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ozujka Z022. god. €lanovima FV-a za usvajanje i ovjeru na Sedmoj redovjtoj
sjednici FV-a u ak. god. 2021./2022., koja je odrzana 7. travnja 2022.
ZAPISNll( SESTE REDOVITE SJEDNICE FAKULTETSKOGA VIJECA KBF-a

SVEu€lLISTA U SPLITU u ak. god. Z021./2022.,
odr=ane u eet`/rtak, 10. oiujka 2022., u velikoj dvorani KBF-a, s po€etkom u 15.00 sati.
Prisutni: prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan; izv. prof. dr. sc. Josip Duki6, prodekan za

znanost; doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu; prof. dr. sc. Ante Mateljan, prof. dr. sc.
Marinko Vidovi£, prof. dr. sc. Ante Vu€kovi¢, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, prof. dr. sc. Ivan
Bodrozi€, prof. dr. sc. Andelko Domazet, prof. dr. sc. Ivica Zizi6 prof. dr. sc. Alojzije Condi€,
doc. dr. sc. Simun Bilokapi6, doc. dr. sc. Miljenka Grgi6, doc. dr. sc. Ivan Macut, doc. dr. sc.

Mihael Provi¢, doc. dr. sc. Emanuel Petrov, dr. sc. Boris Vidovi¢, mr. sc. Jenko Bulic, Marko

Pleji€ predsjednik SZ-a, Valentino Rada§, predstavnik studenata, Petra Seretinek, predstavnica

studenata, Mia Leki€, zamjenica predstavnice studenata, Ana Pero§, predstavnica studenata
PDS-a, lvana Papac, dipl. iur., predstavnica sluzbenika i namjestenika te Ante Juki€, glavni
tajnik fakulteta i zapisni€ar na sjednici.
Odsutni: prof. dr. sc. Josip Muzi¢, izv. prof. dr. sc. Marijo Volarevi¢, doc. dr. sc. Domagoj
Runje, doc. dr. sc. Edvard Punda te doc. dr. sc. Zeljko Tolic. Isti su se ispri€ali za svoj nedolazak.

Na samom po€etku sjednice dekan je predlozio €lanovima FV-a izmjenu Dnevnog reda,

odr\osno da se to€ka 2. pod.i.]el.i na 2. a) Izvje56e a izvrsenju Financijshog plana za 2021. te 2.
b/ Redo/uns financi./.sfog p/ono zo 2022., zatim to€ka 3. Studenti dijeli se na to€ke 3. a/
studentske kolizije i 3 b) Voditelji zavr5nih i diplomskih radova.
Na prijedlog dekana Fakultetsko vijece je jednoglasno usvojilo izmijenjeni Dnevni red,

predlozen u Pozivu na Sestu redovitu sjednicu Fakultetskoga vije6a u ak. god. 2021./2022.,
KLASA: 003-08/22-06/0001, URBROJ: 2181-203-01-01-22-0007 od 2. ozujka 2022. s gore

predlozenim i prethodno navedenim izmjenama dekana.

Usvojeni Dnevni red:
1. Ovjera zapisnika Pete redovite sjednice rv-a, odrzane 10. velja€e 2022.
2.

3.

Financije

a)

lzvje§6e o izvr§enju Financijskog plana za 2021.

b)

Rebalans financijskog plana za 2022.

Studenti
a)

Kolizije

b)

Voditelji zavr§nih i diplomskih radova

4.

PDS: odluka o neraspisivanju natjeEaja za upis novih studenata

5.

Profesori

a)

