
ZAPISNIK ČETVRTE REDOVITE SJEDNICE FAKULTETSKOG VIJEĆA KBF-a SVEUČILIŠTA U SPLITU u 

ak.god. 2019./2020., održane u četvrtak 16. siječnja 2020., 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. Josip Mužić, prof. dr. sc. Ante Vučković, prof. dr. sc. Ivan Kešina, 

prof. dr. sc. Anđelko Domazet, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, izv. prof. dr. 

sc. Alojzije Čondić, doc. dr. sc. Šimun Bilokapić, doc. dr. sc. Domagoj Runje, doc. dr. sc. Marijo 

Volarević, doc. dr. sc. Edvard Punda, doc. dr. sc. Ivan Macut, doc. dr. sc. Mihael Prović, doc. dr. sc. 

Emanuel Petrov, mr. sc. Ante Rako, mr. sc. Jenko Bulić,studenti: Domagoj Omrčen Milić, predsjednik 

SZ-a, student FTS-a, Darko Rapić, student PDS-a, zamjenik predsjednika SZ-a, Danijela Jurčević 

student FTS-a, Matea Popović, studentica TKS-a, Ante Šimić student TKS-a, Željko Udiljak tajnik KBF-a,  

Odsutni: prof. dr.sc. Ivica Žižić, doc. dr. sc. Marijo Volarević i doc. dr. sc. Željko Tolić (opravdano 

odsutni) Nakon pozdrava dekan prof. dr. sc. Mladena Parlova je predložio dopunu Dnevnog reda što 

je jednoglasno usvojeno: 

 Dnevni red.  

1. Ovjera zapisnika Treće redovite sjednice FV-a, održane 12. prosinca 2019.godine 

 2. Izmjene i dopune studijskog programa Filozofsko-teološkog studija  

3. Studenti  

4. Profesori a. Prethodno mišljenje Povjerenstva za natječaje o ispunjavanju uvjeta za pokretanje 

postupka izbora u zvanju prof. dr. sc. Ante Vučkovića b. Izvješće i odluka Matičnog povjerenstva za 

izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju prof. dr. sc. Josipa Mužića, c. 

Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne djelatnosti prof. dr. sc. Josipa Mužića, za izbor 

u nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora  

5. Posljediplomski studij  

6. Simpoziji a. Godišnji susret profesora filozofije i teologije u Splitu b. Godišnji međunarodni simpozij 

KBF- u listopadu 

 7. Nenastavno osoblje a. Izvješće Povjerenstva za natječaje o provedbi natječaja za radno mjesto 

voditelja/ice knjigovodstveno-računovodstvenih poslova b. Novi natječaj za radno mjesto 

diplomiranog knjižničara c. Molba mr. sc. Doris Žuro  

8. Knjižnica: nabava knjiga  

9. Centar „Don Frane Bulić“ a. Izvješće o radu Centra „Don Frane Bulić“. b. Plan i program rada Centra 

„Don Frane Bulić“ za 2020. c. Zapisnik Prve sjednice Stručnog vijeća Centra „Don Frane Bulić“  

10. Razno.  

1. Ovjera zapisnika Treće redovite sjednice FV-a, održane 12. prosinca 2019.  

Uz primjedbe na Zapisnik koje je iznio dr. Tadić i dekan je iznio primjedbe na neke točke zapisnika, 

primjerice na 5.2., na pogrješno navođenja činjenica te na brojne gramatičke pogrješke. Stoga je 

predložio da se zapisnik doradi. Njegov je prijedlog jednoglasno usvojen. Na prijedlog dekana prof. 

dr. sc. Mladena Parlova zapisnik Treće redovite sjednice od povučen je s Dnevnog reda da se uredi. 

