
ZAPISNIK 
 
2. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) 
održane u četvrtak, 28. listopada 2014. s početkom u 12,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u 
Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 
 
1. Prof.dr.sc. Damir Boras, rektor 
- Prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom 
- Prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu 
suradnju 
- Prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 
- Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije 
- Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje 
 
Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2. Prof. dr. sc. Adrijan Barić – predsjednik Vijeća tehničkog područja 
3. Red. prof. art. Enes Midžić - predsjednik Vijeća umjetničkog područja 
4. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić – predsjednik Vijeća društveno-humanističkog područja 
5. Prof. dr. sc. Dubravka Hranilović – zamjenica predsjednika Vijeća prirodoslovnog područja 
6. Prof. dr. sc. Duška Ćurić- predsjednica Vijeća biotehničkog područja 
7.  Prof. dr. sc. Jerka Dumić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
8. Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 
9. Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Stomatološki fakultet 
10. Prof.dr.sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet 
12. Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
13. Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet 
14. Prof. dr. sc. Antonija Žižak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
15. prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno- tehnološki fakultet 
16. Prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet 
17. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike 
18. Izv. prof.dr.sc. Lidija Kos-Stanišić, Fakultet političkih znanosti 
19. Prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet 
20. Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet 
21. Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet 
22. Prof. dr. sc. Branka Galić, Filozofski fakultet 
23. Doc. dr. sc. Ivana Franić, Filozofski fakultet 
24. Prof. dr. sc. Tonči Matulić, Katolički bogoslovni fakultet 
25. Izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katolički bogoslovni fakultet 
26. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji 
 - prof. dr. sc. Ivan Šestak, Filozofski fakultet Družbe Isusove 
27. Prof. dr. sc. Damir Bakić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
28. Prof. dr. sc. Gordana Rusak, Prirodoslovno-matematički fakultet 
29. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
30. Doc. dr. sc. Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet 
31. Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
32. Prof. dr. sc. Mislav Grgić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
33. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 



34. Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
35. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
36. Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti 
37. Prof. dr. sc. Miodrag Roić,  Geodetski fakultet 
38. Prof.dr.sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet 
39. Prof. dr. sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet 
40. Izv. prof. dr. sc. Klaudio Pap, Grafički fakultet 
41. Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, Metalurški fakultet 
42. Izv. prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
43. Red. prof. art. Borna Baletić, Akademija dramske umjetnosti 
44. Izv. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti 
45. Red. prof. art. Dalibor Cikojević, Muzička akademija 
 
Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  
46. Antonio Vlahov, Ekonomski fakultet 
47. Josipa Habuš, dr. med. vet., Veterinarski fakultet 
48. dr. sc. Gorjana Jerbić Zorc, Prirodoslovno- matematički fakultet 
 
Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 
49. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 
50. Martina Đurđević, Muzička akademija 
51. Stipo Dubravac, Šumarski fakultet   
52. Dino Dadić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
53. Zrinka Grabovac, Učiteljski fakultet 
54. Cvita Dobrota, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
 
Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  
55. Vedran Dodig, Medicinski fakultet          
 
Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 
56. Danko Relić, Medicinski fakultet 
 
Ostali prisutni 
- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZ 
- dr. sc. Zoran Bekić, SRCE 
- prof. dr. sc. Borna Fuerst- Bjeliš, Prirodoslovno- matematički fakultet 
 
Iz stručne službe Rektorata:   
- Melani Vukmirica, dipl. iur, Voditeljica ureda za pravna pitanja 
- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 
- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 
- Iva Piški, dipl. iur., stručna suradnica, Ured za akademske poslove 

 

*** 



Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 2. redovitu sjednicu Senata u 346. 
akademskoj godini (2014./2015.), pozdravio sve prisutne, te predložio manje dopune dnevnog reda, na 
način da se: 

• dodaje nova točka 5) Imenovanje člana Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora 
u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, a ostale točke se pomiču kako slijede  

• u točki 10, dodaje se podtočka 10 b) Prihvaćanje programa dislociranog preddiplomskog 
sveučilišnog studija ''Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku'' Sveučilišta u 
Zagrebu 

• u točki 22, dodaje se nova podtočka b) Davanje suglasnosti dekanu FER-a za poduzimanje 
pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti preko 3.000.000,00 kuna za tri nova 
FER-ova projekta u okviru Poziva "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije". 

 
➢ Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 
 
Dnevni red: 
 
1) Donošenje odluke o dodjeli nagrade „Fran Bošnjaković“  
 
2) Donošenje odluke o dodjeli nagrade „Andrija Mohorovičić“  
 
3) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 17. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) održane 16. rujna 2014. i 1. izvanredne sjednice 
Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 2. listopada 2014. 
 
4) Izbori u zvanja  
a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitoga profesora- 
trajno  
b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitoga profesora na 
vrijeme od pet godina  
 
5) Imenovanje člana Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata 
Sveučilišta u Zagrebu 
 
6)  
a) Konačni rezultati upisa u preddiplomske, integrirane i stručne studije u akademskoj godini 
2014./2015. - Izvješće  
b) Kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija Sveučilišta u 
Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016.  
 
7) Istraživanje: 
Financiranje znanstvene djelatnosti – rezultati natječaja za financijsku potporu 
 
8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
 
9) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu 
 
10)  



a) Prihvaćanje programa diplomskog sveučilišnog studija na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu Rani i predškolski odgoj i obrazovanje   
b) Prihvaćanje programa dislociranog preddiplomskog sveučilišnog studija ''Energetske 
učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku'' Sveučilišta u Zagrebu 
 
11) Prijedlog poslijediplomskog specijalističkog studija Cjeloživotno učenje Učiteljskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 
 
12) Prijedlog doktorskog programa Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
13) Manje izmjene i dopune studijskih programa poslijediplomskih specijalističkih studija (do 
20%): 
a) Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
b) Psihoterapija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
14) Financijska pitanja: 
Obavijest o isplati akontacije participacije školarina za I. godinu studija u ak. god. 2014./2015. 
 
15) Odluka o imenovanju predsjednika i člana Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu 
 
16) Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Upravno vijeće Sveučilišnog 
računskog centra 
 
17) Imenovanje predstavnika Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu 
 
18) Imenovanje zamjenskog člana Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o. 
 
19) Odluka o imenovanju zamjenskih članova u Upravno vijeće Studentskog centra Varaždin 
Sveučilišta u Zagrebu 
 
20) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu prof. dr. sc. Vlatka Previšića 
 
21) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Grafičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu: 1. izv. prof. dr. sc.  Klaudio Pap, 2. izv. Prof. dr. sc. Lidija Mandić i 3. prof. dr. sc. 
Nikola Mrvac 
 
22)  
a) Izmjena Odluke Senata od 19. srpnja 2014. o davanju suglasnosti dekanu PMF-a za sklapanje 
ugovora vrijednosti iznad 3.000.000,00 kn 
 
b) Davanje suglasnosti dekanu FER-a za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta 
u vrijednosti preko 3.000.000,00 kuna za tri nova FER-ova projekta u okviru Poziva "Jačanje 
kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije". 
 
23) Prenamjena sredstava Depozita za kapitalnu izgradnju 



 
24) Kadrovski razvoj Sveučilišta u Zagrebu 
 
25) Ostalo  
Obavijesti: 

- Veni sancte spiritus 
- Dies academicus 
- Završio rok javne rasprave za primjedbe na Statut 

 
 

*** 
 

1) 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 dva prijedloga koja zadovoljavaju sve uvjete Pravilnika o dodjeli 
Nagrade ”Fran Bošnjaković” te da, sukladno navedenome, Povjerenstvo predlaže Senatu da se 
spomenuta Nagrada za 2014. godinu dodjeli obojici predloženika, odnosno prof. dr. sc. Stanislavu 
Kurajici s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i prof. dr. sc. Srećku Peganu s 
Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku da se Nagrada ”Fran 
Bošnjaković” za 2014. godinu dodjeljuje dr. sc. STANISLAVU KURAJICI, redovitom 
profesoru u trajnom zvanju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i dr. sc. 
SREĆKU PEGANU, redovitom profesoru u trajnom zvanju Arhitektonskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 

Ø Dr. sc. Stanislavu Kurajica, redovitom profesoru u trajnom zvanju Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Nagrada se dodjeljuje za znanstvene rezultate, promicanje  
znanosti i inženjerstva materijala kao znanstvenu i nastavnu disciplinu nedovoljno 
prepoznatu u našoj sredini te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području 
tehničkih znanosti. 

Ø Dr. sc. Srečku Peganu, redovitom profesoru u trajnom zvanju Arhitektonskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu Nagrada se dodjeljuje za njegov sveukupan iznimni doprinos 
znanosti, velikom unapređenju struke (urbanizam i prostorno planiranje) i nastave na 
Arhitektonskom fakultetu te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području 
tehničkih znanosti. 

Ø Nagrada će dobitnicima biti uručena na svečanosti prigodom obilježavanja Dana 
Sveučilišta u Zagrebu. 

2) Donošenje odluke o dodjeli nagrade „Andrija Mohorovičić“  
 
Rektor Boras izvještava Senat da je Povjerenstvo za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade 
”Andrija Mohorovičić” utvrdilo da su pristigla tri prijedloga sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja 
sadrže propisanu dokumentaciju.  
Predloženici su: 

- prof. dr. sc. Vera Garaj Vrhovac, znanstveno polje biologija, Prirodoslovno-matematički 
fakultet, 

- prof. dr. sc. Amir Hamzić, znanstveno polje fizika,  Prirodoslovno-matematički fakultet i  



- akademik Nikola Kallay, znanstveno polje kemija, Prirodoslovno-matematički fakultet.   