Odluka Mati6nog odbora o izboru doc. dr. sc. 5imuna Bilokapi¢a u znanstveno

zvanje viseg znanstvenog suradnika; lzvje§6e Stru€nog povjerenstva za ocjenu

Usvaja se Rebalans financijskog plana za 2022.
3. Studenti
a) Kolizije
Pod točkom 3. a) Dnevnog reda, prodekan za nastavu, doc. dr. sc. Ante Akrap upoznao je
članove FV-a da je u ljetni semestar ak. god. 2021./2022. upisano ukupno 141 student od čega
su 34 studenta s kolizijama, tj. preklapanjima satnice predavanja. Oko navedenog provela se
rasprava. Na kraju rasprave, doc. dr. sc. Ante Akrap upozorio je da je sukladno članku 41.
Pravilnika o studiranju na KBF-u o kolizijama samo dužan obavijestiti predmetne nastavnike i
Fakultetsko vijeće.
Nakon rasprave, Fakultetsko vijeće je primilo na znanje obavijest prodekana za nastavu o
kolizijama u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.
b) Voditelji završnih i diplomskih radova
Prodekan za nastavu, doc. dr. sc. Ante Akrap iznio je problem do kojeg dolazi prilikom
prijave završnih i diplomskih radova. Pojedini asistenti i doktorandi, koji u ime nositelja
predmeta vode studente prilikom izrade završnih i diplomskih radova selektivno biraju
studente koje će voditi. Pri tome se pozivaju na članak 61. Kolektivnog ugovora za znanost i
visoko obrazovanje koji propisuje da poslovi mentorstva u izradi završnih i diplomskih radova
spadaju pod nastavnike izabrane u znanstveno-nastavna zvanja.
Nakon rasprave, zaključeno je da je potrebno nastaviti s praksom propisanom odredbama
zakona i podzakonskih akata te mentori mogu biti samo nastavnici izabrani u znanstvenonastavna zvanja, dok asistenti i doktorandi sudjeluju u navedenom.
4. PDS: Odluka o neraspisivanju natječaja za upis novih studenata
Prodekan za znanost, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić da je prošle akademske godine upisan
dovoljan broj studenata na programe poslijediplomskog studija KBF-a. Slijedom navedenog,
ideja je da se za iduću jednu ili dvije godine ne upisuju novi studenti.
Nakon rasprave, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Neće se raspisati natječaj za upis novih studenata na Poslijediplomske sveučilišne studije
Kršćanstvo i suvremena kultura te Povijest teologije i kršćanskih institucija.
5. Profesori
a) Odluka Matičnog odbora o izboru doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika; Izvješće Stručnog
povjerenstva za ocjenu nastavne djelatnosti doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića,
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora
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Pod ovom točkom Dnevnog reda, među materijalima za sjednicu, članovima
Fakultetskog vijeća dostavljeno je Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih
znanosti o izboru doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog
suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje teologija, te Skupno izvješće
Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne djelatnosti doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića.
Na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne djelatnosti doc. dr. sc. Šimuna
Bilokapića, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, temeljem
članka 21. st. 12. Statuta jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Doc. dr. sc. Šimun Bilokapić izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju
teologije, znanstvenoj grani moralne teologije pri Katedri Moralnog bogoslovlja Katoličkog
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
b) Molba za unutarsveučilišnu suradnju
Doris Žuro, mag. soc., voditeljica Službe za znanstveno-istraživačke projekte svojom
zamolbom od 23. veljače 2022. zatražila je od Fakultetskog vijeća da joj se odobri nastavak
angažmana na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u ljetnom
semestru ak. god. 2021./2022.
Nakon rasprave Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Doris Žuro, mag. soc., voditeljici službe za znanstveno-istraživačke projekte, odobrava se
nastavak angažmana na Odsjeku za sociologiju, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, u
ljetnom semestru ak. godine 2021./2022., za dva kolegija: Društveni proces i Sociologija
potrošnje.
6. Odluka o raspisivanju natječaja za dekana KBF-a
Dekan fakulteta, prof. dr. sc. Mladen Parlov naglasio je da na kraju ove akademske godine
ističe mandat na koji je izabran na funkciju dekana te je istakao kako na temelju članka 15. st.
1. Statuta KBF-a, postupak izbora dekana počinje najkasnije 01. travnja godine u kojoj prestaje
mandat aktualnog dekana. Isto tako, naglasio je da je sukladno članku 14. st. 2. Statuta, prema
dogovorenom paritetu Metropolije i Franjevačke provincije, idući mandat pripada kandidatu
iz redova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.
Nakon rasprave Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Raspisat će se natječaj za izbor dekana na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u
Splitu za sljedeće mandatno razdoblje od tri akademske godine.
7. Imenovanje v.d. pročelnika Katedre Kanonskog prava
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Pod ovom točkom Dnevnog reda, dekan je obavijestio članove Fakultetskog vijeća kako se
na interni natječaj za pročelnika Katedre Kanonskog nije prijavio ni jedan kandidat.
Sukladno članku 3. st. 3. Pravilnika o radu katedri na KBF-u, dekan je Fakultetskom vijeću
predložio da se na radno mjesto v.d. pročelnika Katedre Kanonskog prava na rok od godinu
dana izabere doc. dr. sc. Mihael Prović.
Na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u
Splitu jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Izabire se doc. dr. sc. Mihael Prović na radno mjesto v.d. pročelnika Katedre Kanonskog prava
na rok od godinu dana
8. Centar don Frane Bulić
a) Izvješće za 2021. Godinu
Voditelj Centra za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka istraživanja “Don
Frane Bulić” izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, među materijalima za sjednicu članovima FV-a je
dostavio Izvješće o radu Centra u 2021. Temeljem članka 12. st. 3. Pravilnika o radu Centra,
Centar je dužan izvijestiti dekana i FV o svojem radu.
Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Usvaja se Izvješće o radu za 2021. godinu Centra za epigrafička, paleografska i povijesnoteološka istraživanja “Don Frane Bulić”.
b) Plan i program rada za 2022. godinu
Voditelj Centra za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka istraživanja “Don
Frane Bulić” izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, među materijalima za sjednicu članovima FV-a je
dostavio Plan i program rada Centra za 2022. Temeljem članka 12. st. 2. Pravilnika o radu
Centra, Centar je dužan izvijestiti dekana i FV o svojem planu i programu rada za iduću godinu.
Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Usvaja se Plan i program rada za 2022. godinu Centra za epigrafička, paleografska i povijesnoteološka istraživanja “Don Frane Bulić”.