 2. Izmjene i dopune studijskog programa Filozofsko-teološkog studija, 



 Povjerenstvo za studijske programe na sjednici održanoj elektroničkim putem, 10. siječnja 2020., 

prihvatilo je izmjene i dopune studijskog programa FTS-a te predložili Fakultetskom vijeću da iste 

prihvati te proslijedi Sveučilištu na daljnju proceduru. Obzirom da su prihvaćene izmjene i dopune 

navedenog programa predlaže se Fakultetskom vijeću da usvoji Iumjene i dopune studijskog 

programana, kako bi se nastavivio daljnji postupak prema Sveučilištu. Na prijedlog dekana 

natpolovičnom većinom glasova (1 suzdržan) donesena je ODLUKA Prihvaćaju se izmjne i dopune 

studijskog programa Filozofsko-teološkog studija. 

4. Profesori  

1. Pristiglo je mišljenje Povjerenstva za natječaje 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, u kojem je ocijenilo da prof. dr. sc. Ante Vučković formalno ispunjava sve uvjete, te se 

preporuča Fakultetskom vijeću pokretanje postupka za izbor u znanstveno nastavno zvanje i radno 

mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju. Dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov predložio je 

Fakultetskom vijeću da se od Sveučilišta zatraži suglasnost za izbor prof. dr. sc. Ante Vučkovića za 

radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju. Na prijedlog dekana prof. dr. sc. Mladena 

Parlova jednoglasno je donesena ODLUKA Zatražit će se suglasnost za izbor prof. dr. sc. Ante 

Vučkovića za radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju. 2. Dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov 

izvijestio je FV da je od Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Matičnog 

odbora za područje humanističkih znanosti, polje filozofije i teologije, pristiglo izjvešće o Oluci o 

izboru prof. dr. sc. Josipa Mužića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u 

znanstvenom području humanističkih znanosti-polje filozofija. 3. Dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov 

predložio je imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne djelatnosti prof. dr. sc. Josipa 

Mužića, za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom 

zvanju, i to u sastavu prof. dr. sc. Ivan Tadić, predsjednik i članovi prof. dr. sc. Ante Vučković i prof. dr. 

sc. Alojzije Ćubelić, kao vanjski član. Na prijedlog dekana prof. dr. sc. Mladena Parlova, jednoglasno je 

donesena ODLUKA Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Tadić, predsjednik i 

članovi prof. dr. sc. Ante Vučković i prof. dr. sc. Alojzije Ćubelić, kao vanjski član. 4. Dekan prof. dr. sc. 

Mladen Parlov predložio je imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne djelatnosti doc. dr. 

sc. Marija Volarevića za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, i to u sastavu prof. 

dr. sc. Josip Mužić, predsjednik i članovi doc. dr. sc. Šimun Bilokapić i doc. dr. sc. Silvija Migles. Na 

prijedlog dekana prof. dr. sc. Mladena Parlova, jednoglasno je donesena ODLUKA Imenuje se Stručno 

povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc.Josip Mužić, predsjednik i članovi doc. dr. sc. Šimun Bilokapić i 

doc. dr. sc. Silvija Migles, kao vanjski član. 

 5. Dopis od AZVO-a.  

Dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov izvijestio je FV da je pristigao Dopis od AZVO-a, te je iznio mišljenje 

da bi bilo dobro zatražiti suglasnost od Sveučilišta za raspisivanje natječaja za upis studenata, ali tek 

kad dođe pismo očekivanja. Prevladalo je mišljenje da je bolje pričekati sa raspisivanjem natječaja za 

upis studenata na posljediplomski studij, dok Ministarstvo ne da dozvolu. Stoga je dekan predložio da 

e danas o tome ne glasuje nego da se odgodi. 3. Studenti Prodekan za nastavu doc. dr. sc. Ante Akrap 

iznio je pristigle studentske molbe. 1. Lucija Brešković, studentica s invaliditetom i profesionalna 

sportašica, podnijela je molbu za stavljanje studija u stanje mirovanja (ljetni semestar) zbog 

rehabilitacije i sportskih natjecanja. Na prijedlog dekana prof. dr. sc. Mladena Parlova, natpolovičnom 

većinom glasova (1 suzdržan) donesena je sljedeća ODLUKA usvaja se molba studentice Lucije 

