ZAPISNIK TREĆE REDOVITE SJEDNICE FAKULTETSKOGA VIJEĆA KBF-a SVEUČILIŠTA U SPLITU u ak.
god. 2019./2020., održane u četvrtak 12. prosinca 2019., u zbornici KBF-a, s početkom u 16.00 sati.
Prisutni: prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan, doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu, izv. prof. dr.
sc. Josip Dukić, prodekan za znanost, prof. dr. sc. Ante Mateljan, prof. dr. sc. Marinko Vidović, prof.
dr. sc. Ivan Tadić, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, prof. dr. sc. Anđelko Domazet, prof. dr. sc. Josip Mužić,
prof. dr. sc. Ante Vučković, izv. prof. dr.sc. Alojzije Čondić, doc. dr. sc. Mihael Prović, doc. dr. sc.
Domagoj Runje, mr. sc. Ante Rako, profesori, Darko Rapić, predstavnik studenata PDS-a, Domagoj
Omrčen Milić, predsjednik SZ-a, Antonela Matijaš, Izabela Tasovac, predstavnice studenata, Željko
Udiljak, tajnik KBF-a.
Odsutni: prof. dr. sc. Ivan Kešina, prof. dr. sc. Ivica Žižić, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, doc. dr. sc.
Šimun Bilokapić, doc. dr. sc. Edvard Punda, doc. dr. sc. Ivan Macut, doc. dr. sc. Marijo Volarević,mr.
sc. Jenko Bulić, Ana Škaričić, voditeljica knjižnice, (opravdano odsutni); doc. dr. sc. Željko Tolić,
profesori, (neopravdano odsutan).
Nakon pozdrava, dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov, predložio je dopunu dnevnog reda, na način da se
ubace slijedeće točke; pod točkom 3., da se doda Financijski plan, pod točkom 5.b. studentske molbe,
i zamolba prof. dr.sc. Ivana Kešine, pod točkom 8. ljetna škola, pod 10. Nenastavno osoblje, 10.b.
Božićnica za nenastavno osoblje, pod 11. Izvješće Povjerenstava o pristiglim ponudama i odabiru
izvođača, i pod točkom 12.Razno.
Predložene dopune dnevnog reda su jednoglasno usvojene.
Usvojeni Dnevni red:
1. Ovjera zapisnika Prve redovite sjednice FV-a u ak. god. 2019./2020. održane 10. listopada 2019.
Prof. dr. sc. Ivan Tadić je iznio tri primjedbe na zapisnik Prve redovite sjednice FV-a. Prva se je
odnosila na sastav povjerenstava iz kojih su izostavljeni on i dr. Kešina, a dr. Tadić je kao razlog
izostavljanja naveo odlazak u mirovinu. Dekan mu je na to odgovorio da je to jedan od razloga, a
drugi je odbijanje dr. Tadića da kroz prethodnu akademsku godinu sudjeluje u radu povjerenstva
kojega je bio član, kao i nepostojanje propisa koji bi utvrđivali tko može, a tko ne može biti član nekog
povjerenstva. Dekan je također dodao kako Uprava Fakulteta, po logici stvari, bira povjerenstva s
kojima može surađivati u radu Fakulteta. Primjedba dr. Tadića je stavljena na glasovanje te je
natpolovičnom većinom glasova odbijena. Druga primjedba dr. Tadića odnosila se je na odluke o
povjerenstvima, odnosno kako je trebalo napisati odluke za svako pojedino povjerenstvo, u skladu s
glasovanjem na sjednici. Ta je primjedba natpolovičnom većinom glasova usvojena. Treća primjedba
dr. Tadića odnosila se je na točku: Razno, odnosno na čitanje vlastitih zabilješki, odnosno je li FV
izgubilo kvorum prije ili poslije njegova nastupa. Njegova je primjedba natpolovičnom većinom
glasova odbačena.. Nakon rasprave, natpolovičnom većinom glasova usvojen je Zapisnik Prve
redovite sjednice FV-a u ak. god. 2019./2010. održane 10. listopada 2019. godine.
2. Ovjera zapisnika Druge redovite sjednice FV-a, održane 20. studenog 2019.
Dr. Tadić je iznio primjedbu na zapisnik Druge redovite sjednice FV-a,, odnosno da se je on ispričao za
svoj nedolazak na sjednicu jer je istu smatrao nezakonito sazvanom. Primjedba mu je usvojena te je
predloženo da ga se briše s popisa onih koji su neopravdano odsutni. Nakon rasprave natpolovičnom
većinom glasova uz 2 suzdržana, usvojen je Zapisnik Druge redovite sjednice FV-a u ak. god.