Povjerenstvo je većinom glasova utvrdilo prijedlog da se ove godine Nagrada dodjeli samo jednome 
kandidatu. Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da se po svome cjelokupnom znanstvenom, stručnom 
i nastavnom opusu posebno ističe prof. dr. sc. Amir Hamzić zbog impresivnog svjetskog znanstvenog 
dosega okrunjenog koautorstvom s nosiocem Nobelove nagrade A. Fertom te njegovog općeg 
doprinosa kvaliteti sveučilišnog života. Povjerenstvo  predlaže Senatu Sveučilišta u Zagrebu da prof. 
dr. sc. Amiru Hamziću dodjeli Nagradu „Andrija Mohorovičić“.  
 

Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku da se Nagrada ”Andrija 
Mohorovičić” za 2014. godinu dodjeli dr. sc. AMIRU HAMZIĆU, redovitom profesoru u 
trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 
ostvarene znanstvene rezultate i promicanje znanstvene struke u području 
eksperimentalne fizike čvrstog stanja te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u 
području prirodnih znanosti. 

Ø Nagrada će dobitniku biti uručena na svečanosti prigodom obilježavanja Dana 
Sveučilišta u Zagrebu. 

3) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 17. redovite sjednice Senata Sveučilišta 
u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) održane 16. rujna 2014. i 1. 
izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini 
(2014./2015.) održane 2. listopada 2014. 

 
Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 17. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) održane 16. rujna 
2014. i 1. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini 
(2014./2015.) održane 2. listopada 2014. 
 

4) Izbori u zvanja  
a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitoga 
profesora- trajno  
b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitoga 
profesora na vrijeme od pet godina  
 
Prorektor Judaš je izvijestio o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u 
zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, naglašavajući da su za potvrdu izbora u znanstveno-
nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – trajno i redovitog profesora na vrijeme 
od 5 godina, na dnevni red stavljeni oni pristupnici za koje su dekani pisanim putem izjavili da se 
njihov izbor potvrdi na današnjoj sjednici Senata.  
 
Profesor Midžić iskazuje principijelno neslaganje da se potvrđuju reizbori redovitih profesora, 
obzirom da reizbor nije izbor na znanstveno- nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i njime nije 
omogućeno napredovanje po Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju. Statut Sveučilišta u Zagreb ne predviđa takvu vrstu reizbora, već predviđa izbor 
u zvanja. Apelira da se poduzme nešto po tom pitanju, kako bi se profesorima omogućilo 
dostojanstveno napredovanje u zvanja. 
 



Rektor Boras se načelno slaže sa iznesenim tvrdnjama. Potrebno je razrješiti sporno s Ministarstvom 
znanosti, obrazovanja i sporta, obzirom da se radi o nečijem stečenom pravu na napredovanje u trajno 
zvanje nakon proteka 5 godina, koje su, po njegovom mišljenju, profesori stekli već samim izborom u 
zvanje redovitog profesora na vrijeme od 5 godina.  
 
1. Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora 
– trajno:    

 
Rd

br. 

Ur. 

broj 

Ime Prezime Datum 

zadnjeg 

izbora  

Datum 

odluke 

Fakultetskog  

vijeća 

Datum 

raspisivanj

a natječaja 

Suglasnost 

Sveučilišta 

Broj 

uvjeta 

Rekt. 

zbora 

Visoko učilište Znan./ 

umjet. 

područje 

Znan./umjet. 

polje/grana 

1.  640-

03/14-

7/77 

dr .  sc .  

B ojan  

B A L E T IĆ  12.12.2006. 10.6.2014. 21.6.2014. br. 100-

01/14-

03/189 od 

20.5.2014. 

7/12 Arhitektonski 

fakultet 

tehničke 

znanosti 

arhitektura i 

urbanizam/ 

arhitektonsko 

projektiranje 

2.  640-

03/14-

7/45 

dr .  sc .  

M arina  

LA PTER  

V A R G A  
10.3.2009. 28.11.2013. 12.12.2013. br. 100-

01/14-

03/371 od 

22.9.2014. 

6/12 Stomatološki 

fakultet 

biomedicin

a i 

zdravstvo 

dentalna medicina/ 

ortodoncija 

3.  640-

03/14-

7/72 

dr .  sc .  

D avor  

D ER EN Č IN

O V IĆ  
20.10.2009. 23.04.2014. 30.04.2014. br. 100-

01/13-

03/298 od 

04.07.2014.  

10/12 Pravni fakultet društvene 

znanosti 

pravo/ 

kazneno pravo, 

kazneno procesno 

pravo,  

kriminologija i 

viktimologija  

4.  640-

03/14-

7/79 

dr .  sc .  

V jeran 

ST R A H O N JA  10.02.2009. 17.6.2014. 26.6.2014. - 7/12 Fakultet 

organizacije i 

informatike 

društvene 

znanosti 

informacijske i 

komunikacijske 

znanosti 

5.  640-

03/14-

7/80 

dr .  sc .  

N even  

V R Č EK  08.09.2009

. 

17.6.2014. 26.6.2014. - 7/12 Fakultet 

organizacije i 

informatike 

društvene 

znanosti 

informacijske i 

komunikacijske 

znanosti 

 
2. Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga  (-e) 
profesora(-ice)  - na vrijeme  od (5) pet godina: 

 
Rd

br. 

Ur. 

broj 

Ime Prezime Datum 

zadnjeg 

izbora  

Datum 

odluke 

Fakultetsk

og  vijeća 

Datum 

raspisivanj

a natječaja 

Suglasnost 

Sveučilišta 

Broj 

uvjeta 

Rekt. 

zbora 

Visoko 

učilište 

Znan./umjet. 

područje 

Znan./umjet. 

polje/grana 

1. 640-

03/14-

7/64 

dr .  sc .  

B ran im ir  

A N IĆ  19.10.2009. 25.02.2014. 05.3.2014. br. 100-

01/13-

03/484 od 

28.4.2014. 

5/8 Medicinski 

fakultet 

biomedicina i 

zdravstvo 

kliničke  

medicinske 

znanosti/interna 

medicina 



2. 640-

03/14-

7/68 

dr .  sc .  

Ida  

R A FFA E L L I  23.9.2009. 12.7.2013. 02.10.2013. - 4/8 Filozofski 

fakultet 

humanističke 

znanosti 
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Ø Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni, uz uvažavanje primjedbe profesora Midžića. 
 
 
5) Imenovanje člana Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja 
Senata Sveučilišta u Zagrebu 
 
Prorektor Čović izvještava kako je kao predstavnik humanističkog područja, bio imenovan članom 
Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno- humanističkog 
područja, a samim time i imenovan od strane Senata u Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu 
izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu. Obzirom da je imenovan za prorektora Sveučilišta u 
Zagrebu, stvorila se potreba za imenovanjem zamjenskog člana obaju navednih povjerenstava. Vijeće 
društveno- humanističkog na svojoj je jučerašnjoj sjednici imenovalo prof. dr. sc. Mirjanu Matijević- 
Sokol kao zamjensku članicu Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća 
društveno- humanističkog područja te predložilo Senatu imenovanje spomenute profesorice u 
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na 

prijedlog Vijeća društveno- humanističkog područja, donosi  
 
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 
UTVRĐIVANJE KRITERIJA I POTVRDU IZBORA U ZVANJA SENATA 
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 
I. 

Odluka koju je Senat donio na svojoj 5. redovitoj sjednici u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.), održanoj 10. prosinca 2013. (KLASA: 640-03/13-07/196; URBROJ: 380-021/081-
13-1) mijenja se u točki I. radi imenovanja zamjenskog člana te glasi: 
- prof. dr. sc. MIRJANA MATIJEVIĆ- SOKOL umjesto prof. dr. sc. Ante Čovića. 
 

II.  
Mandat novoizabrane članice traje do isteka mandata postojećeg saziva Povjerenstva za 
utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu. 



 
III. 

Ostale točke Odluke Senata o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora 
u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu ne mijenjaju se. 
 
6)  
a) Konačni rezultati upisa u preddiplomske, integrirane i stručne studije u akademskoj 
godini 2014./2015. - Izvješće  
 
Prorektorica Čuković- Bagić informira prisutne o konačnim rezultati upisa u preddiplomske, 
integrirane i stručne studije u akademskoj godini 2014./2015. Za akademsku godinu 2014./2015. 
Sveučilište u Zagrebu je raspisalo ukupnu upisnu kvotu od 12 401 upisnog mjesta. Od toga su  10654 
(86%) upisna mjesta bila predviđena za redovite studente,  a 1355 (11%) za izvanredne studente dok 
su za strane studente (bez EU državljana) predviđena 392 upisna mjesta (3%). Nakon utvrđivanja 
finalnih upisnih lista u srpnju (17.07.2014.), popunjenost ukupne kvote za Sveučilište u Zagrebu je 
bila 91.4 %, a najveća popunjenost je zabilježena na redovitim sveučilišnim studijima i iznosila je 
96.4%. Rezultat je usporediv s prethodnih nekoliko godina, pa čak i nešto bolji unatoč činjenici da 
Sveučilište u Zagrebu ima najzahtjevnije upisne kriterije u Hrvatskoj. Prema podatcima koje su 
odgovorene osobe na sastavnicama unijele u aplikaciju (na dan 17. rujna 2014.) upisalo se ukupno 11 
692 studenata što na ukupnoj kvoti znači popunjenost od 94,28%. Popunjenost na razini redovitih 
studenata je 97,4%. Nadalje, na razini izvanrednih studija popunjenost je 91,14%. Najslabija je 
popunjenost kvote za strance i iznosi 20,4%, ali to je dobrim dijelom posljedica činjenice  da EU 
državljani upisuju unutar kvote za RH državljane. Neopunjenih mjesta nakon upisa ostalo je  
sveukupno 709. U kategoriji sveučilišnih studija popunjenost je 78,31%. Na studiju Protestantske 
teologija ostalo je 5 nepopunjenih mjesta, dok studij Inženjerstva na engleskom jeziku ni ove godine 
nije popunjavan (30 mjesta). Oba vojna studija koja smo pokrenuli ove godine u potpunosti su 
popunjena unatoč visokim upisnim kriterijima. U jesenskom roku dana je mogućnost upisa i 
studentima s poplavom pogođenih područja RH i to na način da se na studijske programe koji su 
popunjeni u ljetnom upisnom roku upisuju studenti izvan kvote ukoliko su ostvarili više ili jednako 
bodova kao posljednji na rang listi.   

