ZAPISNIK
sa 04. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u UTORAK, 27. siječnja 2015. godine (akad. god. 2014./15.) s početkom
u 12.30 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15
Prisutni:
Dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Vesna Babić, dr.sc. Mario Baić, dr.sc. Daniel Bok, dr.sc.
Josipa Nakić, mr.sc. Čedomir Cvetković, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Gordana FurjanMandić, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar, dr.sc. Željko
Hraski, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Tomislav Krističević, dr.sc. Goran Leko,
dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc. Luka Milanović, Marijo Možnik, mag.cin, dr.sc. Katarina Ohnjec,
dr.sc. Goran Oreb, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc.
Ivan Segedi, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Jadranka Vlašić, dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Kamenka Živčić
Marković.
Opravdano odsutni:
Marijo Baković, mag.cin, dr.sc. Petar Barbaros-Tudor, dr.sc. Valnetin Barišić, Mario Bašić,
mag.cin, dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, dr.sc.
Dražen Harasin, dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Bojan Matković, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc.
Josipa Radaš, dr.sc. Vlatko Vučetić, dr.sc. Dinko Vuleta, dr.sc. Dajana Zoretić.

Sjednicu otvara predstojnica Zavoda, dr.sc.Kamenka Živčić Marković, pozdravljajući prisutne
s prijedlogom slijedećeg

Dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa 03. redovite sjednice Zavoda održane 16. prosinca 2014.;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 29.
siječnja 2015. godine;
3. Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 03. sjednice Zavoda održane 16. prosinca 2014. godine prihvaćen je bez
primjedbi.
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Ad.2.
Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 29. siječanj
2014. godine;
Ad.2./2. Kratka prezentacija najboljeg arhitektonskog rada (idejno-urbanističkog rješenja)
budućeg Sportsko-edukacijskog centra Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(Zapadni kampus);
Predstojnica dr.sc. Kamenka Živčić Marković obavještava članove Zavoda, da će se
prezentacija Idejnog arhitektonskog rješenja sportsko edukacijskog centra Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održati u sklopu sjednice Fakultetskog vijeća (29.1.2015.
godine s početkom u 16.30 sati) u malom amfiteatru te se svi zainteresirani, a koji nisu
članovi Fakultetskog vijeća, pozivaju na prezentaciju. Moli sve članove Zavoda da istoj
prisustvuju.
Ad.2./3. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora dekana i prodekana Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 2015./16. i 2016./17. godinu;
Predstojnica Zavoda obavještava nazočne o tekstu prijedloga gornje Odluke kojom se
definiraju kondicije za provođenje postupka izbora dekana.
Ad.2./4. Prijedlog upisnih kvota za upis pristupnika na integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij kineziologije; redoviti i izvanredni stručni studij za izobrazbu
trenera; izvanredni specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera za akad.
2015./2016. godinu;
Kratko obrazloženje upisnih kvota za 2015./16. akademsku godinu iznio je prodekan za
nastavu i studente dr.sc. Mario Baić, te dr.sc. Hrvoje Sertić uz napomenu da se prema
Sveučilištu u Zagrebu ide s zahtjevom za povećanje kvota na izvanrednom stručnom studiju.
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
Ad.2/5. i 6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i
sistematizaciji radnih mjesta na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaći, naknadi plaće i drugim
novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika Kineziološkog fakulteta
U svezi s ovom točkom dnevnog reda, na prijedlog predstojnice Zavoda, kratko obrazloženje
dao je prodekan za poslovnu politiku i financije dr.sc. Tomislav Krističević, koji navodi da
odlaskom u mirovinu šefa Računovodstveno-financijske službe je potrebno raspisati natječaj
za novoga vršitelja dužnosti te time dolazi i do potrebe definiranja uvjeta koji se odnose na
unutarnje ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta te vezano s time i dijela Pravilnika o
plaći, naknadi plaće i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika. Prijedlog
Pravilnika o izmjenama i dopunama predlaže Povjerenstvo za praćenje primjene Pravilnika o
plaći uz prethodno proveden postupak savjetovanja s Povjerenstvom Sindikalne podružnice
Kineziološkog fakulteta te ga prosljeđuje Fakultetskom vijeću na razmatranje
Nakon kraće diskusije, Zavod je suglasno prihvatio ove prijedloge.
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Ad.2./7. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stegovnoj odgovornosti
studenata Kineziološkog fakulteta;
Predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić Marković, ujedno i predsjednica Stegovnog
suda za studente, obavještava članove Zavoda da će članovi Fakultetskog vijeća, u
svezi s ovom točkom dnevnog reda dobiti informaciju o skorašnjoj promjeni
Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata iz razloga što je u dosada provedenim
postupcima viđeno niz nedostataka u postojećem Pravilniku. Isto tako moli članove
Zavoda da se aktivno uključe u raspravu kada će isti biti predložen.
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
Ad.2./9. Izbori u znanstveno – nastavna zvanja
Predstojnica Zavoda dr. Kamenka Živčić Marković obavještava članove Zavoda o
pokretanju postupka izbora dr.sc. Nade Grčić-Zubčević za izbor u znanstveno
nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju. Za Stručno
povjerenstvo za provođenje ovog postupka predlažu se: prof.dr.sc. Dinko Vuleta,
predsjednik; prof.dr.sc. Mirna Andrijašević, član i prof.dr.sc. Vladimir Findak, vanjski
član.
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
Ad.2./10. Izbori u nastavna zvanja
U svezi s postupcima izbora u nastavna zvanja, predstojnica Zavoda obavještava o
slijedećim prijedlozima predmetnih nastavnika:
- Valter Vuleta, mag. cin. - naslovno nastavno zvanje predavača (modul Metodika
kondicijske pripreme – izborni modul KPS) na sveučilišnom studiju kineziologije.
Povjerenstvo: prof.dr.sc. Igor Jukić, predsjednik; doc.dr.sc. Luka Milanović, član i
Boris Metikoš, viši pred., vanjski član.
- Andrea Čizmek-Vrbik, prof. – naslovno nastavno zvanje predavača ili višeg
predavača (streličarstvo). Povjerenstvo: prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, predsjednik;
v.pred.mr.sc. Čedomir Cvetković, član i Željko Lukenda, viši pred., vanjski član;
- Mladen Budinščak, prof. – naslovno nastavno zvanje predavača ili višeg predavača
(judo). Povjerenstvo: prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, predsjednik; doc.dr.sc. Mario Baić,
član i Željko Lukenda, viši prd., vanjski član.
Zavod suglasno prihvaća imenovana povjerenstva.
Ad.3. Razno
– Dopuna dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća
Ad.2. Prijedlog odluke o uvjetima upisa i načinu studiranja izvanrednih studenata
na stručnom studiju za izobrazbu trenera;
Pročelnik dr.sc. Hrvoje Sertić, na zamolbu predstojnice Zavoda obrazlaže predloženi
tekst odluke. U izlaganju navodi najvažnije promjene koje se odnose na režim
studiranja studenata SCIT-a koji se sada ustrojava kao i za redovite studente na
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sveučilišnom studiju, putem ISVU-a. Upućuje zamolbu da se svi detaljno upoznaju s
ovim prijedlogom.
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom odluke.
-