2019./2010. održane 20. studenog 2019. godine.
3. Prijedlog financijskog plana za 2020./2022.

Voditeljica financijsko-računovodstvene službe, gđa Dubravka Mladinić, dipl. oec., iznijela je prijedlog
financijskog plana za razdoblje 2020./2022.g.,odnosno plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.,
navodeći da je Ministarstvo potvrdilo predmetni plan, te da je isti usvojen od Sveučilišta. Nakon
rasprave, jednoglasno je donesena sljedeća ODLUKA Usvaja se prijedlog financijskog plana za
2020./2022.godinu.
4.- Studenti
4.1. Imenovanje voditelja studenata Prodekan za nastavu, doc.dr.sc. Ante Akrap predložio da voditelj
studenata u ak. godini. 2019./2020. na našem Fakultetu za 1. godina Integriranog filozofskoteološkog studija bude mr. sc. Šimun Markulin. Na prijedlog dekana pristupilo se glasovanju te je
natpolovičnom većinom glasova (17 za i 2 suzdržana ) donesena je slijedeća ODLUKA voditeljem
studenata za 1. godinu Integriranog filozofsko-teološkog studija imenuje se mr. sc. Šimun Markulin,
za ak. god. 2019./2020. 4.2. Prijedlog izmjena i dopuna statuta studentskog zbora KBF-a. Na prijedlog
Studentskog zbora Fakultetsko vijeće je usvojilo predložene izmjene i dopune Statuta studentskog
zbora. Izmijenjeni tekst Statuta Studentskog zbora dostavit će se Velikom kancelaru mons. dr. sc.
Marinu Barišiću na potvrdu.
5. Poslijediplomski studiji
5.1. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada lic. Theol. Petra Milanovića Trape
OFM. Dekan je obavijestio FV kako je Fakultetu dostavljeno Izvješće o doktorskoj disertaciji
doktoranda fra Petra Milanovića Litre. Te sje stoga predložio članove Povjerenstva za ocjenu i obranu
doktorskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Marka Trogrlića, predsjednika i članove, izv. prof. dr.sc.
Alojzija Čondića, doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića, prof. dr.sc. Josipa Vrandečića, mentora i člana i izv.
prof. dr. sc. Josipa Dukića, sumentora i člana. Na prijedlog dekana, natpolovičnom većinom glasova,
donesena je ODLUKA usvaja se prijedlog dekana, te se članovima Povjerenstva za ocjenu i obranu
doktorskog rada imenuju: 1. prof. dr.sc. Marko Trogrlić, predsjednik 2. izv. prof. dr. sc. Alojzije Čondić,
3. doc. dr. sc. Šimun Bilokapić, član 4. prof. dr. sc. Josip Vrandečić, mentor i član, i 5. izv. prof. dr. sc.
Josip Dukić, sumentor i član.
5.3. Stipe Komadina-molba za zamrzavanje studija na PDS-u Povijest teologije i kršćanskih institucija
Prodekan za znanost, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, iznio je molbu Stipe Komadine, studenta na PDS-u
Povijest teologije i kršćanskih institucija, za zamrzavanjem studija, zbog zdravstvenih poteškoća,
premda je rad priveo kraju. Na prijedlog dekana, natpolovičnom većinom glasova (za 17 i 1 suzdržan),
donesena je ODLUKA Prihvaća se molba Stipe Komadine za zamrzavanjem studija na PDS-u Povijest
teologije i kršćanskih institucija.
5.4. Ljubomir Ladan: Molba za zamrzavanje studija Prodekan za znanost je molbu studenta
Ljubomira Ladana, za zamrzavanjem studija, zbog osobnih razloga. Na prijedlog dekana,
natpolovičnom većinom glasova (17 za i 1 suzdržan), donesena je ODLUKA Prihvaća se molba
Ljubomira Ladana za zamrzavanjem studija.
5.5. Zapisnik 2. sjednice Povjerenstva za PDS 6. Profesori 6.1. Dekan je izvijestio da je Katolički
bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, dostavio izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc.