Dekan Baletić referira se na spomenuto Izvješće u kojem je navedeno kako je ”najviše nepopunjenih 
mjesta na Akademiji dramske umjetnosti (38) i to zato što je za studije Suvremeni ples i Baletnu 
pedagogiju otkazan prijamni ispit”, te navodi da Akademija dramske umjetnosti nije dobila dopusnicu 
za spomenute studije za kvote na Senatu, tako da nije ni bilo moguće upisati studente. 

b) Kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija 
Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016.  
 
Prorektorica Čuković- Bagić izvještava Senat o konačnim prijedlozima upisnih kriterija za upis 1. 
godine preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2015./2016. koje su dostavile sve 
sastavnice s izuzetkom od tri sastavnice koje su dostavile uvjetne kriterije do održavanja sjednice 
fakultetskih vijeća koje će se održati nakon ove sjednice Senata pa predlažemo da se ti kriteriji uvjetno 
usvoje uz obavezu potvrde istih odlukama fakultetskih vijeća (PMF, Filozofski fakultet, Medicinski 
fakultet). Većina  sastavnica je za upis na svoje studije potvrdila dosadašnje kriterije. Promjenu razine 
ispita obaveznih predmeta na DM kao upisni kriterij promijenili su: 



1. Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet koji umjesto dosadašnje osnovne razine sada traži VIŠU 
razinu iz STRANOG JEZIKA  

2. Agronomski fakultet za upis na studij Krajobrazna arhitektura više neće tražiti višu,  već NIŽU 
razinu MATEMATIKE  

3. Tekstilno- tehnološki fakultet za upis na studij tekstilna tehnologija i inžinjerstvo više neće 
tražiti višu,  već NIŽU razinu MATEMATIKE. 

Ostale promjene dosadašnjih kriterija najvećim dijelom se odnose na preraspodjelu bodova ili 
neznatno podešavanje praga riješenosti pojedinih ispita na Državnoj maturi. 

Za sveučilišne preddiplomske studije Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo uvjetno se 
predlažu isti upisni kriteriji kao i prošle godine budući da su vijeća ovih studija koja predlažu kriterije 
za sada još neimenovana. Prorektorica podsjeća da su Odlukom Senata iz siječnja 2014. definirani 
dodatni kriteriji za pristupnike iz država članica Europske unije koja je u lipnju 2014. proširena na sve 
strane državljane, a odnose se na to da se ovim pristupnicima vrjednuju bodovi iz materinjeg jezika na 
nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto hrvatskog jezika na državnoj maturi, 
osim za studijske programe gdje je posebno napomenuto da se vrjednuje isključivo hrvatski jezik 
položen na državnoj maturi RH (studiji Logopedija i Socijalna pedagogija Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta). Istim pristupnicima, kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na 
nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto hrvatskog jezika na državnoj maturi u 
RH, za upis na studijske programe sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje su to izričito navele 
(Arhitektonski fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Veterinarski fakultet, 
Medicinski fakultet i Stomatološki fakultet), trebaju već pri upisu u 1. godinu studija položiti B2 
razinu hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja 
(NCVVO). Od ak. god. 2015./2016. ovaj uvjet uveli su i Hrvatski studiji. Ostale sastavnice nisu 
mijenjale navedene kriterije u odnosu na kriterije za 2014./2015. 
 
Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvaća Kriterije za upis u I. godinu preddiplomskih, 

integriranih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2015./2016. za sve sastavnice 
Sveučilišta u Zagrebu, a prema dostavljenim prijedlozima sastavnica. 

Ø Prihvaćeni kriteriji bit će objavljeni u Natječaju za upis u I. godinu preddiplomskih, 
integriranih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2015./2016. 

 
7) Istraživanje: 
Financiranje znanstvene djelatnosti – rezultati natječaja za financijsku potporu 
 
Prorektor Judaš izvještava Senat kako je dostavljena na uvid cjelokupna dokumentacija vezana uz 
provedeni proces evaluacije potpora po područjima i potpora iz zajedničkog sveučilišnog fonda te 
tumači svaki od pojedinačnih materijala. Slijedom navedenoga, odobrene su prijave po područjima u 
iznosu od 17, 8 milijuna kuna. 
 

Područje Broj pristiglih 
prijava 

Broj odbijenih 
prijava 

Broj odobrenih 
prijava 

Ukupno 
odobreni iznos 
(kn) 

Biomedicinsko 109 11 98 4.144.612,67 

Biotehničko 55 2 53 2.255.792,38 



Društveno 43 1 42 1.620.759,00 

Humanističko 22 1 21 645.651,25 

Prirodoslovno 68 2 66 3.223.971,00 

Tehničko 94 3 91 5.182.462,94 

Umjetničko 15 0 15 761.732,12 

Ukupno 406 20 386 17.834.981,36 
 

Ukupni dostavljeni iznos za 2014. godinu bio je 22.462.962,64 kn, a kada se od toga odbije pokriće 
indirektnih troškova (449.259,25 kn) ukupni raspoloživi iznos za raspodjelu bio je 22.013.703,39 kn. 
Pritom je za potpore po područjima bilo predviđeno 19.000.000,00 kn a za potpore iz zajedničkog 
sveučilišnog fonda 3.013.703,39 kn. Rok za žalbe je 5 radnih dana od donošenja odluke Senata (20 
prijedloga je bilo odbijeno), a Senat ovlašćuje Rektorski kolegij da u suradnji sa Sveučilišnim 
povjerenstvom razmotri i odgovori na žalbe. 
 
Nakon dovršenog postupka recenzije, ostalo je neraspodijeljeno ukupno 3.081.225,58 kn, a kako 
slijedi: 

 
Preostala neraspodijeljena sredstva 

Kategorija potrošnje: Preostali iznos (kn): 

Potpore po područjima* 1.165.018,64 

Potpore iz zajedničkog sveučilišnog fonda:  

- Za interdisciplinarno područje 643.366,85 

- Za mobilnost i međunarodne fondove 169.136,70 

- Za interventni fond 1.103.703,39 

UKUPNO 3.081.225,58 

  
 

Ta preostala sredstva dodjeljuju se područjima i sastavnicama prema niže navedenoj tablici, uz uvjet 
da se potroše za namjene propisane ugovorom i natječajem za 2014. godinu do isteka roka 
predviđenog tim ugovorom. 
 
Raspodjela preostalih sredstava po područjima i sastavnicama 

Područje/sastavnica (ukupno odobreno): Dodatni iznos (kn): 

BIOMEDICINSKO (20%) 400.000,00 

Farmaceutsko-biokemijski fakultet (674.031,33) 70.000,00 

Medicinski fakultet (1.945.596,54) 155.000,00 

Stomatološki fakultet (779.065,67) 80.000,00 

Veterinarski fakultet (949.940,39) 95.000,00 

BIOTEHNIČKO (11%) 230.000,00 

Agronomski fakultet (1.153.311,40) 100.000,00 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet (836.027,59) 80.000,00 



Šumarski fakultet (553.495,19) 50.000,00 

DRUŠTVENO (11%) 220.000,00 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (128.592,05) 12.000,00 

Ekonomski fakultet (435.937,79) 43.000,00 

Fakultet organizacije i informatike (354.348,37) 35.000,00 

Fakultet političkih znanosti (181.081,04) 20.000,00 

Filozofski fakultet (763.099,00) 70.000,00 

Hrvatski studiji (68.449,96) 10.000,00 

Kineziološki fakultet (33.578,00) 10.000,00 

Pravni fakultet 194.099,21) 20.000,00 

HUMANISTIČKO (9%) 600.000,00 

Filozofski fakultet 550.000,00 

Katolički bogoslovni fakultet (100.000,00) 10.000,00 

Učiteljski fakultet (240.673,27) 40.000,00 

PRIRODOSLOVNO (15%) 300.000,00 

Prirodoslovno-matematički fakultet (2.463.080,58) 300.000,00 

TEHNIČKO (30%) 600.000,00 

Arhitektonski fakultet (71.500,00) 10.000,00 

Fakultet elektrotehnike i računarstva (1.918.130,87) 180.000,00 

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (982.576,95) 90.000,00 

Fakultet prometnih znanosti (256.145,94) 25.000,00 

Fakultet strojarstva i brodogradnje (877.601,40) 80.000,00 

Geodetski fakultet (127.700,00) 15.000,00 

Geotehnički fakultet (227.447,59) 25.000,00 

Građevinski fakultet (262.000,00) 25.000,00 

Grafički fakultet (252.972,10) 25.000,00 

Metalurški fakultet (298.236,09) 30.000,00 

Rudarsko-geološko-naftni fakultet (267.613,00) 25.000,00 

Tekstilno-tehnološki fakultet (722.378,57) 70.000,00 

UMJETNIČKO (4%) 100.000,00 

Akademija dramske umjetnosti (491.515,90) 50.000,00 

Akademija likovnih umjetnosti (199.826,22) 30.000,00 

Muzička akademija (61.241,80) 20.000,00 

 2.450.000,00 

INTERVENTNI (ŽALBE) 631.225,58 

UKUPNO 3.081.225,58 

  

 



Princip podjele unutar svakog pojedinačnog područja je napravljena tako da se dodjeli svakoj 
sastavnici 10 % od onoga koliko je dobila prilikom postupka recenzije. 
 
