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USVOJEN I OVJEREN Zapisnik PETE REDOVITE SJEDNICE FAKULTETSKOG VIJEĆA 
KBF-a SVEUČILIŠTA U SPLITU održane 10. veljače 2022. god. poslan je 02. ožujka 
2022. god. Članovima FV-a za usvajanje i ovjeru na Šestoj redovitoj sjednici FV-
a u ak. god. 2021./2022., koja je održana 10. ožujka 2022. 

 
ZAPISNIK PETE REDOVITE SJEDNICE FAKULTETSKOGA VIJEĆA KBF-a 

SVEUČILIŠTA U SPLITU u ak. god. 2021./2022., 
 
održane u četvrtak, 10. veljače  2022., u velikoj dvorani KBF-a, s početkom u 15.00 sati. 
 

Prisutni: prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan; izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, prodekan za 
znanost; doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu; prof. dr. sc. Ante Mateljan, prof. dr. sc. 
Marinko Vidović, prof. dr. sc. Anđelko Domazet, prof. dr. sc. Ivica Žižić prof. dr. sc. Alojzije 
Čondić, doc. dr. sc. Domagoj Runje, doc. dr. sc. Edvard Punda, doc. dr. sc. Miljenka Grgić, doc. 
dr. sc. Ivan Macut, doc. dr. sc. Mihael Prović, doc. dr. sc. Emanuel Petrov, dr. sc. Boris Vidović, 
mr. sc. Jenko Bulić, Mate Šakić zamjenik predsjednika SZ-a, Valentino Radaš, predstavnik 
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: prof. dr. sc. Josip Mužić, prof. dr. sc. Ante Vučković, prof. dr. sc. Jadranka 
Garmaz,  prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, izv. prof. dr. sc. Marijo Volarević, doc. dr. sc. Šimun 
Bilokapić,  doc. dr. sc. Željko Tolić, Petra  Seretnikte, predstavnica studenata te Lorena Lalić, 
predstavnica studenata. Isti su se ispričali za svoj nedolazak. 
 

Na samom početku sjednice dekan je predložio članovima FV-a izmjenu Dnevnog 
reda, odnosno da se točka 4.a) „PDS – Usvajanje obrasca“ povuče s dnevnog reda.  

Predloženo je da se prije točke „Razno“ u Dnevni red, pod točkom 13. uvrsti „Poziv na 
suradnju u organizaciji Međunarodnog znanstvenog simpozija o 400. obljetnici ustanove 
Kongregacije za širenje vjere“. 

Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće je jednoglasno usvojilo izmijenjeni Dnevni red, 
predložen u Pozivu na Petu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2021./2022., 
KLASA: 003-08/22-06/0001, URBROJ: 2181-203-01-01-22-0004 od 2. veljače 2022. s gore 
predloženim i prethodno navedenim izmjenama dekana. 
   
Usvojeni Dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika Četvrte redovite sjednice FV-a, održane 20. siječnja 2022. 
2. Ovjera zapisnika Prve elektroničke sjednice FV-a u ak. god. 2021./2022. 
3. Usvajanje Financijskog izvješća za 2021. 
4. PDS - Molba za objavljivanje doktorskog rada 
5. Profesori:  

a. Pokretanje postupka za reizbor mr. sc. Josipa Periša u nastavno zvanje i na radno 
mjesto višeg predavača 

b. Dopis prof. dr. sc. Alojzija Čondića 
6. Akcijski plan za razdoblje 2021.-2025. 
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7. Raspisivanje internog natječaja za pročelnika katedre Kanonskog prava 
8. Prijedlog KBF-a u Zagrebu o Međunarodnim simpozijima profesora filozofije i 

teologije 
9. Imenovanje Znanstvenog vijeća časopisa „Služba Božja“ 
10. Analiza uspješnosti studiranja na KBF-u 
11. Izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremača/ice  
12. Iskazivanje potpore prijedlogu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu da se 

dodijeli počasni doktorat prof. dr. sc. Mirjani Matijević Sokol 
13. Poziv na suradnju u organizaciji Međunarodnog znanstvenog simpozija o 400. 

obljetnici ustanove Kongregacije za širenje vjere 
14. Razno 

a. Izvješće sa sjednice Senata 
b. Smotra Sveučilišta 

  
 

1. Usvajanje zapisnika Četvrte  redovite sjednice FV-a 
 

Dekan je napomenuo članovima FV-a da je među materijalima za sjednicu i Zapisnik 
sa četvrte redovite sjednice u ak. god. 2021./2022. održane 20. siječnja 2021. 