c) Izbor voditelja Centra i njegova zamjenika
Među materijalima za sjednicu, pod ovom točkom Dnevnog reda, članovima FV-a
dostavljen je zapisnik sjednice Upravnog vijeća „Centra don Frane Bulić“ u kojem se nalazi i
prijedlog za imenovanje voditelja i zamjenika voditelja Centra. Za voditelja Centra, Stručno
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vijeće predložilo je izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića, dok je za zamjenika voditelja predložilo doc.
dr. sc. Domagoja Runju.
Na prijedlog Stručnog vijeća Centra, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo

ODLUKU
I.
Za voditelja Centra za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka istraživanja “Don
Frane Bulić” izabire se izv. prof. dr. sc. Josip Dukić.
II.
Za zamjenika voditelja Centra za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka
istraživanja “Don Frane Bulić” izabire se doc. dr. sc. Domagoj Runje.

9. Donošenje odluke o obnovi prizemlja zgrade “B”
Dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Mladen Parlov, izvijestio je članove FV-a o planu obnove
prizemlja zgrade „B“. Nakon obnove učionica na prvom katu, dekan je zamolio rektora
Sveučilišta za financijsku potporu za obnovu prizemlja po istom ili sličnom principu.
Na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u
Splitu jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Sukladno članku 21. st. 16. daje se suglasnost dekanu Fakulteta za obnovu prizemlja zgrade
„B“ Fakulteta.

10. Simpoziji
a) Izbor teme sljedećeg međunarodnog simpozija
Povjerenstvo za organiziranje znanstveno-teoloških simpozija, među materijalima za
sjednicu dostavio je prijedloge tema 28. međunarodnog simpozija. Predložene teme simpozija
su:




Tiranija i sloboda: teologija u kriznim vremenima.
Teologija između tijela i digitalizacije
Humor i teologija: povijest, interpretacija i opasnosti.