Također, prorektor Judaš podsjeća da je iz 2013. godine svim sastavnicama do roka 30. lipnja 2014.,  
preostalo 2 milijuna neutrošenih sredstava te apelira da se navedeni iznosi potroše do konca prosinca. 
 
Profesor Bakić postavlja upit vezan uz pravila o načinu trošenja dodatnih sredstava koji su 
raspodjeljeni po sastavnicama, na što prorektor Judaš pojašnjava kako će se svakoj sastavnici dostaviti 
dodatni ugovor u kojem će biti točno navedene namjene za koje se preporuča potrošiti dodijeljena 
sredstva. 
 
Dekanica Krička upitala je s kojim datum se mogu voditi računi (od 1. listopada ili od trenutka kada 
se dobiju ugovori), na što prorektor Judaš upućuje da je u natječaju navedeno kako se računi mogu 
ispostaviti od 15. srpnja do 31. prosinca 2014., ukoliko Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ne 
dostavi drugu uputu za postupanje.  
 
Prorektor Šimpraga nadodaje da se u razgovoru s Ministrom znanosti, obrazovanja i sporta pokušava 
otkloniti rok potrošnje sredstava, međutim resorno Ministarstvo bi navedeno trebalo dogovoriti s 
Ministarstvom financija, a vodeći se argumentom da je ugovoreni rok za potrošnju sredstava godina 
dana od uplate istih na račun Sveučilišta. 
 

Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o raspodjeli sredstava za 2014. 
godinu za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno 
raspodjelu sredstava po područjima i potpore iz zajedničkog sveučilišnog fonda: potpore 
mobilnosti i potpore prijavama projekata na međunarodne fondove te raspodjelu 
preostalih sredstava izravno sastavnicama, a sukladno gore navedenim tablicama. 

 
8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
 
Prorektor Judaš izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za poslijediplomske programe i 
doktorske teme, vijeća područja razmotrila i donijela sljedeći  
 
PRIJEDLOG 
 

• U okviru doktorskoga studija 
 
1. Dijana Vuković, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Uloga državne revizije u povećanju učinkovitosti i uspješnosti javnih poduzeća 
2. Nikolina Markota Vukić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Međuovisnost institucionalnoga okvira i društveno odgovornih strategija poduzeća 
3. mr. sc. Tomislav Vidačić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 
tema: Prepoznavanje i rješavanje anomalija u modelima procesa uporabom uzoraka  
4. Nikolina Jožanc, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Deskriptivno i supstantivno političko predstavništvo: rodna analiza rasprava u Hrvatskom saboru 
5. Marjeta Šinko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Razvoj javnih politika rodne/spolne ravnopravnosti u Hrvatskoj i Sloveniji od 1990. do 2008. godine 
6. Marina Štambuk, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Provjera ekološkoga modela odnosa međuetničkih napetosti i dječjega ponašanja u poslijeratnoj zajednici 
7. Sanda Pletikosić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 



tema: Biološke i psihosocijalne odrednice zdravstvenih ishoda kod oboljelih od sindroma iritabilnoga crijeva 
8. Zrinka Ettinger Starčić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Optjecaj novca na području Kvarnera u antičkom razdoblju 
9. Ljudevit Fran Ježić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava 
10. Zoran Grozdanov, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Spekulativni Veliki petak u ranoj filozofiji G. W. F. Hegela i u ranoj teologiji J. Moltmanna 
11. Nikolina Patalen, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Suvremena filozofija ljudskih prava i liberalni guvernmentalitet 
12. Filip Galović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Fonologija i morfologija čakavskih govora otoka Šolte 
13. Petar Macut, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Katolički tisak u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945 
14. Vendi Franc, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Razlike u fonološkoj svjesnosti i ranome poznavanju slova kod djece predškolske dobi iz Montessori i 
redovitoga programa i njihov utjecaj na početno čitanje 
15. Iva Ćatić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Upotrebljivost didaktičkih modela u standardizaciji obrazovanja 
16. mr. sc. Barbara Cvitkušić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Osobni ornamenti kao sredstvo komunikacije u gornjem paleolitiku i mezolitiku na istočnom Jadranu 
17. Franko Dota, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Javna i politička povijest muške homoseksualnosti u socijalističkoj Hrvatskoj (1945-1989) 
18. Tanja Grmuša, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Analiza medijskoga izvještavanja u hrvatskim dnevnim novinama na primjeru kampanje za izbore za 
Europski parlament 2014. 
19. Mirna Šaban, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Javni mediji i interes mladih 
20. mr. sc. Lucijana Leoni, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Model izrade višejezičnoga multimedijskoga tezaurusa u području konzerviranja i restauriranja 
21. Ivan Dević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Odrednice školskoga postignuća učenika - provjera modela školske kompetencije 
22. Ivana Glavina Jelaš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Povezanost temeljnih crta ličnosti s polimorfizmima gena serotoninskoga i dopaminskoga sustava 
23. Sanja Vičević Ivanović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Utjecaj Jezičnoga portfolija na samostalnost u ovladavanju inim jezikom u predškolskoj dobi 
24. Ana Ostroški Anić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Kognitivnolingvistička analiza engleskih i hrvatskih figurativnih konstrukcija u zrakoplovnom jeziku 
25. Dariya Pavlešen, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Ukrajinski književni postmodernizam 
26. Maša Musulin, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Poredbeni opisi glasovnih sustava standardnih inačica španjolskoga jezika 
27. Borko Baraban, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Jezikoslovna i normativna uloga časopisa Hrvatski jezik (1938. – 1939.) 
28. Isuf Berisha, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Sjećanje, povijest, identitet 
29. Krešimira Gudelj, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Jezični i izvanjezični utjecaji na obiteljski idiolekt okomito višejezičnoga govornika hrvatskoga 
30. Dragica Dujmović Markusi, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Autoreferencijalnost u pripovjednoj prozi Ranka Marinkovića 
31. Sanja Simel, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Pozitivna orijentacija u odgoju u kurikulumu obrazovanja učitelja 
32. Matija Jelača, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 



tema: The Problem of Representation in Gilles Deleuze and Wilfrid Sellars (Problem reprezentacije kod Gillesa 
Deleuzea i Wilfrida Sellarsa) 
33. Andreja Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Uporaba tehnologija 2.0 u ovladavanju gramatičkim strukturama engleskoga kao stranoga jezika 
34. mr. sc. Denis Vokić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Model konzervatorsko-restauratorske dokumentacije štafelajnih slika 
37. Nenad Bukvić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Sabor Narodne Republike Hrvatske: organizacija i djelovanje (1945.-1953.) 
38. Josipa Peršun, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 
tema: Povezanost znanja o prehrani s prehrambenim navikama i stupnjem uhranjenosti hrvatskih adolescenata 
39. mr. sc. Admir Šuvalić, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 
tema: Definiranje modela sportsko-rekreacijske ponude u funkciji održivog razvoja planinskog turizma 
40. Ivana Kanceljak, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Pravo na vremenski ograničenu uporabu stvari (timeshare) 
41. Marko Turk, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 
tema: Kompetencijski profil akademske profesije 
42. Antonio Ivanković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Nanostrukturirani premazi za zaštitu od korozije na osnovi TiO2   
43. Krešimir Kekez, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Razvoj isplative strategije za procjenu ugroženosti integriteta cjevovoda primjenom neinvazivnih mjernih 
tehnika   
44. Siniša Radulović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 
tema: Model vrednovanja pokazatelja za korištenje logističkih usluga vanjskoga davatelja 
45. Danijel Šestan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Nova metoda za realizaciju ljestvice injišta/rosišta zraka u temperaturnom području od -70 °C do 5 °C 
46. Matija Hoić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Modeliranje dinamike suhe dvostruke spojke  
47. Petar Ilinčić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Višezonski simulacijski model HCCI motora s razdvojenim rješavačem  
48. Rudolf  Tomić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Model detonantnoga izgaranja u Ottovom motoru  
49. Olga Bjelotomić, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 
tema: High resolution geoid modelling of Croatia (Modeliranje geoida visoke rezolucije na području Republike 
Hrvatske 
50. Lea Botteri, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 
tema: Istraživanje silikatnih i silikonskih spojeva za pirofobnu obradu pamuka  
51. Zorana Kovačević, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 
tema: Development of Advanced Polylactide Nanobiocomposites Reinforced with Spartium junceum L. Fibres 
(Razvoj naprednih nanobiokompozita izrađenih od polilaktidnoga polimera ojačanoga vlaknima brnistre) 
52. Petar Kassal, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Development of novel chemical sensors for emerging mobile wireless applications (Razvoj novih 
kemijskih senzora za nadolazeće mobilne bežične primjene) 
53. Maja Đokić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Određivanje esencijalnih metala u tkivima kitova zubana (Odontoceti) iz Jadranskoga mora 
54. Dario Hruševar, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Promjene vegetacije na području središnje Hrvatske tijekom holocena 
55. Nikica Knez, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Učinak primjene pentadekapeptida BPC 157 u atrofiji mišića nakon resekcije patelarnoga ligamenta na 
modelu štakora 
56. mr. sc. Marijana Matijić Cvjetović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Odgovor makrozoobentosa na stres u krškim tekućicama južne Hrvatske 
57. Mirko Poljak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 