Članovi FV na prijedlog dekana jednoglasno su  usvojili zapisnik Četvrte redovite sjednice 
u ak. god. 2021./2022.  održane  20. siječnja 2021.  
 
 

2. Ovjera zapisnika Prve elektroničke sjednice FV-a u ak. god. 2021./2022. 
 
 Dekan je napomenuo članovima FV-a da je među materijalima za sjednicu i Zapisnik sa 
Prve elektroničke sjednice u ak. god. 2021./2022. održane od ponedjeljka 31. siječnja 2022. do 
utorka 01. veljače 2022. do 16:00 sati 

Članovi FV na prijedlog dekana jednoglasno su  usvojili zapisnik Prve elektroničke sjednice 
u ak. god. 2021./2022. održane od ponedjeljka 31. siječnja 2022. do utorka 01. veljače 2022. 
do 16:00 sati 
 

3. Usvajanje Financijskog izvješća za 2021. 
 

Dubravka Mladinić, dipl. oec., voditeljica financijsko - računovodstvene službe članovima 
Fakultetskog vijeća prezentirala je Financijsko izvješće za 2021. Doc. dr. sc. Emanuel Petrov 
upitao je dekana zbog kojeg razloga je zaobiđeno Povjerenstvo za materijalno-financijsko 
poslovanje KBF-a. Dekan je odgovorio da se radi o izvješću koje izrađuje i podnosi financijsko 
– računovodstvena služba, te nije potrebno da prolazi kroz Povjerenstvo.  
Nakon rasprave, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 
ODLUKU 

 
Usvaja se Financijsko izvješće za 2021. godinu. 
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4. PDS - Molba za objavljivanje doktorskog rada 

Pod točkom 4. Dnevnog reda dekan je napomenuo da je među materijalima za sjednicu 
dopis Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada Bruna Petrušića u kojem se traži 
odobrenje objave doktorskog rada Bruna Petrušića i dodjela znanstvene grane. 

Nakon rasprave, na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu, s 18 (osamnaest) glasova ZA i 2 (dva) glasa SUZDRŽANA donijelo je 

 

ODLUKU 

Odobrava se objava doktorskog rada Bruna Petrušića i dodjela znanstvene grane dogmatske 
teologije. 

 

5. Profesori 
a)  Pokretanje postupka za reizbor mr. sc. Josipa Periša u nastavno zvanje i na radno 
mjesto višeg predavača 

Mr. sc Josip Periš, u svom dopisu (KLASA: 112-01/22-01/0001 UR.BROJ: 2181-203-01-02-
22-0001) uputio je Fakultetskom vijeću molbu da se pokrene postupak za reizbor u nastavno 
zvanje i na radno mjesto višeg predavača zbog toga što uskoro ističe ugovor na temelju kojeg 
je zaposlen na KBF-u. 

Na temelju članka 21. st. 13 Statuta KBF-a, te u skladu s člankom 4. st. 1 Pravilnika o izboru 
u nastavnička i suradnička zvanja na KBF-u, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 
ODLUKU 

I. 

Pokrenuti će se postupak za reizbor mr. sc. Josipa Periša u nastavno zvanje i na radno mjesto 
višeg predavača. 

II. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za postupak reizbora u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Ante Akrap 
2. Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz 
3. Doc. dr. sc. Kata s. Amabilis Jurić (KBF Sveučilišta u Zagrebu) 

 

b) Dopis prof. dr. sc. Alojzija Čondića 

Prof. dr. sc. Alojzije Čondić uputio je dopis Fakultetskom vijeću s zamolbom da mu se 
odobri spajanje predmeta FTS-a i TKS-a iz pastoralne teologije. Jedan predmet po programu 
je u zimskom a drugi u ljetnom semestru. Prof. dr. sc. Alojzije Čondić naglasio je da je 
krucijalni razlog njegova zahtjeva narušeno zdravlje, te činjenica da opterećenost nastavom 
nije ujednačena po semestrima.  
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Prof. dr. sc. Marinko Vidović upozorio je da bi spajanjem predmeta moglo doći do 
gašenja jednog studijskog programa što nije dobro za interes KBF-a.  Prof. dr. sc. Alojzije 
Čondić u jednom dijelu je suglasan s navedenim, međutim, istakao je potrebu da se planom i 
programom ujednači opterećenost nastavom, te da se u obzir uzme i opterećenje na PDS-u. 

Doc. dr. sc. Emanuel Petrov uputio je pitanje prodekanu za nastavu, doc dr. sc. Anti 
Akrapu da li je takav postupak spajanja predavanja zakonit s obzirom da se nešto što bi 
trebalo biti predavano ukupno 60 (šezdeset) sati zapravo predavalo 30 (trideset) sati. 
Prodekan za nastavu je odgovorio da nema zakonske zapreke, te su tu radi o repetitivnoj 
nastavi.  

Prodekan za znanost, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić naglasio je da takva praksa spajanja 
sličnih predmeta nije dobra, ali da za takvo nešto Fakultetsko vijeće treba donijeti odluku 
kojom bi se za sve slučajeve uzela ujednačena praksa, tako da se neke profesore ne stavlja u 
povoljniji položaj u odnosu na druge. 

Prof dr. sc. Marinko Vidović iznio je prijedlog po kojem bi npr. 2/3 (dvije trećine) nastave 
bilo održano skupa, studentima FTS-a i TKS-a, dok bi ostatak bio održan odvojeno u onom 
dijelu u kojem se predmeti tematski razlikuju.. 

Prodekan za nastavu, doc. dr. sc. Ante Akrap naglasio je i problematiku kod ravnoteže 
ECTS bodova u predmetima, tj. semestrima. Ukoliko dođe do prebacivanja predmeta po 
semestrima, mora se voditi računa da opterećenost po predmetima mjerljiva u ECTS 
bodovima bude ujednačena. 

Na kraju rasprave, dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Mladen Parlov je zaključio da će se prof. 
dr. sc. Alojzije Čondić sastati sa prodekanom za nastavu, doc. dr. sc. Antom Akrapom te će 
pokušati naći optimalno rješenje za problem koji je iznio prof. dr. sc. Alojzije Čondić. 

 

  6. Akcijski plan za razdoblje 2021.-2025. 

 
 Dekan je izvijestio članove FV-a sa da visoko učilište kojemu je u postupku 
reakreditacije izdana potvrda treba donijeti petogodišnji akcijski plan u cilju unaprjeđenja 
kvalitete sukladno preporukama Stručnog povjerenstva i dostaviti ga AZVO-u te nakon dvije 
godine izvijestiti AZVO o njegovoj realizaciji. Istakao je da se u posljednjem razdoblju radilo na 
nacrtu navedenog koje je među materijale sjednice dostavljeno Fakultetskom vijeću.  

Nakon rasprave, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

Usvaja se Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta 
u Splitu za razdoblje od 2021. do. 2025. 
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7. Raspisivanje internog natječaja za pročelnika katedre Kanonskog prava 

Dekan fakulteta, prof. dr. sc. Mladen Parlov izvijestio je članove FV-a da je nakon usvojenih 
izmjena i dopuna Pravilnika o radu katedri potrebno sukladno članku 3. st. 1. raspisati interni 
natječaj za pročelnika katedre Kanonskog prava. 

Na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 

Raspisat će se interni natječaj za pročelnika katedre Kanonskog prava. 

