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ZAPISNIK DRUGE REDOVITE SJEDNICE FAKULTETSKOGA VIJEĆA KBF-a 
SVEUČILIŠTA U SPLITU u ak. god. 2022./2023., 

 
održane u četvrtak, 10. studenog 2022., u velikoj dvorani KBF-a, s početkom u 15:00 sati. 
 

Prisutni: izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, v. d. dekana; prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, v. d. 
prodekana za znanost; doc. dr. sc. Ante Akrap, v. d. prodekana za nastavu;  prof. dr. sc. 
Marinko Vidović, prof. dr. sc. Anđelko Domazet, prof. dr. sc. Ivica Žižić, prof. dr. sc. Alojzije 
Čondić, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, doc. dr. sc. Edvard Punda, doc. dr. sc. Ivan Macut, doc. dr. 
sc. Mihael Prović, dr. sc. Boris Vidović, Marko Plejić predsjednik SZ-a, Valentino Radaš, 
predstavnik studenata, Ana Peroš, predstavnica studenata PDS-a; Ivana Papac, dipl. iur., 
predstavnica službenika i namještenika te zapisničar na sjednici. 

Odsutni: prof. dr. sc. Ante Mateljan, prof. dr. sc. Ante Vučković, prof. dr. sc. Jadranka 
Garmaz, izv. prof. dr. sc. Marijo Volarević, doc. dr. sc. Domagoj Runje, doc. dr. sc. Željko Tolić, 
doc. dr. sc. Emanuel Petrov, doc. dr. sc. Miljenka Grgić, mr. sc. Jenko Bulić te Petra Seretinek 
(predstavnica studenata) koji su opravdali svoj izostanak sa sjednice dok su prof. dr. sc. Josip 
Mužić i Lorena Lalić, (predstavnica studenata) izostala neopravdano. 
 

Na samom početku sjednice v. d. dekana je predložio članovima FV-a izmjenu Dnevnog 
reda, odnosno da se točka  2. Poslijediplomski studij c) Izvješće prodekana za znanost o 
održanom simpoziju prebaci pod točku „Razno“. Predloženo je da se pod točku 4. uvrsti 
Odluka o raspisivanju natječaja za voditeljicu knjižnice. Također, predloženo je uvrštavanje 
točke 5. Izbor u naslovna zvanja. 

Na prijedlog v. d.  dekana Fakultetsko vijeće je jednoglasno usvojilo izmijenjeni Dnevni 
red, predložen u Pozivu na Drugu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 
2022./2023., KLASA: 003-08/22-06/0001, URBROJ: 2181-203-01-01-22-0032 od 2. studenog 
2022. s gore predloženim i prethodno navedenim izmjenama dekana.   

Usvojeni Dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika Prve redovite sjednice FV-a, održane 13. listopada 2022. 
2. Poslijediplomski studij 

a) Izvedbeni plan PDS-a 
b) Studentske molbe 
c) Prijedlog stipendiranja studenata PDS-a 

3. Izbor pročelnika katedri 
4. Odluka o raspisivanju natječaja za voditelja knjižnice 
5. Izbor u naslovna zvanja 
6. Molba za suorganizacijom znanstveno-stručnog skupa  
7. Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete za ak. god. 2022./2023. 
8. Parcijalni izbori za studentski zbor KBF-a 
9. Razno 

a) Izvješće prodekana za znanost o održanom simpoziju 
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1. Ovjera zapisnika Prve redovite sjednice FV-a, održane 13. listopada 2022 
 

V. d. dekana je napomenuo članovima FV-a da je među materijalima za sjednicu dostavljen 
Zapisnik s Prve redovite sjednice u ak. god. 2022./2023. održane 13. listopada 2022. godine. 
Nakon što je predloženo usvajanje Zapisnika, članovi FV na prijedlog v. d.  dekana jednoglasno 
su  usvojili zapisnik Prve redovite sjednice u ak. god. 2022./2023.  13. listopada 2022. godine. 
 

2. Poslijediplomski studij  
a) Izvedbeni plan PDS-a 

 
Među materijalima za sjednicu članovima FV-a dostavljen je Prijedlog Izvedbenog 

nastavnog plana i plana vanjske suradnje za poslijediplomski doktorski studij KBF-a Kršćanstvo 
i suvremena kultura u ak. g. 2022./23. te Prijedlog Izvedbenog nastavnog plana i plana vanjske 
suradnje za poslijediplomski doktorski studij KBF-a Povijest teologije i kršćanskih institucija u 
ak. g. 2022./23. Tijekom rasprave, postavilo se pitanje mogućnosti izvođenja nastave za 
pojedine profesore predložene unutar vanjske suradnje zbog njihova umirovljenja. Člankom 
61. st. 1.  Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju KBF-a određeno je da nastavu 
na PDS-u izvode nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, ili znanstvenici izabrani u 
znanstvena zvanja stoga nema zapreke da se isto ostvari kako je i bilo prethodnih godina. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 18. Statuta KBF-a, te članka 21. st. 3.  
Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju KBF-a, Fakultetsko vijeće Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

I. 

