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USVOJEN I OVJEREN Zapisnik DRUGE IZVANREDNE SJEDNICE FAKULTETSKOG 
VIJEĆA KBF-a SVEUČILIŠTA U SPLITU održane 30. rujna 2022. god. poslan je 5. 
listopada 2022. god. članovima FV-a za usvajanje i ovjeru na Prvoj redovitoj 
sjednici FV-a u ak. god. 2022./2023., koja je održana 13. listopada 2022. 

 
ZAPISNIK DRUGE IZVANREDNE SJEDNICE FAKULTETSKOGA VIJEĆA KBF-a 

SVEUČILIŠTA U SPLITU u ak. god. 2021./2022., 
 
održane u petak, 30. rujna  2022., u velikoj dvorani KBF-a, s početkom u 12:00 sati. 
 

Prisutni: prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan; doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za 
nastavu; prof. dr. sc. Ante Mateljan, prof. dr. sc. Marinko Vidović,  prof. dr. sc. Jadranka 
Garmaz,  prof. dr. sc. Anđelko Domazet, prof. dr. sc. Alojzije Čondić, izv. prof. dr. sc. Šimun 
Bilokapić, doc. dr. sc. Domagoj Runje, doc. dr. sc. Edvard Punda, doc. dr. sc. Emanuel Petrov, 
doc. dr. sc. Miljenka Grgić, dr. sc. Boris Vidović, mr. sc. Jenko Bulić, Marko Plejić predsjednik 
SZ-a, Valentino Radaš, predstavnk studenata; Ana Peroš, predstavnica studenata PDS-a, Ivana 
Papac, dipl. iur., predstavnica službenika i namještenika te Ante Jukić, glavni tajnik fakulteta i 
zapisničar na sjednici. 
 

Odsutni: Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, prodekan za znanost; prof. dr. sc. Ante Vučković,  
prof. dr. sc. Ivan Bodrožić i prof. dr. sc. Ivica Žižić, izv. prof. dr. sc. Marijo Volarević,  doc. dr. sc. 
Željko Tolić, doc. dr. sc. Ivan Macut, doc. dr. sc. Mihael Prović, Petra Seretinek, predstavnica 
studenata te Lorena Lalić, predstavnica studenata koji su opravdali svoj izostanak sa sjednice 
dok je prof. dr. sc. Josip Mužić, izostao neopravdano. 
 

Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće je jednoglasno usvojilo Dnevni red, predložen u 
Pozivu na Drugu izvanrednu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2021./2022., KLASA: 003-
08/22-06/0001, URBROJ: 2181-203-01-01-22-0024 od 29. rujna 2022. godine. 
   
Usvojeni Dnevni red: 
 

1. Izbor v.d. dekana  

2. Vanjska suradnja: međusveučilišna i unutarsveučilišna  

3. Godišnje izvješće dekana o radu Fakulteta 

4. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu voditeljice financijsko-računovodstvene 

službe 

5. Razno 
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1. Izbor v. d. dekana  

 
Dekan Fakulteta prof. dr. sc. Mladen Parlov izvijestio je članove Fakultetskog vijeća da 

novoizabrani dekan izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić još nije dobio potvrdu od Dikasterija za 
kulturu i odgoj (prije: Kongregacija za katoličko odgoj) te Fakultetsko vijeće u skladu s člankom 
16. st. 1. Statuta KBF-a Velikom Kancelaru treba predložiti imenovanje vršitelja dužnosti 
dekana. Za vršitelja dužnosti predložio je izv. prof. dr. sc. Šimuna Bilokapića. 

Nakon rasprave, sukladno članku 16. st. 1.  Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, s 17  glasova ZA i  1 SUZDRŽAN i donijelo 
je  

ODLUKU 
Za vršitelja dužnosti dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu predlaže 
se izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić. 
 

2. Vanjska suradnja: međusveučilišna i unutarsveučilišna  
 

Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru, Fakultetskom vijeću KBF-a uputio je molbu 
za suradnju u nastavi za predmete Liturgika, Kršćanska duhovnost, Pastoral sakramenata, 
Pastoralna teologija, Pastoral braka i obitelji, koji su na programu u ak. god. 2o22./2o23. 
 

Nakon rasprave, u skladu s člankom 28. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće sa 18 glasova ZA, 
jednoglasno je donijelo sljedeću 

 
ODLUKU 

 
I. 

Daje se suglasnost dr. sc. Domagoju Volareviću za međusveučilišnu suradnju u nastavi ak. god. 
2022./2023.  s Teološko-katehetskim odjelom Sveučilišta u Zadru na predmetu Liturgika. 