 

8. Prijedlog KBF-a u Zagrebu o Međunarodnim simpozijima profesora filozofije i 
teologije 

 Među materijalima za sjednicu pod ovom točkom dnevnog reda članovima 
Fakultetskog vijeća dostavljen je Poziv KBF-a Sveučilišta u Zagrebu na suradnju u suorganizaciji 
Međunarodnog simpozija profesora filozofije i teologije u novonastalim okolnostima.  

 Prof. dr. sc. Marinko Vidović naglasio je kako ni ovaj oblik nije prihvatljiv jer je KBF 
Sveučilišta u Zagrebu i dalje nositelj projekta, dok bi teret organizacije i velik dio troškova 
snosili ostali katolički fakulteti u regiji. Naglasio je da su prije bili jedini teološki fakultet, dok u 
novonastalim okolnostima to nije tako. S navedenim se složio prof. dr. sc. Alojzije Čondić koji 
je istakao da je potrebno s KBF-om u Zagreb stupiti u komunikaciju glede oblika i načina takve 
suradnje.  

 Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, prodekan za znanost, naglasio je da naše učilište ne može 
preuzeti simpozij kojeg je pokrenuo KBF u Zagrebu te da je u odnosu na prije predloženi oblik 
suradnje pomak prema naprijed, također je dodao da takav oblik ima mnogo prednosti za 
članove našeg Fakulteta.  

 Doc. dr. sc. Edvard Punda istaknuo je da je KBF u Zagrebu predložio gotovo rješenje, te 
nisu ostavili prostora da naš Fakultet predloži korekcije u obliku suradnje.  

 Prof. dr. sc. Ante Mateljan naglasio je dvije stvari na koje treba obratiti pažnju. Kao 
prvo, KBF Sveučilišta u Zagrebu jedan simpozij pretvaraju u projekt Fakulteta. Kao drugo, naš 
Fakultet bi bio samo suorganizator u modelu provedbe takvog projekta u materijalnom smislu, 
ali ne i partner na navedenom. Takvim modelom KBF u Zagrebu dobiva sve zasluge kao jedini 
nositelj projekta. Gledajući na navedeni način, bilo bi fer da su u svom dopisu naglasili da se 
radi o projektu te da je KBF Sveučilišta u Zagrebu jedini nositelj istog. 

 Prof dr. sc. Alojzije Čondić je naglasio da bi prihvatljivo bilo da je naš Fakultet partner 
u projektu.  

 Nakon rasprave Fakultetskog vijećea Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Splitu sa 5 (pet) glasova ZA, 11 (jedanaest) glasova PROTIV i 4 (četiri) glasa SUZDRŽAN  
izglasana je  
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ODLUKA 

I. 

Odbija se poziv na suradnju u suorganizaciji Međunarodnog simpozija profesora filozofije i 
teologije u novonastalim okolnostima. 

II. 

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu neće sudjelovati u suorganizaciji 
Međunarodnog simpozija profesora filozofije i teologije u novonastalim okolnostima. 

 

9.   Imenovanje Znanstvenog vijeća časopisa „Služba Božja“ 

Nakon što je na Prvoj elektroničkoj sjednici Fakultetskog vijeća izabrano Uredničko 
vijeće časopisa „Služna Božja“, isto je svojim dopisom članovima FV-a svojim dopisom od 07. 
veljače 2022. (KLASA: 032-05/22-01/0001 UR.BROJ: 015-22-0003) predložilo izbor članova 
Znanstvenog vijeća.  

Sukladno članku 3. st. 4. Ugovora o statusu časopisa „Služba Božja“ i izdavačkoj 
djelatnosti „Službe Božje“ Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Splitu jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

Izabire se znanstveno vijeće časopisa „Služba Božja“ na mandat od 5 (pet) godina u sastavu:  

1. mr. sc. Dančuo, Milan (Zagreb) 
2. dr. sc. Jurić, Ivica (Split) 
3. dr. sc. Šehić, Damir (Zadar) 
4. dr. sc. Maglica, Toni (Split) 
5. doc. dr. Mohorić Marijana (Zadar) 
6. doc. dr. sc. Runje Domagoj (Split) 
7. prof. dr. sc. Trogrlić, Marko (Split) 
8. dr. sc. Vidović, Boris (Split) 
9. izv. prof. dr. sc. Vranješ, Nikola (Rijeka) 