Usvaja se Izvedbeni nastavni plana za poslijediplomski doktorski studij KBF-a Kršćanstvo i 
suvremena kultura u ak. god. 2022./23. 

II. 

Usvaja se Izvedbeni nastavni plana za poslijediplomski doktorski studij KBF-a Povijest teologije 
i kršćanskih institucija u ak. god. 2022./23. 

b) Studentska molba 
 

Članovima Fakultetskog vijeća Molbu je uputila Maja Rončević, polaznica 
Poslijediplomskog studija KBF-a Povijest teologije i kršćanskih institucija koja od Fakultetskog 
vijeća traži da joj se zbog razloga navedenih u Molbi odobri polaganje nepoloženih ispita iz 
ljetnog semestra akademske godine 2021./2022.  

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 23.  Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu sa 15 (petnaest)  glasova ZA i 1 (jedan) 
SUZDRŽAN donijelo je 
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ODLUKU 

Usvaja se Molba Maje Rončević, studentice  Poslijediplomskog studija KBF-a Povijest teologije 
i kršćanskih institucija te joj se odobrava polaganje nepoloženih ispita iz ljetnog semestra 
akademske godine 2021./2022.  

c) Prijedlog stipendiranja studenata PDS-a 
 

Prodekan za znanost, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, uputio je članovima FV-a prijedlog po 
kojem bi se donijela Odluka o odvajanju financijskih sredstava za studente PDS-a za 
akademsku godinu 2022./2023.  

Prijedlog Akcijskog plana za razdoblje 2020.-2025. predviđa da se studentima PDS-a 
osigura pomoć u njihovom znanstveno-istraživačkom radu. Na str. 24. stoji sljedeći prijedlog: 
„2.3.3. Informiranje i potpora pri pronalasku izvora financiranja ne smiju ovisiti o osobnom 
odnosu s mentorom, nego bi se trebale osigurati za sve studente podjednako. Potreban je 
središnji sustav praćenja znanstvenih projekata kako bi se osigurala sredstva za znanstveno-
istraživački rad studenata.” 

Sukladno tim preporukama, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić predložio je da se donese odluka 
o izdvajanju 3.000 kuna (ili protuvrijednost u eurima) za znanstveno-istraživački rad studenata 
na našem poslijediplomskom studiju za godinu 2022.-2023., čime bi se započela provoditi 
spomenuta mjera unaprjeđenja predložena nakon reakreditacije. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 29.  Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

I. 

Određuje se iznos od 3.000 kn (398,17 EUR) za znanstveno-istraživački rad studenata na 
Sveučilišnom poslijediplomskom studiju Kršćanstvo i suvremena kultura te Povijest teologije i 
kršćanskih institucija za ak. god. 2022./2023. 

II. 

Sredstva iz stavka I. ove Odluke dodjeljivati će se putem internog natječaja kojeg raspisuje 
dekan KBF-a 

 
3. Izbor pročelnika katedri 

 
Temeljem Odluke FV-a donesene na Prvoj redovitoj sjednici, v. d. dekana KBF-a, izv. prof. 

dr. sc. Šimun Bilokapić dana 20. listopada raspisao je interni natječaj za pročelnike Katedre 
crkvene povijesti, te natječaj ta pročelnika Katedre liturgike. Natječajna dokumentacija 
predana je Povjerenstvu za natječaje koje je Fakultetskom vijeću podnijelo Mišljenje o 
pristiglim prijavama.  
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Na natječaj za pročelnika Katedre crkvene povijesti kao jedini kandidat prijavio se izv. prof. 
dr. sc. Josip Dukić. Mišljenjem Povjerenstva za natječaje je utvrđeno da kandidat ispunjava 
tražene uvjete te je Fakultetskom vijeću predložilo izbor izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića na 
mjesto  pročelnika Katedre crkvene povijesti. 

Nakon rasprave, na temelju članka 3. st. 1.  Pravilnika o radu katedri KBF-a, Fakultetsko 
vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo  

 
ODLUKU 

 
Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić izabire se na mjesto pročelnika Katedre crkvene povijesti 

Katoličkog bogoslovnog Fakulteta Sveučilišta u Splitu. 
 
Na natječaj za pročelnika Katedre liturgike kao jedini kandidat prijavio se prof. dr. sc. Ivica 

Žižić. Mišljenjem Povjerenstva za natječaje je utvrđeno da kandidat ispunjava tražene uvjete 
te je Fakultetskom vijeću predložilo izbor prof. dr. sc. Ivice Žižića na mjesto  pročelnika Katedre 
liturgike. 