Ante Mateljan, predsjednik, prof. dr. sc. Anđelko Domazet, član i prof .dr. sc. Josip Šimunović, vanjski
član, za ocjenu nastavne djelatnosti izv. prof. dr. sc. Alojzija Čondića, za izbor u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto redovitog profesora, koje je zaprimljeno pod Klasom 112-01/19-01/0003
urbroj:15-19- 0006 od 04.12.2019. o izboru izv. prof. dr. sc. Alojzija Čondića, u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto redovitog profesora pri katedri Pastoralne teologije. Na prijedlog dekana
natpolovičnom većinom ( 17 za i 1 suzdržan) donesena je sljedeća ODLUKA prihvaća se Izvješće

Stručnog povjerenstva Katolički bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, o izboru izv. prof. dr. sc.
Alojzija Čondića za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora pri
katedri Pastoralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
6.2. Dekan je izvijestio da je Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, dostavio Izvješće
Stručnog povjerenstva u sastavu; prof. dr. sc. Anđelko Domazet, predsjednik, i članovi, doc. dr. sc.
Edvard Punda i doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač, vanjski član, koje je zaprimljeno pod Klasom
112-01/19-01/0004 urbroj:015-19-0006 od 04.12.2019., o izboru dr. sc. Emanuela Petrova, u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polja
teologije, na Katedri dogmatskog bogoslovlja KBF-a u Splitu. Na prijedlog dekana natpolovičnom
većinom ( 17 za i 1 suzdržan) donesena je sljedeća ODLUKA prihvaća se Izvješće stručnog
povjerenstva Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu o izboru dr.sc. Emanuela Petrova u
znanstveno-nastavno zvanje, i na radno mjesto docenta u znanstvenom području: Humanističke
znanosti i polju Teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri
dogmatskog bogoslovlja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
6.3. Dekan je izvijestio da je pristiglo Skupno izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu; doc. dr. sc.
Ante Akrap, predsjednik i članovi; prof. dr. sc. Josip Mužić i prof. dr. sc. Josip Šalković, vanjski član,
koje je zaprimljeno pod Klasom 112-01/19-01/0009 urbroj:015-19-0008 od 03.12.2019., za izbor dr.
sc. Dijane Mihalj, u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, u znanstvenom području
humanističkih znanosti, znanstvenom polju Teologije, znanstvenoj grani kanonskog prava na Katedri
kanonskog prava Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, na određeno vrijeme, na pola
radnog vremena, ( do povratka djelatnika na radno mjesto). Na prijedlog dekana natpolovičnom
većinom ( 17 za i 1 suzdržan) donesena je sljedeća ODLUKA prihvaća se izvješće Stručnog
povjerenstva Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu o izboru dr.sc. Dijane Mihalj, u
suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih
znanosti, znanstvenom polju Teologije, znanstvenoj grani kanonskog prava na Katedri kanonskog
prava Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, na određeno vrijeme, na pola radnog
vremena, ( do povratka djelatnika na radno mjesto).
6.4. Molba za dopuštenje održavanja predavanja na drugom Učilištu Dekan je izvijestio Fakultetsko
vijeće o pristigloj molbi prof. dr. sc. Ivana Kešine za dopuštenje održavanja predavanja na
Medicinskom fakultetu i to kolegij Medicinska etika, i na Sveučilišnom zdravstvenom studiju kolegij
Etika u zdravstvu, i na preddiplomskom i na diplomskom studiju. Na prijedlog Dekana natpolovičnom
većinom glasova (17 za i 1 suzdržan) donesena je sljedeća ODLUKA dopušta se izvođenje nastave
prof. dr. sc. Ivanu Kešini na Medicinskom fakultetu, kolegij Medicinska etika (18 norma sati), na
Sveučilišnom zdravstvenom studiju kolegij Etika u zdravstvu i to na Preddiplomskom studiju (16
norma sati) i Diplomskom studiju (16 norma sati).
7. CENTAR HIERONYMIANUM
7.1 Imenovanje voditelja Nakon odobrenja pravilnika o radu centra Hieronymianum čl. 5. st. 1., i st.3
čl. 6., potrebno je imenovati voditelja Centra. Dekan je predložio prof. dr. sc. Ivana Bodrožića za
voditelja Centra, Natpolovičnom većinom glasova (17 za i 1 suzdržan) donesena je sljedeća ODLUKA
Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić imenuje se za voditelja Centra Hieronymianum.