Brešković, za stavljanje studija u stanje mirovanja zbog zdravstvenih razloga. 2. Fra Slaven Čeko, 

student pastoralne godine, podnio je molbu da mu se dozvoli prijava i izlazak na diplomski ispit u 

mjesecu svibnju 2020, jer zbog zdravstvenih razloga nije prijavio diplomski ispit na vrijeme. Na 



prijedlog dekana prof. dr. sc. Mladena Parlova, natpolovičnom većinom glasova (1 suzdržan) 

donesena je sljedeća ODLUKA usvaja se molba studenta Fra Slavena Čeke, te mu se dopušta prijava i 

izlazak na diplomski ispit u svibnju 2020.godine. 3. Ivana Poljak podnijela je molbu za naknadno 

polaganje ispita na „Teološkokatehetskom programu cjeloživotnog učenja za odgajateljice u 

predškolskim ustanovama“ obzirom da nije bila u mogućnosti izaći u predviđene termine zbog 

trudnoće i rođenja djeteta. Predmeti koje bi trebala položiti su „Osnovna filozofska pitanja“ kod prof. 

dr. sc. Ivana Tadića, i Biblijska teologija“ kod prof. dr. sc. Marinka Vidovića. Na prijedlog dekana prof. 

dr. sc. Mladena Parlova, jednoglasno je donesena sljedeća ODLUKA usvaja se molba studentice Ivane 

Poljak te se dopušta naknadno polaganje ispita „Osnovna filozofska pitanja“ kod prof. dr. sc. Ivana 

Tadića, i Biblijska teologija“ kod prof. dr. sc. Marinka Vidovića.  

6.1. Godišnji susret profesora filozofije i teologije u Splitu  

Prodekan za znanost izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, izvijestio je o datumu kada bi se trebao održati 

godišnji susret profesora filozofije i teologije u Splitu, od 14. do 16. travnja 2020.g. Istaknuto je da je 

dosadašnji način sudjelovanja u organizaciji seminara s drugim KBF-ovima neodrživ, te da je u 

budućnosti suradnja moguća samo kao ravnopravni partneri, s čime su se svi članovi FV-a složili. 

 6.2. Godišnji međunarodni simpozij KBF-a u listopada 2020  

Prodekan za znanost izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, izvijestio je o planu održavanja Godišnjeg 

međunarodnog simpozija KBF-a u Splitu. Naveo je da predmetno Povjerenstvo suzilo izbor za jednu 

od sljedećih triju tema, Vjerska hodočašća pred izazovima globalnog turizma, Teologija i psihologija 

između otklona i suradnje i Kršćanstvo i islam pred izazovima rata i mira. Uslijedila je rasprava nakon 

koje je dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov predložio da bi bilo svrsishodno da se sazove sjednica 

Povjerenstva i da se odluči između ovih tema. Prodekan izv. prof. dr. sc. Josip Dukić također je pozvao 

članove FV-a da dostave svoje prijedloge. Na prijedlog dekana prof. dr. sc. Mladena Parlova, 

natpolovičnom većinom glasova ( 18 za), donesena je sljedeća ODLUKA sazvati će se sjednica 

Povjerenstva na kojoj će se odlučiti o temi Seminara. 

 7. Nenastavno osoblje  

7.a. Predsjednik Povjerenstva za natječaje, prof. dr. sc. Anđelko Domazet, dostavio je Izvješće 

Povjerenstva o provedbi natječaja za radno mjesto voditelja/ice knjigovodstvenoračunovodstvenih 

poslova. Na natječaj se prijavilo 13 kandidata, ali je Povjerenstvo odlučilo pozvati na razgovor 8 

kandidata, jer ostali nisu ispunjavali sve uvjete ili imaju nepotpunu dokumentaciju. Povjerenstvo je 

pozvalo na razgovor osam kandidata, koji formalo ispunjavanju uvjete iz natječaja. Ivana Norac-Kljajo, 

