
ZAPISNIK PRVE IZVANREDNE SJEDNICE FAKULTETSKOGA VIJEĆA KBF-a SVEUČILIŠTA U SPLITU u ak. 

god. 2019./2020., održane u ponedjeljak 30. rujna 2019., u vijećnici KBF-a, s početkom u 11.15 sati. 

 Prisutni: izv. prof. dr. sc. Alojzije Čondić, dekan, doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu, prof. 

dr. sc. Mladen Parlov, prodekan za znanost, prof. dr. sc. Ante Mateljan, prof. dr. sc. Marinko Vidović, 

prof. dr. sc. Josip Mužić, prof. dr. sc. Ante Vučković, prof. dr. sc. Mladen Parlov, prof. dr. sc. Ivan 

Kešina, prof. dr. sc. Anđelko Domazet, prof. dr.sc. Jadranka Garmaz, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, doc. 

dr. sc. Šimun Bilokapić, doc. dr. sc. Edvard Punda, doc. dr. sc. Mihael Prović, mr. sc. Ante Rako, 

profesori, Domagoj Omrčen Milić, predsjednik SZ-a, Šime Pleadin, član SZ-a, Izabela Taovac, član SZ-a, 

i Viktorija Jerković, član SZ-a, predstavnici studenata, Željko Udiljak, tajnik KBF-a.  

Odsutni: prof. dr. sc. Ivan Tadić, prof. dr. sc. Ivica Žižić, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, doc. dr. sc. Domagoj 

Runje, doc. dr. sc. Marijo Volarević, doc. dr. sc. Željko Tolić, doc. dr. sc. Ivan Macut, mr. sc. Jenko Bulić 

i Darko Rapić, član SZ-a. Fakultetsko vijeće je jednoglasno usvojilo Dnevni red (19), predložen u 

pozivu na Prvu izvanrednu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2019./2020., KLASA: 003-08/19-

06/0001, URBROJ: 2181-203-01-01-19-0044, od 27. rujna 2019. godine.  

Usvojeni Dnevni red je slijedeći:  

1. Izbor prodekana  

a. Prodekan za znanost 

 b. Prodekan za nastavu  

2. Natječaj na Katedri kanonskoga prava a. Poništenje raspisanoga natječaja za poslijedoktoranda na 

Katedri kanonskoga prava od 20. rujna 2019. godine b. Raspisivanje novoga natječaja za 

poslijedoktoranda na Katedri kanonskoga prava 

 3. Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta KBF-a prema apostolskoj konstituciji Veritatis 

gaudium 

 4. Preporuka Senata Sveučilišta u Splitu o mogućnosti trećeg upisa istoga kolegija  

5. Razno.  

1. Izbor prodekana Veliki kancelar KBF-a mons. Marin Barišić, dopisom br. 37/2019-VK, od 27. rujna 

2019., dostavio je Dopis Kongregacije za katolički odgoj u Rimu (Prot. MN. 595/2019, od 17. rujna 

2019.), kojom je potvrdila prof. dr. sc. Mladena Parlova za Dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 

Sveučilišta u Splitu: donec aliter provideatur, tj. dok se drukčije ne odluči i potvrdi. Sukladno gornjem 

dopisu Velikog kancelara, pristupilo se biranju prodekana za znanost i prodekana za nastavu na KBF-

u. Za članove izbornog povjerenstva za izbor prodekana dekan je imenovao doc. dr. sc. 2 Mihaela 

Provića i mr. sc. Antu Raku. 

 Novoizabrani dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov za prodekana za znanost predložio je izv. prof. dr. sc. 