tema: Uloga polimorfizama gena KRAS  na  mjestima vezanja  mikro RNA u tumorigenezi sporadičnih 
karcinoma debeloga crijeva 
58. mr. sc. Tanja Radić Lakoš, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Invazivnost stranih biljnih vrsta u sjevernoj Dalmaciji 
59. mr. sc. Ivana Rajčić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Karakterizacija gena antimikrobne rezistencije i virulencije u izolatima vrste Klebsiella pneumoniae iz 
priobalnoga mora 
60. Jurica Vuković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Ekspresija molekule bubrežne ozljede-1 (KIM-1) i matriks metaloproteinaze-3 (MMP-3) u akutnom 
ishemijsko-reperfuzijskom oštećenju bubrega 
61. Vedran Mihelj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Taložni okoliši i facijesi srednjojurskih karbonatnih naslaga Gorskog kotara, Like, Biokova i Konavala 
62. Ana Mikleušević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Enantioselektivna sinteza optički aktivnih 2-oksazolidinona i alkohola katalizirana halogenhidrin-
dehalogenazama 
63. Iva Džeba, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Fotofizička i fotokemijska svojstva resveratrola i njegove reakcije s biološki značajnim radikalima 
64. Helena Halas, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Klasifikacija cirkularnih krivulja 3. razreda u kvazihiperboličkoj ravnini 
65. Konrad Burnik, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Izračunljivost 1-mnogostrukosti 
66. Marija Maksimović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Orbitne matrice jako regularnih grafova 
67. Marijan Polić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Reprezentacije nekih podalgebri verteks-algebre W1+∞ 
68. Tamara Hunjak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Prostorna distribucija stabilnih izotopa kisika i vodika iz oborine na području Republike Hrvatske 
69. Vlatko Brčić, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološki fakultet, 
tema: Relativne promjene morske razine tijekom mlađe krede na sjeverozapadnom dijelu Jadranske karbonatne 
platforme 
70. Maša Roller Milošević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Genomika spužava i podrijetlo kompleksnosti životinja  
71. Hrvoje Sarajlija, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Lignani u uljaricama, žitaricama i integralnim pekarskim proizvodima 
72. Mandica-Tamara Tolić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Zaštitni učinak polifenola iz soka i praha aronije (Aronia melanocarpa) na oksidacijski stres i 
hiperkolesterolemiju u C57BL miša 
73. Branimir Šafran, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 
tema: Ovisnost mehaničkih svojstava peleta o ulaznim veličinama drvne sirovine 
74. Leida Tandara, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
tema: Utjecaj sistemske upale na homeostazu željeza u egzacerbaciji i stabilnoj fazi kronične opstrukcijske 
plućne bolesti 
75. Davor Šakić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
promjena naslova teme: Kvantno-kemijsko istraživanje reakcija pregrađivanja odabranih psihofarmaka 
76. Mirjana Fuček, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
tema: Pouzdanost različitih jednadžbi procjene glomerularne filtracije u klasifikaciji stadija endemske nefropatije 
77. Damjan Dimnjaković, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Vrijednost blijede staze u artroskopskim zahvatima u prednjem dijelu gležnja 
78. Petra Jurčić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Imunohistokemijska izraženost NEDD9 i E-kadherina u bolesnika s metastatskim i nemetastatskim 
kolorektalnim karcinomima 
79. Denis Tršek, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Transosalna fiksacija tetive infraspinatusa ovce jednim redom sidara 



80. Višnja Tokić Pivac, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Supklinički znakovi poremećaja arterijske i respiracijske funkcije u djece s upalnim bolestima crijeva 
81. Marijana Cota, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Genetički polimorfizam inozintrifosfat - pirofosfataze u bolesnika s upalnim bolestima crijeva 
82. Tonči Mašina, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Povezanost antropometrijskih osobina, motoričkih sposobnosti, zdravih životnih navika i samopoštovanja 
u studenata medicine  
83. Ivan Domagoj Drmić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Protektivni učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje oštećenja želuca, duodenuma, jetara i mozga 
uzrokovanih visokom dozom celekoksiba u štakora  
84. Domagoj Vidović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Povezanost samostigme i uvida u bolest s depresivnošću u oboljelih od shizofrenije 
85. Mirna Zlatar, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Učinak retrobulbarno apliciranoga pentadekapeptida BPC 157 na djelovanje retrobulbarno aplicirane L-
NAME u štakora 
86. Marina Zmajević Schönwald, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Intraoperacijske promjene motoričkih evociranih potencijala tijekom neurokirurških operacija tumora 
mozga i kralješnične moždine u područjima odgovornim za motoričke funkcije 
87. Petar Suton, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Prognostička vrijednost izraženosti koštanoga morfogenetskoga proteina 6 u planocelularnim karcinomima 
usne šupljine 
88. Sanja Stojsavljević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Povezanost grelina i grelinskoga receptora sa stupnjem displazije u adenomima debeloga crijeva 
89. Blerta Rexhepi, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Clinical characteristics and cytokine profile in patients with rheumatoid arthritis in Kosovo (Kliničke 
karakteristike i citokinski profil bolesnika s reumatoidnim artritisom na Kosovu) 
90. Radovan Prijić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Arterijska krutost kao pokazatelj vaskularnoga starenja u bolesnika s upalnim bolestima crijeva 
91. Ines Potočnjak, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Serumska endotelna lipaza, lipidni i upalni pokazatelji u bolesnika s akutnim zatajivanjem srca i 
metaboličkim sindromom 
92. Maja Pauk Gulić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Uloga pro-angiogenih citokina i njihovih receptora u neovaskularizaciji  presađene rožnice 
93. Daliborka Miletić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Obilježja involucijskoga entropija donje vjeđe 
94. Trpimir Jakovina, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Privrženost, samopoštovanje i emocionalna prilagodba u bolesnica s bulimijom nervozom 
95. Goran Benčina, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Epidemiološki modeli programa prevencije, dijagnostike i liječenja melanoma 
96. Lidija Andrijašević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
tema: Uloga suvremenih metoda refrakcijske kirurgije u istodobnom oporavku vidne oštrine na blizinu i na 
daljinu 
97. Maja Mrakužić, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Analiza fizičkih svojstava fotopolimerizirajućih kompozitnih materijala s različitom organskom matricom 
98. Joško Viskić, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Utjecaj obrade površine titana dobivenoga metalurgijom praha na veznu čvrstoću s obložnom keramikom 
99. Marko Mornar Jelavić, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Utjecaj antropometrijskih parametara i metaboličkoga sindroma na težinu i prognozu akutnoga infarkta 
miokarda sa ST-elevacijom 
100. Tomislav Šarić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
tema: Utjecaj sekundarnih biljnih metabolita na izlučivanje oocista roda Eimeria kod janjadi 
 



Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme, na temelju izvješća stručnog 
povjerenstva fakultetskog vijeća kojim je ustanovljeno da je došlo do administrativne pogreške na 
sastavnici, donijelo je sljedeći 
 
PRIJEDLOG 
 

• U okviru doktorskoga studija 
 
1.Tomislav Sedlar, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 
odobrena tema: Fizikalna i mehanička svojstva gorske javorovine (Acer pseudoplatanus L.) s područja 
Medvednice 
ispravak teme: Utjecaj fizikalnih i mehaničkih svojstava gorske javorovine (Acer pseudoplatanus L.) s područja 
Medvednice na tehnološke karakteristike preradbe 
2.Miljenko Frankulin, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
odobrena tema: Odgovornost članova uprave za štetu pri vođenju poslova društva s ograničenom odgovornošću 
ispravak teme: Odgovornost članova uprave za štetu koja nastaje pri vođenju poslova društva s ograničenom 
odgovornošću 
 
Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 
 

Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene teme doktorskih 
disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 
9) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu 
 
Rektor Boras informira da je uprava Sveučilišta ugostila izaslanstvo predsjednika UNICE 
(Organizacija udruga sveučilišta glavnih gradova Europske unije kojih ima 46), kako bi se dogovorili 
o načinu daljnje suradnje, obzirom da je u međuvremenu došlo do promjene uprave Sveučilišta. 
Rektor navodi da će Senat biti informiran o mogućnostima koje se pružaju preko UNICE te podsjeća 
kako je u Upravnom vijeću navedene Udruge prof. dr. sc. Melita Kovačević. Također, Sveučilište će 
ugostiti predstavnike Pennsylvania State University radi održavanja suradnje, a prisutnima je 
dostavljen Akademski glasnik sa svim zanimljivostima. 
 
10)  
a) Prihvaćanje programa diplomskog sveučilišnog studija na Učiteljskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu Rani i predškolski odgoj i obrazovanje   
 
Dekan Prskalo izvještava Senat kako je Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dostavio zahtjev za 
pokretanje redovitog diplomskog sveučilišnog studija za Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, za 
kojeg Fakultet već odavno ima dopusnicu za izvođenje u obliku izvanrednog studija. 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,  Odbor za upravljanje kvalitetom je na sjednici održanoj 26. 
rujna 2014. dao pozitivno mišljenje o prijedlogu redovitog diplomskog sveučilišnog studija za Rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na sjednici Vijeća 
društveno-humanističkog područja, koja je održana 27. listopada 2014., doneseno je pozitivno 
mišljenje o potrebi i svrhovitosti navedenoga prijedloga programa. 
 



Također, dekan Prskalo nadodaje kako je Učitelji fakultet, ujedno zatražio i odobrenje upisnih kvota 
za navedeni studij od 90 studenata (50 za Zagreb, 20 Petrinju i 20 za Čakovec). Ministarstvo je 
spremno na suradnju te moli Senat da uz preloženi redoviti studijski program, prihvati i upisne kvote. 
 
Rektor Boras navodi da se upisne kvote ne mogu prihvatiti dok Ministarsvo ne odobri upis studijskog 
programa, obzirom na propisanu proceduru koje se potrebno pridržavati. 
 
Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio redoviti diplomski sveučilišni studij na 

Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 
 

b) Prihvaćanje programa dislociranog preddiplomskog sveučilišnog studija ''Energetske 
učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku'' Sveučilišta u Zagrebu 
 
Profesor Perić izvještava Senat o zahtjevu Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za pokretanje dislociranog preddiplomskog 
sveučilišnog studija Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori u Šibeniku. 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 26. rujna 2014., 
potvrdio kako se predmetni studijski program može izvoditi u predloženome obliku. Na sjednici 
Vijeća tehničkog područja, koja je održana 27. listopada 2014., doneseno je pozitivno mišljenje o 
potrebi i svrhovitosti navedenoga prijedloga programa. 
 
Rektor Boras hvali spomenuti studij, obzirom na njegovu predispoziciju internacionalizacije. 
 
Dekan Strahonja upitao je na koji način će se odvijati financiranje studijskog programa (uključujući i 
putne troškove), obzirom da ne postoji izjava Odbora za proračun, iako je priložena izjava Rektora o 
privremenom samofinanciranju do osiguravanja financiranja iz proračuna putem MZOSA.   
 
Profesor Perić obrazlaže da je postignuti dogovor s gradonačelnikom Šibenika o tome da će troškovi 
izvođenje istog ući u proračun grada Šibenika i Šibensko- kninske županije u početku izvođenje 
studija, na što je dekan Strahonja upitao za postojanje priložene izjave koja bi potrkrijepila navedeno. 
 
Rektor Boras naglasio je da je izjava o privremenom samofinanciranju do osiguravanja financiranja 
iz proračuna putem MZOS-a potpisana od strane odstupajućeg rektora, prof. dr. sc. Alekse Bjeliša, 
imajući u vidu dogovor postignut s gradom Šibenikom i Šibensko- kninskom županijom te da će 
potonji pisani sporazum biti dostavljen naknadno.  
 
Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio dislocirani preddiplomski sveučilišni 

studij ''Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku'' Sveučilišta u Zagrebu. 
 

11) Prijedlog poslijediplomskog specijalističkog studija Cjeloživotno učenje Učiteljskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
Dekan Prskalo izvještava Senat kako je Vijeće društveno-humanističkog područja na sjednici 
održanoj 24. rujna 2014. raspravljalo o programu poslijediplomskog specijalističkog studija 
Cjeloživotno učenje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon provedene recenzije 



programa, te nakon što je predlagatelj prihvatio primjedbe recenzenata, Vijeće predlaže Senatu da 
donese odluku o prihvaćanju ovog poslijediplomskog specijalističkog studija. 
 
Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio poslijediplomski specijalistički studij 

Cjeloživotno učenje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

12) Prijedlog doktorskog programa Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, 
pejzaž Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
Profesorica Fuerst- Bjeliš izvještava da o prijedlogu doktorskog programa Doktorski studij 
geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
kao jedinog studija u Republici Hrvatskoj, čiji je nositelj Prirodoslovno- matematički fakultet, 
Geografski odsjek koji ima dugu tradiciju izvođenja doktorskog studija. Glavni razlog zbog kojega je 
odsjek krenuo u izvođenje studija je taj što je dosadašnji studij bio usmjeren na tematiku regionalnog 
planiranja, tako da su pojedina geografska područja istraživački bila marginalizirana. Razlika novog 
studija je što je isti otvoren za sve istraživačke subdiscipline, kao i za sva nova istraživačka pitanja 
koja se javljaju. Program studija se prvenstveno temelji na istraživanju, kao što je i predviđeno 
sveučilišnim pravilnikom, a udio nastave je minimalan, samo su dva obvezna  i tri izborna kolegija 
(koja se biraju sa bilo koje sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili bilo kojeg sveučilišta u RH, uz 
mentorovu sugestiju i ovisno o temi istraživanja). Struktura studija je modularna. Studij se sastoji od 5 
različitih modula koji predstavljaju glavan istraživačka područja geografije na Sveučilištu u Zagrebu i 
u Republici Hrvatskoj, a istovremeno i aktualna istraživačaka područja svjetske geografije. Navedeni 
program je prihvatilo i Vijeće prirodoslovnog područja na svojoj sjednici održanoj 23. rujna 2014. 
 
Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio doktorski program Doktorski studij 

geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 

 
13) Manje izmjene i dopune studijskih programa poslijediplomskih specijalističkih 
studija (do 20%): 
a) Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 
b) Psihoterapija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
Prorektor Judaš izvještava kako je Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme 
Sveučilišta u Zagrebu je u periodu od 24. travnja 2014. do 21. listopada 2014. potvrdilo i evidentiralo 
izmjene i dopune do 20% za sljedeće studijske programe poslijediplomskih specijalističkih studija: 

1. Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata, Medicinski fakultet 
2. Psihoterapija, Medicinski fakultet 

 
te iste predlaže Senatu na usvajanje. 
 
Profesorica Čikeš iznosi kako su spomenuti specijalistički programi jedna jako važna grupa studija. 
Obzirom da posljednjih par godina u Europi postoji potreba da se harmonizoraju sva specijalističa 
usavršavanja liječnika, dokumentom pod nazivom ”Zagrebačka deklaracija” odlučeno je da u tom 
procesu veću ulogu preuzmu Medicinski fakulteti s navedenim teorijskim obrazovanjem. Odluka 



asocijacije Medicinskih fakulteta Europe i Pravilnik Ministarstva zdravlja je obvezalo naše 
Medicinske fakultete da provedu 46 specijalističkih studija. Obzirom da je Medicinski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu jedini u stanju osigurati sve studije, stavljen je pred njega veliki izazov i posao. 
Navedeni studiji postoje i od ranije, samo su sada modernizirani što se struke tiče, no osnovni trend u 
procjeni sposobnosti liječnika da uspješno radi je profesionalno ponašnje te je za sve studije uveden 
generički modul ”Opće kompetencije” koji studente podučavaju komunikaciji, suradnji i 
profesionalizmu, što je glavna obnova ovih dvaju studija. 
 
Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu usvojio je Periodičko izvješće o promjenama studijskih 

programa poslijediplomskih specijalističkih studija do 20% za studijske programe 
poslijediplomskih specijalističkih studija: 
a) Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
b) Psihoterapija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
14) Financijska pitanja: 
Obavijest o isplati akontacije participacije školarina za I. godinu studija u ak. god. 
2014./2015. 
 
Prorektor Lazibat obavještava Senat o tome da se na prvoj sjednici Odbora za proračun u novoj 
akademskoj godini diskutiralo o prvoj doznaci od 27, 577. 974 kuna za I. godinu studija u ak. god. 
2014./2015. koja je odmah potom i ravnomjerno raspoređena prema broju studenata. No, otvorila se 
rasprava oko točke o raspodjeli preostalih neraspoređenih sredstava od prethodne ak. godine iz fonda 
55+. Prorektor pojašnjava da se sustav financiranja temelji na dva osnovna stupa, od kojih je jedan 
LUMP SUM, drugi su programski ugovori. Temeljno načelo javnih prihoda jest da po onom kriteriju 
po kojem sredstva ulaze, moraju i izaći, te se ne mogu miješati sredstva iz programskog ugovora sa 
sredstvima iz cjelovitog iznosa. Pitanje raspodjele programskih ciljeva i odluka od prošle godine da se 
od 111 milijuna kuna, 20% izdvoji za programske ciljeve koji su se dijelili po kriteriju odaziva za 
pojedini cilj, trebalo je biti riješeno tako da su navedeni ciljevi trebali imati namjenu da se onih 30 % 
koje svatko treba dokazati za unaprjeđenje, financira iz tih izvora. Sukladno navedenim raspravama, 
prorektor Lazibat zaključuje da je potrebno napraviti dublju analizu i dobiti mišljenje ovlaštenih osoba 
o propisnom postupanju nakon čega bi se, sukladno svim zakonskim normama i držeći se načela 
pravednosti, podijelila sredstva. Rok je kraj godine, obzirom da su to sredstva za prethodnu godinu. 
 
Također, prorektor Lazibat informira Senat kako su pristigli upiti nekoliko dekana o načinu na koji će 
se isplaćivati autorski honorari. Obzirom na kompleksnost tematike i dosadašnju situaciju predlaže da 
se na jednoj od sljedećih sjednica izrade zajedničke smjernice za daljnje postupanje u spornoj tematici. 
 
15) Odluka o imenovanju predsjednika i člana Odbora za proračun Sveučilišta u 
Zagrebu 
 
Rektor Boras navodi kako je postojala potreba za imenovanjem zamjenskog člana u Odbor za 
proračun Sveučilišta u Zagrebu koji će biti predstavnik umjetničkog područja, umjesto 
novoimenovanog prorektora Janjanina. Tako je Rektorski kolegij u širem sastavu predložio red. prof. 
art. Dragana Sremca s Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Također, obzirom da je Odbor zbog 
izmjene svojih članova ostao bez svog predsjednika, Rektorski kolegij u širem sastavu predlaže Senatu 
da se dosadašnji član Odbora, prof. dr. sc. Vlatko Previšić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, imenuje se za predsjednika Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu. Nadalje, Rektor 



napominje kako će se na sljedećoj sjednici Senata imenovati zamjenski član predstavnika društvenog 
područja, umjesto prof. dr. sc. Tihomira Hunjaka koji je otišao u mirovinu. 
 
Ø Na temelju članka 21., sukladno članku 35. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta 

u Zagrebu, na prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu, donio je 
 

O d l u k u 
o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu 

 
I. 

Odluka koju je Senat donio na svojoj 7. redovitoj sjednici u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.), održanoj 21. siječnja 2014. (KLASA: 400-08/14-01/3; URBROJ: 380-020/084-14-1) 
mijenja se u točki I. radi imenovanja zamjenskog člana i predsjednika te glasi: 
- red. prof. art. DRAGAN SREMEC, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu umjesto red. 
prof. art. Mladena Janjanina, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu. 
-  prof. dr. sc. VLATKO PREVIŠIĆ, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dosadašnji član 
Odbora, imenuje se za predsjednika Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu. 
 

