ZAPISNIK
sa 05. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u SRIJEDU, 25. veljače 2015. godine (akad. god. 2014./15.) s početkom u 11.00
sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15
Prisutni:
dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Mario Baić, dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Valentin Barišić, dr.sc.
Daniel Bok, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja
Horvatin-Fučkar, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Goran Leko, dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc.
Dragan Milanović, dr.sc. Luka Milanović, Marijo Možnik, mag.cin, dr.sc. Katarina Ohnjec, dr.sc. Goran
Oreb, dr.sc. Josipa Radaš, dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Jadranka Vlašić, dr.sc. Vlatko Vučetić, dr.sc.
Dinko Vuleta, dr.sc. Dajana Zoretić
Opravdano odsutni:
dr.sc. Vesna Babić, Marijo Baković, mag.cin., Dario Bašić, mag.cin, dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Josipa
Bradić, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, mr.sc. Čedomir Cvetković, dr.sc. Gordana Furjan-Mandić, dr.sc.
Cvita Gregov, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Tomislav Krističević, dr.sc. Goran
Marković, dr.sc. Bojan Matković, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc. Ivan Segedi,
dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Saša Vuk
Sjednicu otvara predstojnica Zavoda, dr.sc.Kamenka Živčić Marković, pozdravljajući prisutne s
prijedlogom slijedećeg
Dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika sa 04. redovite sjednice Zavoda održane 27. siječnja 2014. ;
2. Usvajanje zapisnika sa 01. izvanredne sjednice Zavoda održane 13. veljače 2015.
3. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 26. veljače
2015. godine;
4. Rasprava po točkama dopune dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za
26. veljače 2015. godine;
5. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 04. sjednice Zavoda održane 27. siječnja 2015. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2.
Zapisnik sa 01. izvanredne sjednice Zavoda održane 13. veljače 2015. godine usvojen je bez primjedbi.
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Ad.3. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 26. veljače
2015. godine;
Ad.3./2. Imenovanje članova Izbornog povjerenstva (3 člana Povjerenstva – iz svakog
Zavoda po 1).
Predstojnica dr.sc. Kamenka Živčić Marković obavještava članove Zavoda o postupku provođenja
izbora dekana Kineziološkog fakulteta za iduće mandatno razdoblje 2015./16. i 2017/18. godine za koje
je potrebno formirati Izborno povjerenstvo.
Na prijedlog Zavoda u ovo Povjerenstvo, suglasno se predlaže predstojnica Zavoda, dr.sc. Kamenka
Živčić Marković.
Ad.3./3. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaći, naknadi plaće i
drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika Kineziološkog fakulteta.
Predstojnica dr.sc. Kamenka Živčić Marković obavještava članove Zavoda o ovom prijedlogu izmjena
Pravilnika, te isti daje na glasanje.
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaći, naknadi plaće i drugim novčanim i
nenovčanim primicima zaposlenika Kineziološkog fakulteta prihvaćen je uz dva (2) suzdržana glasa.
Ad.3./4. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.
Predstojnica Zavoda obavještava nazočne o tekstu prijedloga ovog Pravilnika.
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
Ad.3./9. Prijedlozi Zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika
Zavod je suglasan s prijedlozima predmetnih nastavnika za imenovanje vanjskih suradnika i to
izv.prof.dr.sc. Kenneth Lee Swaglina na predmetu Golf (IPDSSK), te Marka Robinića (korepetitor) na
predmetu Dance (IPDSSK).
Pod ovom točkom dnevnog reda Zavod je također suglasan sa zamolbom predmetnog nastavnika dr.sc.
Valentina Barišića za imenovanje Karla Rajnhola za vanjskog suradnika.
Ad.4. – Dopuna dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća
Ad. 4./1. Predlaganje članova i njihovih zamjenika iz reda nastavnog osoblja u:
1.1. Izborno povjerenstvo (2 člana i 2 zamjenika),
1.2. Povjerenstvo za prigovore (3 člana i 3 zamjenika),
za izbor predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje ak. 2015./16. i 2016./17.
godine; odluke o uvjetima upisa i načinu studiranja izvanrednih studenata na stručnom studiju
za izobrazbu trenera.
U svezi s ovom točkom dopune dnevnog reda sjednice Zavoda, na prijedlog članova Zavoda u
izborno povjerenstvo se predlažu prodekan za nastavu i studentska pitanja dr.sc. Mario Baić, te
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dr.sc. Maja Horvatin Fučkar, dok se u povjerenstvo za prigovore predlažu dr.sc. Goran Leko i dr.sc.
Ljubomir Antekolović.
4./ 2. Izbori u znanstvena zvanja;
Predstojnica Zavoda obavještava članove zavoda o pokrenutom postupku izbora dr.sc. Maria Baića u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, te predlaže imenovanje povjerenstva koje će provesti
ovaj postupak.
Zavod suglasno predlaže u Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora dr.sc. Maria Baića u
zvanje višeg znanstvenog suradnika slijedeće povjerenstvo: prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, predsjednik te
članovi prof.dr.sc. Bojan Matković i dr.sc. Izet Rađo (vanjski član).
Ad.4./5. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika.
Predstojnica Zavoda upoznaje članove Zavoda s prijedlozima za izbor vanjskih suradnika na temelju
zahtjeva predmetnih nastavnikana predmetima kako je navedeno, i to za:
-