Josipa Dukića, a za prodekana za nastavu doc. dr. sc. Antu Akrapa. U tajnom glasovanju, od 19 

prisutnih, za prodekana za znanost, izv. prof. Josipa Dukića, glasovalo je 18 članova ZA, dok je 1 član 

bio PROTIV. U tajnom glasovanju, od 19 prisutnih, za prodekana za nastavu, doc. dr. sc. Antu Akrapa, 

glasovalo je 18 članova ZA, dok je 1 član bio SUZDRŽAN. Sukladno odluci Kongregacije za katolički 

odgoj (n. 595/2019), od 17. rujna 2019. godine te sukladno čl. 4. st. 6. Pravilnika o radu upravnih 

tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu, mandatno razdoblje prodekana za znanost i prodekana za nastavu, 

traje koliko i služba dekana, odnosno kako u stoji dopisu Kongregacije: donec aliter provideatur, tj. 

dok se drukčije ne odluči i potvrdi. Natpolovičnom većinom glasova je donesena sljedeća  



ODLUKA  

1.Natpolovičnom većinom glasova izv. prof. Josip Dukić izabran je za prodekana za znanost.  

2. Natpolovičnom većinom glasova doc. dr. sc. Ante Akrap izabran je za prodekana za nastavu. 

Sukladno odluci Kongregacije za katolički odgoj (n. 595/2019), od 17. rujna 2019. godine te sukladno 

čl. 4. st. 6. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu, mandatno razdoblje prodekana 

za znanost i prodekana za nastavu, traje koliko i služba dekana, odnosno kako u stoji dopisu 

Kongregacije: donec aliter provideatur, tj. dok se drukčije ne odluči i potvrdi. Ova Odluka dostavit će 

se Velikom kancelaru KBF-a, da odobri ove izbore i imenuje izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića za službu 

prodekana za znanost, a doc. dr. sc. Antu Akrapa za službu prodekana za nastavu na Katoličkomu 

bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, u skladu s čl. 10. §3. Statuta KBF-a Sveučilišta u Splitu, 

sukladno čl. 4. st. 6. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu, te sukladno dopisu 

Kongregacije za katolički odgoj (n. 595/2019), od 17. rujna 2019. godine, za mandatno razdoblje, kako 

stoji u dopisu: donec aliter provideatur, tj. dok se drukčije ne odluči i potvrdi.  

2. Natječaj na Katedri kanonskog prava 

 Veliki kancelar KBF-a mons. Marin Barišić je dopisom od 24. rujna 2019., Broj: 33/2019-VK, zatražio 

poništenje natječaja za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i 

odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, 

znanstvenom polju teologije, znanstvenoj grani kanonskog prava na Katedri kanonskog prava na 

određeno vrijeme, na pola radnog vremena (do povratka djelatnika na radno mjesto), (Klasa: 112-

01/19-01/0009, Ur. broj: 2181-203-01-01-19-0001), zbog nedostatka prethodne pisane suglasnosti 

Velikog kancelara za otvaranje tog radnog mjesta, kao što je propisano Statutom KBF. čl, 10. § 3., 

prema kojem veliki kancelar daje prethodnu pisanu suglasnost za otvaranje novih radnih mjesta. Kao 

dodatni razlog poništenja, veliki kancelar je naveo pisani utok na raspisani natječaj. Dekan je istaknuo 

kako se je Uprava Fakulteta, prije raspisivanja natječaja, susrela s velikom kancelarom i dobila 

njegovu usmenu suglasnost, jer se smatralo kako se ne radi o  novom radnom mjestu, nego o 

zamjeni. Također je pojasnio kako je Uprava Sveučilišta dodijelila Fakultetu povećanje koeficijenta za 

zamjensko mjesto poslijedoktoranda umjesto predavača. Veliki kancelar mons. Marin Barišić je 

sukladno zamolbi KBF-a, (KLASA: 112-01/19- 01/0009; URBROJ: 2181-203-01-01-19-0002, od 25. 

rujna 2019.) za otvaranje novog radnog mjesta I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem 

radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti/ znanstvenom 

polju teologije, znanstvenoj grani kanonskoga prava, na određeno radno vrijeme, do povratka 

djelatnika na radno mjesto, u nepotpunom radnom vremenu i to na 50% od punog radnog vremena 

