godine. 

II. 
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Odluka o izmjeni Statuta Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nalazi se u 

privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

18. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

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

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta Rješenja 

prilagodbe elektroenergetskoga sustava klimatskim promjenama temeljena na 

velikim količinama podataka (RESdata)  

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

Zagrebu, a povodom zahtjeva Fakulteta elektrotehnike i računarstva Klasa: 023-01/19-

01/15, Urbroj: 251-67/401-19/229, od 5. prosinca 2019. godine, Senat Sveučilišta u 

Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održanoj 10. 

prosinca 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 

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

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta Rješenja prilagodbe 

elektroenergetskoga sustava klimatskim promjenama temeljena na velikim količinama 

podataka (RESdata) 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

19. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

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

potpisivanja ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta 

AERIAL COgnitive integrated multi-task Robotic system with Extended operation 

range and safety. 

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

Zagrebu, a povodom zahtjeva Fakulteta elektrotehnike i računarstva Klasa: 023-01/19-

01/15, Urbroj: 251-67/401-19/229, od 5. prosinca 2019. godine, Senat Sveučilišta u 

Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održanoj 10. 

prosinca 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

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

ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta AERIAL 

Cognitive integrated multi-task Robotic system with Extended operation range and 

safety. 

II. 



28 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

20. Davanje suglasnosti dekanu Geodetskoga 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 potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za 

projekt Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene 

smanjenja rizika od katastrofa.  

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

Zagrebu, a povodom zahtjeva Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 602-

04/19-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-19, od 2. prosinca 2019. godine, Senat Sveučilišta 

u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održanoj 10. 

prosinca 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za 

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

kuna za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 

Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja 

rizika od katastrofa. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

21. Davanje suglasnosti dekanu Geodetskoga 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 potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava za projekt Integrirani hidrografski sustav za održivi razvoj morskog 

ekosustava (HIDROLAB).  

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

Zagrebu, a povodom zahtjeva Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 

602-04/19-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-19, od 29. studenoga 2019. godine, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 

održanoj 10. prosinca 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za 

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

kuna za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Integrirani 

hidrografski sustav za održivi razvoj morskog ekosustava (HIDROLAB). 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

22. Davanje suglasnosti dekanici Tekstilno-tehnološkoga 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 potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih 
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sredstava za projekt Dizajn naprednih biokompozita iz energetski održivih izvora 

(BIOKOMPOZITI)  

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

u Zagrebu, a povodom zahtjeva Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu Klasa: 910-03/19-03/05, Urbroj: 251-68-01/1-19-2, od 10. prosinca 2019. 

godine, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 351. akademskoj 

godini (2019./2020.) održanoj 10. prosinca 2019. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost dekanici Tekstilno-tehnološkoga 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 potpisivanje ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava za projekt Dizajn naprednih biokompozita iz energetski 

održivih izvora (BIOKOMPOZITI). 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

23. Ostalo 

 

*** 

 

 

*** 

Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 14:49 sati. 
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