Nakon rasprave, na temelju članka 3. st. 1.  Pravilnika o radu katedri KBF-a, Fakultetsko 
vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo  

 
ODLUKU 

 
Prof. dr. sc. Ivica Žižić izabire se na mjesto pročelnika Katedre liturgike Katoličkog 

bogoslovnog Fakulteta Sveučilišta u Splitu. 
 

 
4. Odluka o raspisivanju natječaja za voditelja knjižnice 

 
Tajnik KBF-a, Ante Jukić, upoznao je članove FV-a kako uskoro ističe rok od godine dana, 

na koji je Ivana Milošević, mag. bibl. izabrana na radno mjesto voditeljice knjižnice. S obzirom 
da Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti u svom članku 20. st. 9. propisuje pet godina 
rada u knjižnici kao uvjet za voditelja knjižnice, te da je Ivana Milošević, mag. bibl.  imenovana 
v. d. voditeljem u skladu s člankom 20. st. 12. navedenog Zakona koji predviđa mogućnost 
zapošljavanja v.d. voditelja knjižnice bez raspisivanja javnog natječaja najdulje na godinu dana 
ukoliko se ni na ponovljeni natječaj ne javi ni jedan kandidat koji ispunjava uvjete.  

Nakon rasprave, u skladu s člankom 26. § 2. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
 

Raspisat će se javni natječaj za voditelja/icu knjižnice na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 
Sveučilišta u Splitu. 
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5. Izbor u naslovna zvanja 
 

Sukladno Odluci FV-a, raspisan je natječaj za izbor jednog vršitelja u suradničko zvanje 
poslijedoktoranda bez zasnivanja ugovora o radu (tzv. naslovno zvanje). Članovima FV-a 
dostavljeno je Skupno izvješće Stručnog povjerenstva za izbor u naslovno suradničko zvanje 
posljedoktoranda. Na navedeni natječaj kao jedini kandidat prijavila se dr. sc. Silvana Burilović 
Crnov. Na temelju dokumentacije priložene u prijavi, Stručno povjerenstvo utvrdilo je da 
kandidatkinja ispunjava uvjete iz natječaja te je Fakultetskom vijeću predložilo izbor dr. sc. 
Silvane Burilović Crnov u suradničko zvanje posljedoktoranda bez zasnivanja ugovora o radu 
(tzv. naslovno zvanje) u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju 
teologije pri Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskih nauka na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. § 13. Statuta KBF-a, te u skladu s člankom 92. st. 2. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/2003, 198/2003, 
105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 
101/2014, 60/2015, 131/2017, 96/2018, 119/2022) i člankom 112. st. 2. Zakona o visokom 
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN br. 119/2022), Fakultetsko vijeće Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
 

Dr. sc. Silvana Burilović Crnov izabire se u suradničko zvanje posljedoktoranda bez zasnivanja 
ugovora o radu (tzv. naslovno zvanje) u znanstvenom području humanističkih znanosti, 
znanstvenom polju teologije pri Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskih nauka na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. 

 
 

6. Molba za suorganizacijom znanstveno-stručnog skupa 

 Fakultetskom vijeću KBF-a Sveučilišta u Splitu zamolbu je uputila prof. dr. sc. 
Jadranka Garmaz koja je od Fakultetskog vijeća zatražila da se odobri suorganizacija 
znanstveno – stručnog skupa na temu: Izbor i dublje upoznavanje temeljnih sastavnica 
Kurikuluma Katoličkog vjeronauka - Međupredmetna korelacija Vjeronauka i Glazbene kulture. 

 Uz KBF suorganizatori bi bili i Katehetski ured Splitsko – makarske, Šibenske, Hvarske 
i Dubrovačke  (nad)biskupije te Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split. 

 Na skupu će sudjelovati profesori s KBF-a u Splitu, kolegica s Umjetničke akademije 
te veliki broj vjeroučitelja i glazbenika.  Ukupno se očekuje sudjelovanje iznad 300 
vjeroučitelja. Molbi je priložen i Program skupa, te Sažetak skupa i radionice. 

 Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 11. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo 
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ODLUKU 

Prihvaća se suorganizacija znanstveno – stručnog skupa na temu: Izbor i dublje upoznavanje 
temeljnih sastavnica Kurikuluma Katoličkog vjeronauka - Međupredmetna korelacija 
Vjeronauka i Glazbene kulture u suradnji s Katehetskim uredom Splitsko – makarske, Šibenske, 
Hvarske i Dubrovačke  (nad)biskupije te Agencije za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split. 

7. Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete za ak. god. 2022./2023. 