(1 izvršitelj m/ž), kao veliki kancelar, sukladno Statutu KBF-a (čl. 10. st. 3), dao svoju pisanu suglasnost 

(Broj: 35/2019-VK od 25. rujna 2019.). Nakon rasprave dekan je predložio: 

 1. Poništenje raspisanog natječaja od 20. rujna 2019. godine za jednog izvršitelja (m/ž) na radno 

mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktoranda u 

znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju teologije, znanstvenoj grani 

kanonskog prava na Katedri kanonskog prava na određeno vrijeme, na pola radnog vremena (do 

povratka djelatnika na radno mjesto), zbog nedostatka prethodne pisane suglasnosti za otvaranje 

novih radnih mjesta koju daje veliki kancelar, u skladu sa Statutom KBF-a, člankom 10. 10. §  

2. Raspisivanje novog natječaj za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 

zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih 

znanosti, znanstvenom polju teologije, znanstvenoj grani kanonskog prava na Katedri kanonskog 

prava na određeno vrijeme, na pola radnog vremena (do povratka djelatnika na radno mjesto), 

budući da je dobivena suglasnost Sveučilišta u Splitu za raspisivanje ovog natječaja ( Klasa: 100-



01/19-02/00144, Urbroj: 2181-202-01-01-19-0002), te suglasnosti velikog kancelara (Broj: 35/2019-

VK od 25. rujna 2019.). Jednoglasno je donesena slijedeća  

ODLUKA 

1. da se poništi raspisani natječaj od 20. rujna 2019. godine za jednog izvršitelja (m/ž) na radno 

mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktoranda u 

znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju teologije, znanstvenoj grani 

kanonskog prava na Katedri kanonskog prava na određeno vrijeme, na pola radnog vremena (do 

povratka djelatnika na radno mjesto).  

2. da se raspiše novi natječaj za natječaj za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 

suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području 

humanističkih znanosti, znanstvenom polju teologije, znanstvenoj grani kanonskog prava na Katedri 

kanonskog prava na određeno vrijeme, na pola radnog vremena (do povratka djelatnika na radno 

mjesto).  

3. Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta KBF-a prema apostolskoj konstituciji Veritatis 

gaudium. Povjerenstvo za izradu Statuta i pravilnika održalo je 17. i 18. rujna 2019. godine, 

elektroničku sjednicu, zbog izmjena i dopuna Statuta KBF-a, koje je trebalo unijeti prema zahtjevu 

Kongregacije za katolički odgoj, odnosno trebalo je uskladiti Statut KBF-a Sveučilišta u Splitu s 

apostolskom konstitucijom pape Franje, Veritatis gaudium.  

Povjerenstvo je jednoglasno usvojilo predložene izmjene i dopune, koje je poslalo Fakultetskom 

vijeću na usvajanje, a koje su dostavljene članovima FV-a uz Poziv na sjednicu. Jednoglasno je 

donesena sljedeća  

ODLUKA  

Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Katoličkog Bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 

prema zahtjevu Kongregacije za katolički odgoj, usklađen s apostolskom konstitucijom pape Franje, 

Veritatis gaudium, a koji je u prilogu ovog zapisnika i s njim čini jednu cjelinu. Usvojeni tekst izmjena i 

dopuna Statuta Katoličkog Bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu bit će dostavljen velikom 

kancelaru KBF-a, kako bi isti proslijedio Kongregaciji za katolički odgoj na potvrdu.  