Nakon rasprave, a na prijedlog Povjerenstvo za organiziranje znanstveno-teoloških
simpozija, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu s 23 glasa
ZA i 1 glas PROTIV donijelo je
ODLUKU
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Tema 28. međunarodnog simpozija u organizaciji KBF-a koji će se održati u listopadu 2022.
bit će „Tiranija i sloboda: teologija u kriznim vremenima”.
b) Prijedlog Bruna Petrušića za suorganizacijom znanstvenog skupa
Prije samog početka izlaganja ove točke Dnevnog reda, zbog unaprijed opravdanih
razloga, sjednicu su napustili predsjednik SZ-a KBF-a Marko Plejić te predstavnik studenata u
FV-u, Valentino Radaš.
Dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Mladen Parlov pročitao je dopis Bruna Petrušića od 01.
03. 2022. koji je dostavljen članovima FV-a među materijalima za sjednicu, a kojim od članova
FV-a traži potporu da KBF Sveučilišta u Splitu bude suorganizator znanstvenog skupa.
Nakon pročitanog povela se rasprava. Prof. dr. sc. Ante Vučković istakao je da je
nejasno tko je organizator samog skupa, te da s obzirom da se radi o znanstvenom skupu,
stvari nisu dobro posložene u samoj molbi. Prof. dr. sc. Ante Mateljan, naglasio je da treba biti
pažljiv prilikom biranja pojmova kod organizacije takvih ili sličnih događanja. Postoje razlike u
organizaciji određenih foruma, ili konferencija, dok znanstveni skup ima određene procedure,
prije svega, podrazumijeva postojanje organizacijskog odbora. Kod dopisa dr. sc. Bruna
Petrušića nisu definirana mnoga pitanja.
Ana Peroš, predstavnica studenata PDS-a istakla je kako je dr. sc. Bruno Petrušić
uspješno organizirao četiri konferencije te smatra kako bi mu se trebala pružiti potpora u
organizaciji znanstvenog skupa.
Dekan je istakao da je u dopisu također značajan broj nejasnoća, te je naglasio da je
rok do planiranog datuma znanstvenog skupa dosta kratak da bi se takav događaj organizirao.
Nakon rasprave, s 1 glasom ZA, 3 glasa PROTIV te 18 SUZDRŽANIH, Fakultetsko vijeće
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu donijelo je
ODLUKU
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu neće biti suorganizator simpozija u organizaciji
Docat Centra Split.
c) Zamolba prof. dr. sc. Ivana Bodrožića za prihvaćanjem organizacije simpozija
Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, članovima Fakultetskog vijeća KBF-a uputio je zamolbu za
prihvaćanjem organizacije simpozija o prizivu savjesti koji bi se trebao održati u subotu, 14.
svibnja 2022.
Nakon rasprave, a na prijedlog prof. dr. sc. Ivana Bodrožića, Fakultetsko vijeće
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo
ODLUKU
I.
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu sudjelovat će u svojstvu organizatora
u znanstvenom simpozija o prizivu savjesti koji će se održati u subotu, 14. svibnja 2022.
II.
Za članove Znanstvenog odbora simpozija imenuju se:
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Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, predsjednik
Doc. dr. sc. Rok Čivljak, (Fran Mihaljević, Zagreb, predsjednik HKLD-a)
Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić
Izv. prof. dr. sc. Zorica Maros (KBF Sarajevo)
Doc. dr. sc. Ana Begić (KBF Zagreb)
Dr. sc. Roberta Franchi (Firenza)
III.

Za članove Organizacijskog odbora simpozija imenuju se:
 Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, predsjednik
 Doc. dr. sc. Rok Čivljak
 Izv. prof. dr. sc. Simun Bilokapić
 Prof. dr. sc. Ivica Grković
 Mr. Jasna Ćurić
11. Pretplata na online izdanje stranih časopisa
Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, elaborirao je zaključke sa Prve sjednice Povjerenstva za
knjižnicu u ak. god. 2021./2022. U prvom redu, istakao je problem narudžbe, tj. plaćanja online
časopisa. Naime, pojedini časopisi za svoja online usluge pretplate ne izdaju e-račun.
Za rješenje problema, prijedlog je bio da se preko neke firme odradi narudžba te da od te
firme dobijemo e-račun. (Po uzoru na KBF Sveučilišta u Zagrebu).
Dekan Fakulteta istaknuo je da su takav sistem pokušali ugovoriti s nakladničkom kućom
„Verbum“ međutim dobili smo odbijenicu.
Drugi problem o kojem se raspravljalo je problem nabavke određene literature. Neka stara
izdanja ne nalaze se više u ponudi izdavačkih kuća. Na sjednici je zaključeno da se takvi
primjerci literature skeniraju te da se izradi aplikacija u kojoj bi takvi primjerci bili dostupni
zaposlenicima i studentima Fakulteta isključivo za čitanje, bez mogućnosti preuzimanja, a sve
u skladu s Zakonom o zaštiti autorskih prava.
Plan je da se do kraja ljeta ide u reviziju knjižničnog sadržaja.
12. Razno
a) Simpozij KBF-a 21. Ožujka 2022.
Članovima Fakultetskog vijeća među materijalima za sjednicu dostavljen je zaključak
sa sjednice Povjerenstva za organiziranje znanstveno-teoloških simpozija. Članovi FV-a
izviješteni su da će ovogodišnji simpozij održati u jednom danu, a ne dvodnevno kao prošle
godine. Na simpozij je prijavljeno 13 predavanja od čega su dva inozemna.
b) Izvješće o održanom webinaru 22. Veljače 2022.
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