7.2. Imenovanje zamjenika voditelja Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić za zamjenika voditelja centra
Hieronymianum, predložio je doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića. Na prijedlog dekana natpolovičnom
većinom glasova (17 za i 1 suzdržan) donesena je sljedeća ODLUKA Doc. dr. sc. Šimun Bilokapić
IMENOVAN JE ZAMJENIKOM VODITELJA CENTRA Hieronymianum.

7.3. Imenovanje Upravnog odbora Centra Sukladno statutu Centar Hieronymianum ima o Upravi
odbor. Za članove Upravnog odbnora prof. dr. sc. Ivan Bodrožića je predložio: 1. izv. prof. dr. sc. Josip
Dukić, predsjednik odbora, 2. dr. sc. Giuseppe Caruso, član, predsjednik Patrističkog Instituta
Augustinianum 3. dr. sc. Roberta Franchi, član, profesorica na Odjelu kršćanske literature Sveučilišta
u Firenci. Natpolovičnom većinom glasova donesena je slijedeća ODLUKA
Imenuju se članovi Upravnog odbora Centra Hieronymianum u sastavu: izv. prof. dr. sc. Josip Dukić,
predsjednik odbora, dr. sc. Giuseppe Caruso, član, predsjednik Patrističkog Instituta Augustinianum
dr. sc. Roberta Franchi, član, profesorica na Odjelu kršćanske literature Sveučilišta u Firenci. Prof. dr.
sc. Ante Mateljan napomenuo je kako će biti postavljen spomenik Svetom Jeronimu, a kojeg je
izradio Vasko Lipovac, te bi bilo prikladno da se i Fakultet uključi u obilježavanje godine Svetog
Jeronima.
8. LJETNA ŠKOLA
Dekan je izvijestio o planu, temama održavanja „Ljetne škole“ i to u nadnevcima ; „Mjesto i značenje
svetoga Jeronima u hrvatskoj kulturi“ od 7.09. do 11.09.2020. prof. dr. sc. Ivana Bodrožića, zatim „Od
naravne filozofije do moderne znanosti: promjena paradigme“ od 31.08. do 4.09.2020. nositelja
predmeta prof. dr. sc. Anđelka Domazeta a izvoditelja lic. theol. Bruna Petrušića, i o trećoj temi
nositelja prof. dr. sc. Anđelka Domazeta, a izvoditelja lic. theo. Bruna Petrušića „ Zašto je katolicizam
dosadan?“ od 07.09. do 11.09.2020. Na prijedlog dekana, natpolovičnom većinom glasova (17 za i 1
suzdržan), donesena je slijedeća ODLUKA Usvaja se Plan Ljetne škole.
9. IMENOVANJE
Uredničkog odbora za sveučilišni časopis ST OPEN Dekan je iznio pristigli prijedlog FV-u, da imenuje
urednički odbor KBF-a za sveučilišni časopis ST OPEN, kojeg bi sačinjavali: 1. doc. dr.sc. Mihael Prović,
Član Uredničkog odbora STOPEN, (imenovan od FV-a KBF-a), 2. prof. dr. sc. Ante Vučković 3. urednik
časopisa „Crkva u svijetu", 4. urednika časopisa ' 'Služba Božja”, 5. urednik studentskog časopisa
„Odraz”, i 6. sestra Petra Mirjana Šakić dipl. theol. Na prijedlog dekana natpolovičnom većinom
glasova (17 za i 1 suzdržan), donesena je slijedeća ODLUKA Imenuje se Uredničko vijeće časopisa ST
OPEN u sastavu: 1. doc. dr.sc. Mihael Prović, Član Uredničkog odbora STOPEN, (imenovan od FV-a
KBF-a), 2. prof. dr. sc. Ante Vučković 3. urednik časopisa „Crkva u svijetu", 4. urednika časopisa
„Služba Božja”, 5. urednik studentskog časopisa „Odraz”, i 6. sestra Petra Mirjana Šakić dipl. theol.
10. NENASTAVNO OSOBLJE
10.1. Dekan je FV-u iznio Mišljenje Povjerenstva za natječaje o kandidatima prijavljenima na natječaj
za radno mjesto „diplomirani knjižničar“. Povjerenstvo u sastavu; prof. dr. sc. Anđelko Domazet,
predsjednik i članovi prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, doc. dr. sc. Šimun Bilokapić, doc. dr. sc. Edvard Punda
i dr.sc. Boris Vidović, pregledali su pristigle prijave i obavili razgovor s kandidatima koji ispunjavaju
uvjete. Povjerenstvo je pozvalo na razgovor tri najbolje rangirane kandidatkinje; Ivanu Bandić Štrbac,
Ivanu Debak koje formalno ispunjavaju uvjete te Ivanu Tomaš Por, zbog nejasnoća u dokumentaciji.