 

10. Analiza uspješnosti studiranja na KBF-u 

 Među materijalima za sjednicu Odbor za unaprjeđenje kvalitete dostavio je članovima 
FV-a Analizu uspješnosti studiranja. Nakon uvida u dokument, Fakultetsko vijeće Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu primilo je na znanje rezultate koji su predmet 
Analize uspješnosti studiranja na KBF-u Sveučilišta u Splitu. 
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11. Izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremača/ice 

Zbog upražnjenog radnog mjesta spremača/ice KBF Sveučilišta u Splitu dana 27. 
siječnja 2022. raspisao natječaj (KLASA: 112-01/22-02/0001 UR.BROJ: 2181-203-01-01-22-
0001) za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste– poslovi namještenik/ice , 
spremača/ice.  Povjerenstvo za natječaje KBF-a u Izvješću o kandidatima za radno mjesto 
spremača/ice Fakultetskom vijeću, utvrdilo je da od prijavljenih kandidata formalne uvjete 
natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati: Ante Čotić, Ružica Stanić, Milena Polić, Ivanka 
Radanović, Mirjana Gabela i Marina Bajlo. Dana 07. veljače 2022. Povjerenstvo za natječaje u 
organiziralo je osobni razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te 
utvrdilo rang listu kandidata kako slijedi:  

1. Ante Čotić (uvidom u dokumentaciju utvrđeno da ima status branitelja te 
sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 
članovima njihovih obitelji ima prednost pri zapošljavanju u javnim ustanovama 
pod jednakim uvjetima). 

2. Ružica Stanić 
3. Milena Polić 
4. Ivanka Radanović 
5. Marijana Gabela 
6. Marina Bajalo 

Prije samog početka procedure glasovanja, dekan Fakulteta prof. dr. sc. Mladen Parlov 
upozorio je članove FV-a da je dekan kao odgovorna osoba dužan poštivati zakone i niže 
pravne akte, te da u slučaju ako Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem izabere jednog od 
kandidata koji u odnosu na kandidata br. 1. iz Izvješća Povjerenstva nema zakonsku prednost 
pri zapošljavanju, morat će se poništiti natječaj te ponovo krenuti u raspisivanje novog.  

Sukladno članku 14. st. 1-11. Pravilnika o radu upravih tijela KBF-a pristupilo se 
proceduri tajnog glasovanja. Dekan Fakulteta predložio je Izborno povjerenstvo u sastavu: 
doc. dr. sc. Emanuel Petrov i doc. dr. sc. Mihael Prović koje je Fakultetsko vijeće jednoglasno 
usvojilo. Tajnik Fakulteta je pripremio glasačke listiće te se pristupilo tajnom glasovanju. 
Nakon glasovanja Izborno povjerenstvo utvrdilo je sljedeće rezultate: Ante Čotić 16 (šesnaest) 
glasova, Ružica Stanić 1 (jedan) glas, Milena Polić 1 (jedan) glas, Ivanka Radanović 1 (jedan) 
glas, Marina Bajlo 1 (jedan) glas te Marijana Gabela 0 (nula) glasova. 

Na temelju utvrđenih rezultata glasova, utvrđeno je da je Fakultetsko vijeće donijelo  

ODLUKU 

Izabire se Ante Čotić  na radno mjesto IV. vrste– poslovi namještenik/ice , spremača/ice. 
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12. Iskazivanje potpore prijedlogu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu da se 
dodijeli počasni doktorat prof. dr. sc. Mirjani Matijević Sokol 

 Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u svom dopisu od 08. 
veljače. 2022. uputio je Fakultetskom vijeću KBF-a Zamolbu za podupiranjem prijedloga da se 
prof. dr. sc. Mirjani Matijević Sokol dodijeli počasni doktorat Sveučilišta u Splitu. 

 Nakon rasprave, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Splitu, jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

daje se potpora Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu da se prof. dr. sc. 
Mirjani Matijević Sokol dodijeli počasni doktorat Sveučilišta u Splitu. 