4. Preporuka Senata Sveučilišta u Splitu oko mogućnosti trećeg upisa istoga kolegija. Na temelju čl. 

29. st. 3. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu Senat Sveučilišta u Splitu, na 

svojoj 18. sjednici, održanoj 27. rujna 2019. godine, donio je odluku o donošenju preporuke 

sastavnicama o odobravanju nastavka studija studentima koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo 

studiranja. Prema preporuci Senata treći upis istoga kolegija moguć je uz uvjete: ˝1. Ako su u 

studijskoj godini, u kojoj su predmeti zbog kojih su izgubili pravo studiranja, stekli najmanje polovicu 

(30) od ukupnog broja bodova. 2. Student kojemu se odobri nastavka studija u skladu s točkom 1. ove 

preporuke, naplaćuje se školarina u punom iznosu godišnje školarine.  

3. Mogućnost nastavka studiranja za studente iz točke 1. ove preporuke, može se odobriti samo 

jednom tijekom studiranja.˝. Natpolovičnom većinom glasova (18 za i 1 suzdržan) donesena je 

slijedeća  

ODLUKA 

 Usvaja se gore navedena preporuka Senata, od 27. rujna 2019., o odobravanju nastavka studija 

studentima koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja, uz navedene uvjete.  



5. Razno  

5.1. U ponedjeljak, 23. rujna 2019. godine, bio je sastanak Uprave Fakulteta s velikim kancelarom oko 

utemeljenja Teološkog katehetskog instituta, te je dostavljena velikomu kancelaru, sukladno 

Naputku, na hrvatskomu i engleskomu jeziku, cjelovita dokumentaciju za kanonsko utemeljenje 

Teološko-katehetskoga instituta. 

 5.2. Sukladno Pravilniku o nastavnim bazama Sveučilišta u Splitu KBF je potpisao Ugovor sa sljedećim 

nastavnim bazama: Nadbiskupija splitsko-makarska, Caritas nadbiskupije Split, Dom za starije i 

nemoćne osobe Lovret u Splitu, Dječji vrtić Dobri u Splitu, Osnovna škola Marjan u Splitu, 

Nadbiskupijska klasična gimnazija ”Don Frane Bulić” u Splitu, Institut za logoterapiju i egzistencijalnu 

analizu u Splitu, Verbum d.o.o u Splitu i Laudato TV d.o.o. u Zagrebu, sa sjedištem u Splitu, a u planu 

je potpisati ugovor s Kliničkim bolničkim centrom u Splitu, Dječjim domom Maestral u Splitu i 

Centrom za odgoj i obrazovanje Juraj Bonaći u Splitu. Od 5 prije je potpisan ugovor s putničkom 

agencijom „Ihtis“. Ugovore potpisuje Fakultet, nastavna baza i Sveučilište. Također je potpisan 

zajednički program stručne prakse u petak 27. rujna 2019. Trebat će uskladiti studijske programe i 

stručnu praksu. Uvođenjem nastavnih baza, koje su bitne za reakreditaciju, kao obveze u studijskomu 

programu, unosi se određena novost u način studiranja, jer nastavne baze daju svoje mentore koji 

daju izvješće o radu studenta.  

5.3. Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz istaknula je, da je potrebno voditi računa o broju studenata koji 

pohađaju nastavne programe na ovom fakultetu te da treba voditi računa oko broja studenata. 

 5.4. Uređeno je parkiralište B, a veliki kancelar se složio da se krene u uređenje parkirališta A. 

Podržao je da dekani i rektor CBS-a u dogovoru s Nadbiskupijom počnu pripremati dokumentaciju. 

Ključevi su dani nenastavnomu osoblju od ulaza u zgradu B s parkirališta B, i oni su o tome potpisali 

izjavu. 

 5.5. Prof. dr. sc. Ivan Tadić zatražio je, sve dopise od 12. ožujka 2019. godine kojima je od Sveučilišta 

tražena suglasnost za raspisivanje javnog natječaja i zasnivanje radnog odnosa za ta radna mjesta. 

Sjednica je završena molitvom u 13 sati.  

zapisnik sastavio Željko Udiljak, dipl. iur.                                      Dekan Izv. prof. dr. sc Alojzije Čondić 