Šarić Lucija, Perinka Paleško, Martina Knezović, Ana Vučemilović-Grgić, Ivana Šarić, Ljubica Ćurković i 

Katarina Radić. Nakon provedenog razgovora sa svim kandidatima, članovi Povjerenstva imali su 

podjeljeno mišljenje koju kandidatkinju treba rangirati kao prvu, Martinu Knezović ili Ljubicu 

Ćurković, te je većinom glasova Povjerenstva odlučeno da redoslijed koji se predlaže FV-u bude 

sljedeći: 1. Martina Knezović, 2. Ljubica Ćurković, 3. Lucija Šarić, 4. Katarina Radić, 5. Ivana Šarić, 6. 

Ana Vučemilović-Grgić Ana, 7. Perinka Paleško i 8. Ivana Norac-Kljajo. Dekan je predložio da članovi 

povjerenstva za izbor budu doc.dr.sc. Mihael Prović i mr. sc. Ante Rako. Nakon provedenog 

glasovanja Na prijedlog Dekana natpolovičnom većinom glasova( 1 suzdržan i 1 protiv) donesena je 

sljedeća ODLUKA Imenuju se članovima Povjerenstva za provedbu izbora doc. dr. sc. Mihael Prović i 

mr. sc. Ante Rako. Pristupilo se tajnom glasovanju i izboru kandidata. U drugom krugu glasovanja u 

koju su išle prve dvije kandidatkinje po broju dobivenih glasova su: Martina Knezović i Ljubica 

Ćurković. Martina Knezović je dobila 16 glasova, a Ljubica Ćurković 11 glasova. Na prijedlog, Dekana 

natpolovičnom većinom glasova( 16 glasova) donesena je sljedeća ODLUKA Izabire se za radno 

mjesto voditeljice knjigovodstveno-računovodstvenih poslova gđa. Martina Knezović. 7.b. Dekan je 



izvijestio da nedavno izabrana knjižničarka, gospođa Ivana Bandić Štrbac, odustala od zaposlenja na 

KBF-u, iz razloga jer je isti dan dobila posao bliže mjestu stanovanja, te je potrebno raspisati novi 

natječaj. Na prijedlog Dekana, jednoglasno je donesena ODLUKA raspisati će se novi natječaj za radno 

mjesto diplomiranog knjižničara.  

7.c. Dekan je izvijestio da je gđa. Doris Žuro, zaposlenica Fakulteta kao voditelj službe za znanstveno-

istraživačke projekte, predala molbu da joj se dopusti privremeni angažman na Odsjeku za Sociologiju 

Filozofskog fakulteta u Splitu, u ljetnom semestru 2019./2020., iz dva predmetna na diplomskom 

studiju Sociologije, Djetinjstvo i društvo i Potrošačko društvo. U molbi je navela da bi se nastava iz 

navedenih predmeta odvijala kroz jutro ponedjeljkom i četvrtom, po jedan školski sat, te da njezin 

rad na Filozofskom fakultetu ne bi utjecao na radu na našem Fakultetu, jer bi isti dan nadoknadila 

dužim radnim vremenom istog dana. Nadalje je istakla da se tema njezinog završnog rada upravo 

odnosi na teme navedenih predmeta te je profesionalno zainteresirana za taj angažman. Dekan je 

pohvalio rad kolegice Doris Žuro i istaknuo da zahvaljujući njezinu radu na nekoliko projekata, 

Fakultet je dobio određene projekte koji donese značajna financijska sredstva. Doc. dr. sc. Mihael 

Prović je također pohvalio rad kolegice Doris Žuro. Članovi Fakultetskog vijeća glasovali su o 

navedenom prijedlogu. Na prijedlog Dekana, natpolovičnom većinom glasova (1 suzdržan) donesena 

je ODLUKA Odobrava se gospođi Doris Žuro angažman na Filozofskom fakultetu. 