-

-

-

Predstojnica Zavoda moli članove da ažuriraju evidencije o radu vanjskih
suradnika;
Također obavještava članove Zavoda da je kao predstojnica Zavoda, u pisanom
obliku, dobila pregled obračunatih plaća zaposlenika koje su isplaćene iz posebnih
sredstava ostvarenih dopunskom djelatnošću Fakulteta za razdoblje: listopad
2013. do rujna 2014. godine, a isti zatražen temeljem osobnog zahtjeva prof.dr.sc.
Dražana Dizdara; kako se navodi u pristiglom dopisu. Predmetni podaci nalaze se
u kancelariji predstojnice Zavoda te svi članovi Zavoda, ovisno o interesu i potrebi
mogu izvršiti uvid;
Prodekan za financije dr.sc. Tomislav Krističević obavještava članove da je
potrebno, s obzirom na novi režim isplate naknade za prijevoz zaposlenika,
izvješće o izvršenom prijevozu na posao predati u pisanom obliku najkasnije do
zadnjeg dana u tekućem mjesecu;
Dekan dr.sc. Damir Knjaz obavijestio je nazočne o aktivnostima koje naš Fakultet
ali i Sveučilište u Zagrebu provode kako bi se riješila radna mjesta znanstvenih
novaka i asistenata, kao i napredovanja u zvanjima. Također moli da se članovi
Zavoda odazovu prezentaciji projekta budućeg Sportsko-edukacijskog centra
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zapadni kampus);
U svezi s ovim, predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić Marković postavlja
pitanje o zapošljavanju novog mladog kadra, naročito na onim predmetima gdje
postoji kadrovska deficitarnost;
Prof.dr.sc. Nenad Marelić obavještava članove Zavoda o uređenju velike dvorane
za potrebe nastave. Zaključuje se da je potrebno sve pojedinačne zahtjeve za
uređenje svih dvorana za potrebe nastave uputiti predstojnici Zavoda.

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić
Marković zahvaljuje članovima na sudjelovanju.
Zavod je završio s radom u 13. 30 sati.

U Zagrebu, 05.02.2015.

Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

Suzana Dolić-Knok

dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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