 
II. 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Bodrožiću za međusveučilišnu suradnju u nastavi ak. god. 
2022./2023.  s Teološko-katehetskim odjelom Sveučilišta u Zadru na predmetu Kršćanska 
duhovnost. 

III. 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Alojziju Čondiću za međusveučilišnu suradnju u nastavi ak. god. 
2022./2023.  s Teološko-katehetskim odjelom Sveučilišta u Zadru na predmetima Pastoral 
sakramenata, Pastoralna teologija i Pastoral braka i obitelji. 
 

Doris Žuro, mag. soc., voditeljica Službe za znanstveno-istraživačke projekte svojom 
zamolbom od 14. rujna 2022. zatražila je od Fakultetskog vijeća da joj se odobri nastavak 
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angažmana u svojstvu naslovne asistentice na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u ak. god. 2022./2023. 
 
Nakon rasprave Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu s 15 
glasova ZA i 3 SUZDRŽANA donijelo je 
 

ODLUKU 
 
Doris Žuro, mag. soc., voditeljici službe za znanstveno-istraživačke projekte, odobrava se 
nastavak angažmana na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u ak. 
god. 2022./2023., za četiri kolegija: : Društvena struktura, Društveni proces, Djetinjstvo i 
društvo te Sociologija potrošnje. 
 
Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu, uputio je Zahtjev za izdavanje 
suglasnosti za izvođenje nastave u ak. god. 2022./2023. za Ivanu Papac, dipl. iur. voditeljicu 
općih i pravnih poslova na KBF-u. 
Nakon rasprave, na temeljem članka 21. st. 11. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće sa 18 glasova 
ZA, jednoglasno je donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost Ivani Papac, dipl. iur., voditeljici općih i pravnih poslova na KBF-u za 
izvođenje nastave na predmetu Javna nabava (SRF045) Stručnog studija Računovodstvo i 
financije, u ukupnom iznosu od 10 sati vježbi u zimskom semestru ak. god. 2022./2023. na 
Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu. 
 
 

3. Godišnje izvješće dekana o radu Fakulteta 
 
Dekan Fakulteta prof. dr. sc. Mladen Parlov, sukladno članku 13. st. 2. Statuta KBF-a 
Fakultetskom vijeću, među materijalima za sjednicu, dostavio je godišnje izvješće o svom radu 
za ak. god. 2021./2022. Naglasio je bitne projekte koji su pokrenuti i realizirani kao i okolnosti 
koje su se događale u protekloj akademskoj godini. Članovi FV-a primili su Izvješće dekana na 
znanje. 
 

4. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu voditeljice financijsko-računovodstvene 
službe 
 

Dubravka Mladinić, dipl. oec., voditeljica financijsko-računovodstvene službe KBF-a 
Sveučilišta u Splitu, članovima FV-a uputila je dopis kojim daje na znanje da kroz mjesec 
listopad planira iskoristiti svoje zakonsko pravo na roditeljski dopust. Sukladno čl. 13. i 14. 



Zakona o rodiljinim roditeljskim potporama nakon Sto je iskoristila Sest mjeseci, s obzirom da

se radi o tre€em djetetu ima pravo na preostalih 24 mjeseca roditeljskog dopusta.

Shodno   navedenom,   potrebno   je   raspisati   natjecaj   za   zamjenu   voditeljice   financijsko-

ra€unovodstvene sluzbe do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta.

Nakon  rasprave,  na temelju  €lanka  21.  st.  12.  Statuta  KBF-a,  Fakultetsko vijeee  sa  18

glasova ZA, jednoglasno je donijelo sljede€u

ODLUKU

Raspisati Ce se natje€aj za zamjenu voditeljice financijsko-raEunovodstvene sluzbe do povratka

djelatnice s roditeljskog dopusta.

5.    Razno

Dekan  Fakulteta, prof. dr. sc.  Mladen  Parlov zahvalio je svim €lanovima FV-a na suradnji u

vrijeme njegova trogodi5njeg mandata te je ujedno iskoristio prigodu za da se ispri€a  ako je

koga svojom gestom ili  rije€ju povrijedio.

Sjednica Fvje zavr§ila u   16:50 sati  molitvom.

Zapisni€ar:

Ante Juki6,  mag.  iur.
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UR.  BROJ : 2181-203-01-01-22-0030

Dekan:

prof.  dr.  sc.  Mladen  Parlov

/(."("?4,rf,ift,

Zapisnik  DRUGE  IZVANREDNE  SJEDNICE  FAKULTETSKOG  VIJECA  KBF-a  SVEUCILISTA  U  SPLITU

Odrzane 30.  rujna 2022.  usvojen  i ovjeren na Prvoj redovitoj sjednici FV-a u ak. god.
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