II.  
Mandat novoizabranog člana i predsjednika traje do isteka mandata postojećeg saziva Odbora 
za proračun Sveučilišta u Zagrebu. 
 

III. 
Ostale točke Odluke  Senata o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu ne 
mijenjaju se. 
 
16) Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Upravno vijeće 
Sveučilišnog računskog centra 
 
Rektor Boras izvještava kako nakon isteka mandata prethodnog saziva Upravnog vijeća Sveučilišnog 
računskog centra, postoji zakonska obveza za imenovanje novog Upravnog vijeća. Nakon temeljitih 
konzultacija s istaknutim stručnjacima i fakultetima, rektor Senatu predlaže sljedeće profesore za 
imenovanje u Upravno vijeće Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu: 
1. red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor Sveučilišta u Zagrebu za umjetničko područje i 
međunarodnu suradnju 
2. prof. dr. sc. Damir Kalpić, Fakultet elektrotehnike i računarstva  
3. prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike Varaždin 
 
Također, Ministar znanosti, obrazovanja i sporta predlaže gđu. Ružica Vučić, dipl. ing. za imenovanje 
u Upravno vijeće Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ø Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 22. Statuta Sveučilišnog 

računalnog centra Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 
 

 Odluku o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u 
 Zagrebu 
                          I. 



U Upravno vijeće Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 
1. red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor Sveučilišta u Zagrebu za umjetničko           
područje i međunarodnu suradnju 
  -na prijedlog rektora, 
2. prof. dr. sc. Damir Kalpić, Fakultet elektrotehnike i računarstva  
  -na prijedlog rektora, 
3. prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike Varaždin 
   -na prijedlog rektora, 
4. gđa. Ružica Vučić, dipl. ing. 
   -na prijedlog Ministra znanosti, obrazovanja i sporta. 

II. 
Predsjednika Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu izabrat će 
članovi vijeća između sebe većinom glasova. 

III. 
Mandat članova Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu traje 
dvije (2) godine. 
 
17) Imenovanje predstavnika Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu 
 
Rektor Boras upućuje Senat da prema čl. 26. Statuta Sveučilišta u Zagrebu ”Senat, na prijedloge 
vijeća područja i Studentskog zbora, imenuje šest predstavnika Sveučilišta, od kojih pet zaposlenika u 
zvanju redovitog profesora i jednog studenta. U Savjetu ne mogu biti članovi Senata, Rektorskog 
kolegija u širem sastavu i čelnici sastavnica Sveučilišta.” Obzirom da je predloženik Vijeća 
umjetničkog područja, red. prof. art. Dragan Sremec povukao svoju kandidaturu, preostala vijeća 
područja predlažu Senatu 5 svojih kanidata, odnosno pet zaposlenika u zvanju redovitog profesora, a 
Skupština Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu predlaže jednog studenta za imenovanje 
predstavnika Sveučilišta u Sveučilišni savjet Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je imenovao predstavnike Sveučilišta u Sveučilišni 

savjet, a kako slijedi:  
- prof. dr. sc. Hrvoj Vančik s Prirodoslovno- matematičkog fakulteta (na prijedlog Vijeća 

prirodoslovnog područja) 
- prof. dr. sc. Vesna Dragčević s Građevinskog fakulteta (na prijedlog Vijeća tehničkog 

područja) 
- prof. dr. sc. Milan Oršanić sa Šumarskog fakulteta (na prijedlog Vijeća biotehničkog 

područja) 
- prof. dr. sc. Boris Brkljačić s Medicinskog fakulteta (na prijedlog Vijeća biomedicinskog 

područja) 
- prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs s Filozofskog fakulteta (na prijedlog Vijeća društveno- 

humanističkog područja) 
- Luka Štambuk s Ekonomskog fakulteta (na prijedlog Skupštine Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu) 
 
18) Imenovanje zamjenskog člana Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade 
d.o.o. 
 



Rektor Boras pojašnjava kako je nužno da jedan član uprave Sveučilišta bude imenovan u Nadzorni 
odbor Hrvatske sveučilišne naklade. Do sada je tu dužnost obnašao prof. dr. sc. Bojan Baletić (kojemu 
se Rektor zahvaljuje na trudu i angažmanu), no obzirom da profesor Baletić nije više prorektor, 
potrebno je imenovati zamjenskog člana u Nadzorni odbor Hrvatske sveučilišne naklade. Prijedlog je 
da to bude prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom.  
 
Ø Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 

jednoglasno je donio  
 
Odluku o imenovanju zamjenskog člana Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o 
 

I. 
U Nadzorni odbor Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o. imenuje se prof. dr. sc. Ivana Čuković-
Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom, kao zamjena za dosadašnjeg 
člana prof. dr. sc. Bojana Baletića. 

II. 
Mandat novoimenovanog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata dosadašnjeg saziva 
Nadzornog odbora. 
 
19) Odluka o imenovanju zamjenskih članova u Upravno vijeće Studentskog centra 
Varaždin Sveučilišta u Zagrebu 
 
Rektor Boras pojašnjava kako je nužno da jedan član uprave Sveučilišta bude imenovan u Upravno 
vijeće Studentskog računskog centra. Do sada je tu dužnost obnašao prof. dr. sc. Bojan Baletić, no 
obzirom da profesor Baletić nije više prorektor, potrebno je imenovati zamjenskog člana u Upravno 
vijeće Studentskog centra Varaždin. Prijedlog je da to bude prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor 
za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije. Rektor dodatno pojašnjava kako je drugi član, 
predstavnik Sveučilišta, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak otišao u mirovinu, te da će, u konzultaciji s 
Fakultetom organizacije i informatike, do sljedećeg Senata predložiti još jednog zamjenskog člana u 
Upravno Vijeće Studentskog centra Varaždin. 
 
Ø Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 24. i 29. Statuta Studentskog centra 

Varaždin, Senat Sveučilišta u Zagrebu donosi  
 
Odluku o imenovanju zamjenskog člana Upravnog vijeća Studentskog centra  Varaždin Sveučilišta u Zagrebu 

I. 
U Upravno vijeće Studentskog centra Varaždin imenuje se za predstavnike Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. 
sc. Miljenko Šimpraga prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije kao zamjena za 
dosadašnjeg člana prof. dr. sc. Bojana Baletića. 

II. 
Mandat novoimenovanog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin traje do isteka mandata 
dosadašnjeg saziva Upravnog vijeća. 
 
20) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vlatka Previšića 
 
Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, raspravljao je o programu pristupnika za 

dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vlatka Previšića. 



Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program pristupnika za dekana 
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, PROF. DR. SC. VLATKA PREVIŠIĆA za 
mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2014./2015., 2015./2016. i 2016/2017.). 

 
21) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Grafičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu: 1. izv. prof. dr. sc.  Klaudio Pap, 2. izv. Prof. dr. sc. Lidija 
Mandić i 3. prof. dr. sc. Nikola Mrvac 
 
Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, raspravljao je o programima pristupnika 

za dekana Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Klaudia Papa, izv. 
prof. dr. sc. Lidije Mandić i prof. dr. sc. Nikole Mrvca. U skladu s člankom 21. točka 15. 
Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o 
davanju suglasnosti na programe pristupnika za dekana Grafičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, IZV. PROF. DR. SC. KLAUDIA PAPA, IZV. PROF. DR. SC. LIDIJE MANDIĆ i 
PROF. DR. SC. NIKOLE MRVCA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 
(2014./2015. i 2015./2016.). 

 
22)  
a) Izmjena Odluke Senata od 19. srpnja 2014. o davanju suglasnosti dekanu PMF-a za 
sklapanje ugovora vrijednosti iznad 3.000.000,00 kn 
 
Ø Na temelju članka 21. st. 1. točka 25.  i članka 41. st. 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je  
 
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti dekanu Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna koji je odobren unutar 
Poziva ”Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije” RC.2.2.08 
 

I. 
Odluka koju je Senat donio na svojoj 16. redovitoj sjednici u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.), održanoj 8. srpnja 2014. (KLASA: 602-04/14-04/5; URBROJ: 380-020/084-14-6) 
mijenja se u točki I. na način da, umjesto na ime odstupajućeg dekana prof. dr. sc. Amira 
Hamzića, suglasnost glasi na ime novoizabranog dekana prof. dr. sc. Zorana Curića. 

II. 
Ostale točke navedene Odluke se ne mijenjaju. 
 
b) Davanje suglasnosti dekanu FER-a za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta u vrijednosti preko 3.000.000,00 kuna za tri nova FER-ova projekta u okviru 
Poziva "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije". 
 
Ø Na temelju članka 21. st. 1. točka 25.  i članka 41. st. 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je  
 



Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna koji je odobren unutar 
Poziva ”Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije” RC.2.2.08 
 

I. 
Odluka koju je Senat donio na svojoj 16. redovitoj sjednici u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.), održanoj 8. srpnja 2014. (KLASA: 602-04/14-04/21; URBROJ: 380-020/084-14-3) 
mijenja se u točki I. na način da, umjesto na ime odstupajućeg dekana prof. dr. sc. Nedjeljka 
Perića, suglasnost glasi na ime novoizabranog dekana prof. dr. sc. Mislava Grgića. 