13. Poziv na suradnju u organizaciji Međunarodnog znanstvenog simpozija o 400. obljetnici 
ustanove Kongregacije za širenje vjere 

Pod ovom točkom Dnevnog reda, dekan je upoznao članove FV-a s dopisom koje je 
neposredno pred početak sjednice Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru uputio Poziv 
na suradnju u organizaciji Međunarodnog znanstvenog simpozija o 400. obljetnici ustanove 
Kongregacije za širenje vjere (Sacra Congregatio de Propaganda Fide). Dekan je članove FV-a 
upoznao sa sadržajem navedenog poziva. 

Nakon rasprave, Fakultetsko vijeće s 18 (osamnaest) glasova ZA, 2 (dva) SUZDRŽANA 

ODLUKU 

Prihvaća se Poziv na suradnju u organizaciji Međunarodnog znanstvenog simpozija o 400. 
obljetnici ustanove Kongregacije za širenje vjere (Sacra Congregatio de Propaganda Fide) – 
Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode (Mt 28,19) – Rim, svijet i hrvatske zemlje 
(17. – 21. st.) u listopadu 2022. godine. 

 

14. Razno 

a) Izvješće sa sjednice senata 

Dekan Fakulteta prof. dr. sc. Mladen Parlov obavijestio je članove FV-a da je u 
proteklom razdoblju održano nekoliko sjednica Senata Sveučilišta u Splitu.  

Na jednoj od sjednica Senata usvojena je Znanstvena strategija Sveučilišta u Splitu, za 
sljedeće petogodišnje razdoblje. U izradi Strategije sudjelovao je i prodekan KBF-a, izv. prof. 
dr. sc. Josip Dukić.  

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić izabran je za rektora Sveučilišta na mandatno razdoblje od 
01. listopada 2022. do 30. rujna 2026.  

 



b)   Smotra sveuEili§ta

Senat Sveucilista donio je Odluku da 6e se smotra Sveu€ilista odrzati  23. travnja 2022.
Dan otvorenih vrata na KBF-u bit Ce 5. svibnja 2022.

c)    Strani €asopisi

Dekan je izvijestio 6lanove FV-a o dopisu koji su  mu  uputili voditeljica  ra6unovodstva i
v.d. Voditeljice  knjiznice,  naime da  postoji  problem  oko nabave stranih  €asopisa jer redovito
ne izdaju e-ra€une, a bez njih Fakultet ih ne smije nabavljati. Dekan je pro€itao dopis u koje se
navode  €asopisi  koji  imaju  online izdanja  na  koja  se je  mogu€e  pretplatiti  te je to  naveo  kao

jednu  od  mogu6nosti  pristupa  nekim  od  stranih  €asopisa.  Zakljucno  je  rekao  kako  6e  sve
predati  Povjerenstvu za knjiznicu da podnese prijedlog FV-u.

d)   Festival znanosti

Dekan   je   upoznao   FV  da   se   mogu   prijaviti   na   ovogodisnji   Festival   znanosti   koji

organizira SveuEiliste u Splitu.  Festival ¢e se odrzati od 2. do 7. svibnja 2022., a glavna tema je

„Zivot`'. Dodao je kako bi bilo dobro da se KBF na Festivalu predstavi s radionicom ili projektom
koji se bavi zastitom nerodene djece.

Sjednica Fvje zavrsila u   16:25   sati molitvom.

Zapisni€ar:

Ante Juki6, mag. iur.

KLASA: 003-08/22-06/0001
UR. BROJ: 2181-203-01-01-22-0008

Dekan:

prof..dr. sc.  Mladen  Parlov

/(:t(")l\,rf,ar

Zapisnik    PETE    REDOVITE    SJEDNICE    FAKULTETSKOG    VIJECA    KBF-a    SVEUCILISTA    U    SPLITU

odrzane   10.   velja€e   2022.   usvojen   i   ovjeren   na  Sestoj   redovitoj  sjednici   FV-a   u   ak.   god.

2021./2022.,  koja je odrzana  10. o2ujka 2022.


