ZAPISNIK
sa 05. redovite sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u akademskoj 2013./14. godini, održane 25.
veljače 2014. godine s početkom u 12.30 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Prisutni:
Dr.sc. dr.sc. Mirna Andrijašević, dr.sc. Danijel Jurakić, dr.sc. Mario Kasović, , dr.sc. Pavle Mikulić, dr.sc. Dario
Novak, dr.sc. Darija Omrčen, dr.sc. Franjo Prot, dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Sanja Šalaj, dr. Dario Škegro, dr.sc.
Drena Trkulja-Petković, Ana Žnidarec-Čuković, prof., Hrvoje Podnar, mag.cin., Ana Žnidarec, prof.

Odsutni (opravdano):
dr.sc. Dubravka Ciliga, Dr.sc. Zrinko Ćustonja, Ivan Krakan, mag.cin dr.sc. Vladimir Medved, dr.sc. Dragan
Milanović, dr.sc. Boris Neljak, dr.sc. Vilko Petrić, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Sanela Škorić, mr. Zlatko Šafarić,
dr.sc. Tatjana Trošt Bobić,
Sjednicu Zavoda otvara predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš, pozdravlja prisutne, te predlaže prihvaćanje
slijedećeg

DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika sa 04. sjednice Zavoda održane 28. siječnja 2014. godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 27.02.2014. godine.
3. Razno.
Zavod suglasno prihvaća predloženi dnevni red sjednice.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 04. sjednice Zavoda održane 28.01.2014. godine:
Zapisnik sa sjednice Zavoda održane 28.01.2014. godine usvojen je bez primjedbi.
Ad.2. Dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 27.02.2014.godine.

Ad.2./2. Utvrđivanje prijedloga upisnih kvota za upis pristupnika na integrirani prediplomski i diplomski
sveučilišni studij kineziologije i stručni studij za izobrazbu trenera (redoviti i izvanredni) u akademskoj
2013./14. i 2014./15. godini
Predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš upoznao je članove s prijedlozima upisnih kvota na integrirani prediplomski
i diplomski sveučilišni studij kineziologije i stručni studij za izobrazbu trenera (redoviti i izvanredni) u akademskoj
2014./15. godini.

Ad.2./4. Prijedlog pravilnika o radu Knjižnice Kineziološkog fakulteta;
Dr.sc. Goran Sporiš upućuje članove Zavoda na ovaj pravilnik, s obzirom da isti do sada nije egzistirao, a u njemu
su definirane kako obveze i prava zaposlenika prema knjižnici, tako i obveze u svezi s radovima studenata našeg
Fakulteta, te upotrebna knjižnične građe i izvora literature. Pravilnikom je definirano ustrojstvo i upravljanje
Knjžnicom, djelatnost i poslovanje, rad s korisnicima, nabava, održavanje, korištenje i zaštita knjižnične građe,
sukladno zakonskoj regulativi.
Ad.2./9. Prijedlozi Zavoda u svezi s izborom vanjskih suradnika
Predmetna nastavnica dr.sc. Dubravka Ciliga predlaže da se Dario Maravić, student 5. godine angažira kao
demonstrator na predmetu Kineziterapija (VI. Semestar), te Matea Crnjak, mag.cin u svojstvu vanjske suradnice
na predmetu i modulu kineziterapija na sveučilišnom studiju.
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
Nadopuna dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća:
1. Prijedlog pravilnika o bagatelnoj nabavi robe, usluga i/ili radova
Predstojnik Zavoda obavještava članove da je izrađen ovaj pravilnik kojim se uređuje nabava robe ili usluga
procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.000,00 kuna, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Zavod prihvaća prijedlog ovog pravilnika.
2. Prijedlog Povjerenstva za provedbu revizije knjižnične građe Knjižnice Kineziološkog fakulteta
za otpis uništene, zastarjele i dotrajale knjižne građe
Navedeno Povjerenstvo izradilo je izvješće i prijedlog za otpis 2293 primjerka knjižne građe u ukupnoj vrijednosti
11.814,59 kuna, a ista će biti ponuđena Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, kao i knjižnici Hrvatskog
športskog muzeja, kao donacija.
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
4. Izbori u suradnička zvanja
Zavod je suglasan s izvješćem i prijedlogom Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Daria Škegre u suradnmičko
zvanje podlije doktoranda, za područje društvenih znanosti, polje kineziologija, projekt 034-0342610-2609- Povijest
sporta.

Ad.3. Razno
Predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš upućuje zamoblu članovima Zavoda da se putem naše web stranice,
odnosno Ureda za međunarodnu suradnju upoznaju s natječajima koje je raspisalo Sveučilište u Zagrebu na
temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama za za

mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne kao i aktivnostima u
akademskoj godini 2014./2015.
Nakon što je iscrpljen dnevni red, sjednica Zavoda završena je u 13.05 sati.

Zapisnik izradila:
Suzana Dolić-Knok

U Zagrebu, 07.03. 2014.

Predstojnik Zavoda:
prof.dr.sc. Goran Sporiš