Nakon razgovora, Povjerenstvo smatra da je Ivana Bandić Štrbac najprikladnija kandidatkinja, te je
istu predložilo za radno mjesto I. vrstediplomirani knjižničar na neodređeno vrijeme u punom
radnom vremenu. Dekan je predložio da se izbor kandidata izvrši tajnim glasovanjem. Za članove
povjerenstva za provedbu glasovanja izabrani su mr. sc. Ante Rako i doc. dr.sc. Mihael Prović. Nakon
provedenog glasovanja najviše glasova imala je Ivana Bandić Štrbac. Na prijedlog dekana
natpolovičnom većinom glasova (10 za) donesena je slijedeća ODLUKA Izabire se na radno mjesto I.
vrste-diplomirani knjižničar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu Ivana Bandić Štrbac.
10.2. Dekan je iznio prijedlog da se nenastavno osoblje nagradi prigodom Božićnih blagdana iznosom

od 500,00 kn, te je FV glasovalo o navedenom prijedlogu. Na prijedlog Dekana natpolovičnom
većinom glasova (16 za i 1 suzdržan) donesena je ODLUKA nenastavno osoblje nagradit će se
prigodom Božićnih blagdana iznosom od 500,00 kn.
11. PRIRUČNA KNJIŽNICA
Povjerenstvo za materijalno-financijsko poslovanje u sastavu prof. dr. sc. Ante Mateljan, predsjednik,
i članovi dr. sc. Ivica Jurić i dr. sc. Emanuel Petrov, dostavilo je izvještaj o pristiglim ponudama za
uređenje priručne knjižnice. Pristigle su 3 ponude; i to: 1. OBRT SOBOSLIKAR ( vl. Nediljko Bilan) 2.
ROTULUS d.o.o. 3. BRANITELJSKA UDRUGA DUGA. Kao najpovoljniju ponudu Povjerenstvo je izabralo
ROTULUS d.o.o., te je predložilo da u skladu s odlukom FV-a sklopi ugovor o izvođenju radova. Na
prijedlog dekana pristupilo se glasovanju. Na prijedlog Dekana natpolovičnom većinom glasova (16 za
i 1 suzdržan) donesena je ODLUKA Izabire se kao najpovoljniji izvođač tvrtka ROTULUS d.o.o.. 12.
RAZNO Dekan je izvijesti FV o sjednici Senata splitskog Sveučilišta, koja je održana 28. studenoga
2019., odnosno kako se Splitsko sveučilište zalaže za programsko financiranje svih sastavnica pod
jednakim uvjetima. Također kako je odlukom Ministarstva financiranje časopisa prebačeno na
sveučilišta. Dekan je obavijesti FV kako će božićno čestitanje za sve nastavnike i studente biti u
utorka, 17. prosinca, u 12 sati u velikoj dvorani KBF-a. Dekan je obavijestio FV o dopisu dr. sc. Ivice
Žižića kako više ne želi predavati na poslijediplomskim studijskim programima KBF-a u Splitu. U vezi
Studijskog dana o 50. obljetnici ponovne uspostave Splitske metropolije prodekan za znanost, izv.
prof. dr. sc. Josip Dukić, izvijestio je FV o proslavi te o četiri održana predavanja vezana za tu temu.
Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić izvijestio je o svom boravku u Varšavi i povezivanju s njihovim Fakultetom.
Dekan je obavijesti FV o reakreditaciji časopisa, odnosno o odluci Matičnog odbora za zanost kako
Crkva u svijetu ispunja kriterije znanstvene izvrnosti te kako je oiznova kategorizirana kao A! časopis..
Prof. dr. sc. Ivan Tadić osvrnuo se na točke prethodnih zapisnika. Navodeći da je na jednoj od
prethodnih sjednica Fakultetskog vijeća, a kada je on počeo čitati, svoje natuknice, da se ne zna kada
je točno nestao kvorum. Nadalje iznio je još neke primjedbe koje nisu usvojene potrebnom većinom
glasova. Dovršeno u 18:10 sati.