 8. Knjižnica: nabava knjiga. Obzirom da je već ranije Dekan je uputio Poziv svim nastavnicima da 

pregledaju popis obvezne literature za svoje predmete, i da vide koliko primjeraka imaju u knjižnici, 

te da dostave podatak koliko im je još primjeraka obvezne literature potrebno. Pristiglo je Izvješće 

Povjerenstva za knjižnicu o prijedlozima profesora za nabavu knjiga. Svoje prijedloge Povjerenstvu su 

dostavili doc. dr. sc. Ante Akrap (6 knjiga), izv. prof. dr. sc. Alojzije Čondić (12 knjiga), prof. dr. sc. 

Anđelko Domazet ( 3 knjige), izv. prof. dr. sc. Josip Dukić (3 knjige), dr. sc. Miljenka Grgić (5 knjiga), 

mr. sc. Ivan Lovrić (5 knjiga) i mr. sc. Gina Šparada (3 knjige). Nastavnici dr. sc. Miljenka Grgić i mr. sc. 

Ivan Lovrić predložili su da im KBF omogući pretraživanje EBSCO baze podataka, što bi im bilo od 

velike koristi u radu. Na prijedlog Dekana, jednoglasno je donesena ODLUKA Da se usvaja Zapisnik i 

da će se započeti nabava obvezne literature sukladno financijskoj mogućnosti Fakulteta.  

9. Centar „Don Frane Bulić“  

9.a. Izvješće o radu Centra „ Don Frane Bulić“ 9.b. Plan i program rada Centra Voditelj centra „Don 

Frane Bulić“ , izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, podnio je pisani Izvješće o radu i usmeno izvijestio članove 

Fakultetskog vijeća o radu Centra u prethodnoj kalendarskoj godini. Izvijestio je da je Centar otvoren 

12. prosinca 2018. u 12.00 sati U velikoj dvorani KBFa, gdje je održana svečana akademija. Također je 

izvijestio da je za voditelja jednoglasno izabran izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, a za zamjenika doc. dr. sc. 

Domagoj Runje. Također je predstavio Plan i program rada Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić Fakultetskom 

vijeću je iznio, obzirom da je Centar tek u osnivanju, da se nije uspjelo sve što se planiralo, te da plan 

za 2019. nije bio izrađen jer je Centar tek osnovan. Na prijedlog Dekana, natpolovičnom većinom 

glasova ( 1 suzdržan), donesena je ODLUKA usvaja se Izvješće o radu Centra „ Don Frane Bulić“ . Na 

prijedlog Dekana, jednoglasno je donesena ODLUKA Prihvaća se Plan i Program rada Centra „ Don 

Frane Bulić“ za 2020..  

10. Razno  

Dekan je izvijestio Fakultetsko vijeće da je Sveučilište raspisalo natječaj za stipendije za deficitarna 

zanimanja. Rektor je udovoljio zamolbi Fakulteta, te će Sveučilište financirati nabavu 15 novih 

računala za studente. Od početka nove godine, uvode se dva programa za otkrivanje plagijata. Prof. 

dr. sc. Ivan Tadić napomenuo je da nije odgovoreno na njegov zahtjev od 14.svibnja 2019., te da je 

Povjerenik za informiranje 16.prosinca 2019. naložio da se riješi zahtjev za pristup informacijama. 



Izvješteno je Fakultetsko vijeće da imamo obvezu, poziv i zapisnik sjednice Fakultetskog vijeća objaviti 

na internetskoj stranici Fakulteta. Dekan je izvijestio da je pristigao Dopis od Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, u kojem je ministarstvo odgovorilo da diplomski, odnosno završni radovi u pisanom 

obliku budu dostupni radi javnog uvida. Dekan je napomenuo da su diplomski i završni radovi kod nas 

izloženi u zbornici. Također je izvijestio da je Doris Žuro imenovana kordinatoricom za CROSBI. 

Dovršeno u 17.45 sati. 