Mateu Sedlaček, mag.cin.
Ivicu Vrhovnika, prof.fizičke kulture
Tomislava Crnkovića, bacc.trenerske struke
Andreja Jelenca, prof.sportskog odgoja

Zavod suglasno prihvaća navedene prijedloge predmetnih nastavnika za izbor vanjskih suradnika.
Predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić Marković također obavještava članove Zavoda da pokrenu
postupke izbora vanjskih suradnika po novom programu.
Ad.5. Razno
-

Zavod daje suglasnost na zamolbu predmetnog nastavnika prof.dr.sc. Igora Jukića za
sunositeljstvo doc.dr.sc. Luke Milanovića na sveučilišnom studiju, na premetu OKT II, izbornom
predmetu Kondicijska priprema djece i mladih sportaša te predmetima Metodika kondicijske
pripreme sportaša i Kontrola treniranosti u KPS (u okviru izbornog modula Kondicijska priprema
sportaša), kao i na predmetima Kondicijska priprema djece i mladih sportaša 1. i 2., Metodika
kondicijske pripreme sportaša 1, 3. i 4. te Kontrola treniranosti u KPS na redovitom i
izvanrednom SCIT-u.

-

Zavod je također suglasan da se odobri sunositeljstvo dr.sc. Vlatku Vučetiću, višem predavaču
na sveučilišnom studiju za predmete Metodika kondicijske pripreme sportaša i Antropološka
analiza kondicijske pripreme te na predmetima Metodika kondicijske pripreme sportaša 2. i
Antropološka analiza kondicijske pripreme 1. i 2. na redovnom izvanrednom studiju SCIT-a.

-

Dekan, dr.sc. Damir Knjaz zahvaljuje Zavodu na podršci kandidature za izbor dekana za iduće
mandatno razdoblje. Također obavještava članove Zavoda da je Fakultet nakon višegodišnjih
pokušaja ishodio dopusnicu za novi integrirani studijski program kineziologije, te da su u tijeku
pregovori s matičnom bankom kako bi se znanstvenim novacima kojima ističe ugovor o radu, a
koji zbog zakonske regulative moraju imati prekid radnog odnosa u trajanju od najmanje 2
mjeseca, pokušalo iznaći odgovarajuće rješenje kako ne bi došlo do raskida ugovora o kreditu
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pod povoljnijim uvjetima. Upoznaje članove Zavoda s inicijativom koju je rukovodstvo Fakulteta
pokrenulo pri nadležnom ministarstvu kojom bi se izvršile adaptacije naših sportskih dvorana.
-

Dr.sc. Nada Grčić-Zubčević moli da se požuri realizacija nabavke, doniranih, neisporučenih
rekvizita za nastavu, što će biti učinjeno u najkraćem roku.

-

Dr.sc. Dinko Vuleta upoznaje članove Zavoda s kronologijom imenovanja članova Stručnog
povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije Ivana Belčića, mag.cin., kojom je on kao
predmetni nastavnik, a temeljem odluke Povjerenstva za znanstveni rad i etiku izuzet, pa moli
da se u ovakvim slučajevima poštuje dignitet struke i nastavnika. U raspravi su sudjelovali dr.sc.
Goran Oreb, dr.sc. Nada Grčić Zubčević i dr.sc. Dragan Milanović.

-

Dr.sc. Kamenka Živčić Marković upućuje usmeni zahtjev Suzani Dolić-Knok za izradu zapisnika
sa ove sjednice Zavoda do sutra u 12 sati za sjednicu Fakultetskog vijeća. Suzana Dolić-Knok
obavještava da isto nije moguće zbog obaveza koje su predviđene za taj dan (sjednica
Dekanskog kolega i Povjerenstva za praćenje primjene pravilnika o plaći) a na kojima sudjeluje.
Također upućuje da to nije sukladno zakonskim normativima o rokovima za izradu zapisnika i
nadodaje da je isti dužna predati u roku od 8 dana po održanoj sjednici. Predstojnica Zavoda
dr.sc. Kamenka Živčić Marković zahtijeva da ova diskusija uđe u zapisnik.

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 12.15 sati.

U Zagrebu, 03.02.2015.

Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

Suzana Dolić-Knok

dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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