Među materijalima za sjednicu članovima Fakultetskog vijeća dostavljeno je Plan 
aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete za ak. god. 2022./2023. Članovi odbora za 
unaprjeđenje Kvalitete usvojili su navedeni Plan na svojoj elektroničkoj sjednici održanoj od 2. 
studenog 2022. do 3. studenog 2022. u 15:00 sati.  

Nakon rasprave, sukladno članku 13. st. 4. Pravilnika o sustavu za unaprjeđenje 
kvalitete KBF-a,  Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

ODLUKU 

Usvaja se Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu za ak. god. 2022./2023. 

 

8. Parcijalni izbori za studentski zbor KBF-a 

V. d. dekana Fakulteta, izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić izvijestio je članove FV-a da je uprava 
Fakulteta od Studentskog zbora KBF-a zaprimila Odluku kojom od v. d. dekana traže 
raspisivanje parcijalnih izbora. Predsjednik SZ KBF-a, Marko Plejić, obrazložio je navedeno zbog 
činjenice da je određeni broj članova Studentskog zbora KBF-a završio svoje studijske 
programe, te kao takvi ne mogu biti predstavnici tih programa na koje su izabrani na redovitim 
izborima za Studentski zbor održanim 2021. godine. Prije samog raspisivanja izbora, sukladno 
članku 13. i članku 14. Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor KBF-a Fakultetsko vijeće 
predlaže dekanu imenovanje članova i njihovih zamjenika u Izborno povjerenstvo (2 člana i 2 
zamjenika) i Povjerenstvo za prigovore (3 člana i 3 zamjenika). 

Nakon rasprave, sukladno članku 13. i članku 14. Pravilnika o provedbi izbora za Studentski 
zbor KBF-a, Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu  
jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

I. 
Za članove (i njihove zamjenike) Izbornog povjerenstva u postupku provedbe parcijalnih izbora 
za Studentski zbor KBF-a predlažu se:  
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 dr. sc. Ivica Jurić (zamjenik: mr. sc. Šimun Markulin) 
 dr. sc. Gina Šparada (zamjenik: mr. sc. Franjo Frankopan Velić) 

 
II. 

Za članove (i njihove zamjenike) Povjerenstva za prigovore u postupku provedbe parcijalnih 
izbora za Studentski zbor KBF-a predlažu se: 

 dr. sc. Dijana Mihalj (zamjenik: doc. dr. sc. Edvard Punda) 
 dr. sc. Boris Vidović (zamjenica: doc. dr. sc. Miljenka Grgić) 
 mr. sc. Ante Rako (zamjenik: doc. dr. sc. Mihael Prović) 

 

9. Razno 

V. d. dekana KBF-a, izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić izvijestio je članove FV-a o 
zdravstvenom stanju pojedinih profesora našeg Fakulteta. Zamolio je članove FV-a da ih 
uključe u svoje molitve za njihovo ozdravljenje. 

Prodekan za znanost, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić članovima FV-a podnio je izvještaj sa 28. 
međunarodnog simpozija održanog 27. i 28. listopada 2022. na našem Fakultetu na temu 
“Tiranija i sloboda. Teologija u kriznim vremenima.” Prodekan za znanost sažeo je pojedine 
probleme koji su se pojavili prije i nakon održavanja simpozija. Naime, u raspravi je spomenuto 
da je bilo premalo teološkog sadržaja, a valja reći da je bio zabrinjavajuće mali broj studenata, 
napose klerika, u radu simpozija. Takvi problemi nukaju se na još ozbiljnije razmišljanje i tješnju 
suradnju u njihovu otklanjanju. 

V. d. dekana KBF-a, izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić izvijestio je članove FV-a mailu koji je 
upravi Fakulteta uputio dr. sc. Bruno Petrušić. Isti je od Fakulteta zatražio ustupanje Velike 
dvorane KBF-a za održavanje konferencije. V. d. dekana je naglasio da bi se konferencija 
trebala održati u subotu, te je zbog logističkih poteškoća navedeno teško izvedivo. S istim 
stavom složila se većina nazočnih članova FV-a. 

Etičko povjerenstvo KBF-a donijelo je svoj pravorijek o povodom postupanja sukladno 
Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-III-4727/2021. V. d. dekana obavijestio je 
članove FV-a da se jedan od članova zbog mogućnosti sukoba interesa izuzeo iz navedenog 
postupka, dok jedan član nije bio nazočan.  
 
 
Sjednica FV je završila u  16:45  sati molitvom. 
 
 
     
 
 



Zapisni€ar:

Ante Juki6, mag. iur.
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Zapisnik  DRUGE  REDOVITE  SJEDNICE  FAKULTETSKOG  VIJE¢A  KBF-a  SVEuCILISTA  U  SPLITU

odrzane 10. studenog 2022.  usvojen i  ovjeren  na Tre¢oj redovitoj sjednici  FV-a u  ak. god.

2022./2023.  koja je odrzana 7.  prosinca 2022.