II. 
Ostale točke navedene Odluke se ne mijenjaju. 
 
23) Prenamjena sredstava Depozita za kapitalnu izgradnju 
 
Prorektor Lazibat izvještava Senat kako je predočeni materijal bio i na Rektorskom kolegiju u širem 
sastavu, a konzultirani su i pojedini dekani sastavnica. Naime, osim iz cjelovitog iznosa, Sveučilište 
ima izvor financiranja u onim sredstvima iz kredita koja bi Sveučilište trebalo iskoristiti do sredine 
prosinca ove godine. Obzirom da neki projekti do sada još nisu pokrenuti i nema izgleda da se sredstva 
iskoriste (projekti vezani uz novoizgradnju Borongaj i Sjeverni kampus) predlaže se prenamjena dijela 
tih sredstava za projekte koji su već u tijeku i pri kraju same realizacije, na način da se unutar stavke 6 
b) priložene tablice 7,807,714.94 kn preraspodjeli i prenamjeni za: 
  

• Agronomski fakultet - sufinanciranje sanacije laboratorija- 100,000.00 kn 
• Studij dizajna - opremanje namještajem novouređenog prostora- 200,000.00 kn 
• Stomatološki fakultet - povrat sredstava za opremanje šest novih predkliničkih vj. Mjesta - 

200,000.00 kn 
• Studentski restoran Agronomskog i Šumarskog fakulteta - II. ugovor po Okvirnom sporazumu 

za izgradnju- 6,317,714.94 kn 
• Veterinarski fakultet - dovršetak rekonstrukcije Klinike za zarazne bolesti s izolacijskom 

jedinicom – opremanje- 990,000.00 kn 
 

Također, o predmetnoj tematici konzultirano je i resorno Ministarstvo koje je dalo svoju suglasnost za 
navedenu prenamjenu sredstava. 

Dekanica Žižak upitala je da li se, prilikom prenamjene sredstava, mogu  uzeti u obzir fakulteti na 
Kampusu Borangaj, na što rektor Boras tumači da je preraspodjelu bilo moguće napraviti samo za one 
projekte koji su imali riješenu papirologiju, obzirom da se sredstva moraju utrošiti do 15. prosinca 
2014., inače bi se morao vratiti dio depozita koji se ne bi mogao iskoristiti. Međutim, postoji 
mogućnost da se dobiju dodatni krediti Europske investicijske banke. 

Dekan Baletić apelira da se sredstva koja su početkom iduće godine predviđena za rješavanje 
prostornih problema Filmskog odsjeka u Leksikografskom zavodu i Plesne akademija u Studentskom 
centru, utroše u te svrhe. 

Rektor Boras navodi kako bi sporni novčani iznos bio neiskorišten, ukoliko se ne prenamjeni, no u 
obzir će se uzeti problemi Akademije dramske umjetnosti. 



Profesorica Čikeš obrazlaže tešku situaciju Medicinskog fakulteta koji na Šalati ima praznu zgradu, a 
obzirom na 46 novih postddiplomskih studija i povećani broj upisanih studenata, idealno rješenje bila 
bi mogućnost korištenja spomenute zgrada kako bi se odteretila postojeća stara zgrada Fakulteta. Na 
taj način Fakultet bi mogao provesti i niz novih aktvivnosti. U dijelu Sjevernog kampusa jedan dio se 
ne može realizirati jer nisu riješena imovinsko- pravna pitanja, međutim, za spomenutu zgradu koja je 
prazna riješena je cjelokupna papirologija te, sukladno navedenome, profesorica Čikeš moli da se pri 
sljedećem koraku vodi računa o spomenutom. 

Rektor Boras ističe da će se voditi računa o prostornom razvoju cijelog Sveučilišta, no problem je 
više političke naravi, obzirom da kredit Europske investicijske banke, iako s počekom od 5 godina, 
odmah ulazi u dug Republike Hrvatske. 

Ø Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio prenamjenu sredstava Depozita za 
kapitalnu izgradnju, a sukladno iznesenom prijedlogu. 

 
24) Kadrovski razvoj Sveučilišta u Zagrebu 
 
Rektor Boras izvještava kako su u posljednja tri tjedna riješeni zaostatci vezani uz neizdane 
suglasnosti za radna mjesta, a prorektor Čović nadopunjava izvješćem o zatečenom stanju vezano uz 
spomenutu tematiku. Prorektor izvješatava kako je najprije zatražena slika stanja stvari iz prošle 
akademske godine te je odlučeno voditi se drugačijim pristupom kroz kadrovsku politiku. Naime, 
službe Sveučilišta su, u nekim situacijama, koristile restriktivan pristup, primjerice u dijelu koji se tiče 
razlike u koeficijentima kada se na jedno mjesto uzimao netko s nižim koeficijentom, pri čemu je 
izgubljeni veliki dio tih razlika u koeficijentima koji se sami po sebi mogu pretvarati u nova radna 
mjesta. Također, nezadovoljavajući pristup je bio i dogovor s resornim Ministarstvom temeljem 
kojega je Sveučilište moglo samo izdavati suglasnosti u onim slučajevima kada se odobrava radno 
mjesto s nižim koeficijenom, ali samo ako smjesta obavijeste Ministarstvo. Potrebno je bilo voditi 
računa da se ne smanjuje ukupni koeficijent kadrovskih mjesta i pojedinih fakulteta, koje je egzaktno 
mjerilo položaja Sveučilišta u proračunu. Hipoteze su tako da je jedan dio spomenutog koeficijenta 
propao zbog načina vođenja spomenute kadrovske politike Sveučilišta i sastavnica. Osim na 
metodološkoj razini, bilo je problema i na tehničkoj razini, u smislu traženja dopuna koje se, putem 
pošte, odužilo danima. Nova uprava se mobilizarala oko sporne tematike i, također, zamolila dekane 
za njihov doprinos. Prorektor Čović se tako zahvaljuje susretljivosti dekanice Fakulteta političkih 
znanosti i dekanu Ekonomskog fakulteta koji su ustupili svoje djelatnice kao pomoć u rješavanju 
zaostalih predmeta. Slijedom navedenoga, do sada je od zatečenih 316 neriješenih predmeta, riješeno u 
potpunosti 52 predmeta, a za 204 je napravljen proceduralni korak (u vidu dopuna i sl., ovisno o stanju 
pojednog predmeta). Nakon razrješenja preostalih predmeta posvetit će se posebna pozornost da se 
sama služba, metodologija i tehnika dovedu na drugu razinu, uz efikasnu koordinaciju s kadovskim 
službama na fakultetima. 
 
25) Ostalo  
Obavijesti: 

- Veni sancte spiritus 
Rektor Boras, uz prof. dr. sc. Tončija Matulića, dekana Katoličko bogoslovnog fakulteta, poziva 
na tradicionalnu prvu misu Veni Sancte Spiritus za studente i sveučilišne nastavnike koja se održava 
danas u 18 sati. Euharistijsko slavlje predvodit će kardinal Josip Bozanić, Veliki kancelar Katoličko 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i nadbiskup zagrebački.  



- Dies academicus 
Rektor Boras obavještava kako se u sklopu Dana Sveučilišta 3. studenoga 2014. održava ceremonija 
polaganja vijenaca u spomen preminulim studentima i profesorima Sveučilišta na zagrebačkom 
groblju Mirogoj u 9:15. Nakon toga, u 11 sati slijedi svečana sjednica Senata s već tradicionalno 
predviđenim programom. U 17 sati u Auli Rektorata održava se dodijela spomen-medalja profesorima 
Sveučilišta u Zagrebu umirovljenim u prethodnoj akademskoj godini 2013./2014. 
 

- Smotra Sveučilišta u Zagrebu 
Rektor Boras upućuje prisutne da se Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava u obnovljenom 
Francuskom paviljonu 14. i 15. studenoga 2014. i poziva sve da istoj prisustvuju.   
 

- Završio rok javne rasprave za primjedbe na Statut 
Rektor Boras obavještava Senat da je završio rok javne rasprave te da su pristigle dvije primjedbe o 
kojima je obaviješten profesor Potočnjak, voditelj Radne skupine za izradu prijedloga izmjena i 
dopuna Statuta Sveučilišta u Zagrebu. Primjedbe će razmotriti Radna skupina te će potom materijal 
nakon revidiranja biti upućen Odboru za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu. 
 

- Rektor Boras izvještava o sastanku održanom s predsjednicom Ustavnog suda, gospođom 
Jasnom Omejec, na kojem je prisustvovao kao zamjenik predsjedavajućeg rektora Rektorskog 
zbora, prof. dr. sc. Pere Lučina, o zahtjevu da se ispita ustavnost i zakonitosti čl. 25. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kojim se 
dodaje čl. 57.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a koji se odnosi na 
plaće rektora i prorektora javnih sveučilišta. Nelogično je da navedeni članak onemogućava 
utjecaj Sveučilišta na plaće rektora i prorektora, dok, s druge strane, plaće dekana je još uvijek 
moguće regulirati pojedinim sveučilišnim pravnim aktima. Slijedom navedenoga, zahtjev za 
ispitivanje ustavnosti i zakonitosti spomenutog članka biti će predan Ustavnom sudu i pravno 
uobličen, a kako bi se spriječilo uvođenje nesklada u sustav i omalovažavanje sveučilišta. 
Također, rektor informira da je prisustvovao dodjeli državnih nagrada za znanost u Hrvatskom 
saboru te kako od 30 nagrada za znanost u području životnoga djela, godišnje nagrade za 
znanost, popularizacije znanosti i znanstvenih novaka, 15 nagrada je dodjeljno kolegama sa 
Sveučilišta u Zagrebu, posebice Filozofskog fakulteta i Prehrambeno- biotehnološkog 
fakulteta, što je potvrda da Sveučilište u Zagrebu ima ogromnu snagu u znanstvenoj 
produkciji. 
 

- Dekan Cikojević čestitao je upravi Sveučilišta na učinkovitoj i konciznoj sjednici te želi 
svima puno uspjeha u daljnjem radu. 
 

 
 

*** 
Rektor potom zahvaljuje i svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 
13:50 sati. 
         

Rektor                                                                  
                                                                                            Prof. dr. sc. Damir Boras, v.r. 
Zapisnik sastavila: 
Iva Piški, dipl. iur. 
 



Uz poziv:   
Klasa: 602-04/14-04/37 
Urbroj: 380-021/109-14-2 
13. studenoga 2014. godine 
 
 


