ZAPISNIK
sa 4. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u UTORAK, 26. siječnja 2016. godine (akad. god. 2015./16.) s početkom u
11.00 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Prisutni:
dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Vesna Babić, dr.sc. Mario Baić, Marijo Baković, mag.cin.,
dr.sc. Daniel Bok, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Gordana Furjan-Mandić, dr.sc. Nada GrčićZubčević, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar, dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Tomislav
Krističević, dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Luka Milanović, Marijo
Možnik, mag.cin, dr.sc. Josipa Nakić, dr.sc. Goran Oreb, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Nikola
Prlenda, dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Ivan Segedi, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Jadranka Vlašić,
dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Kamenka Živčić Marković
Odsutni:
dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Valentin Barišić, Dario Bašić, mag.cin., dr.sc. Asim Bradić,
dr.sc. Vjekoslav Cigrovski (opr.), mr.sc. Čedomir Cvetković (opr.), dr.sc. Ivica Franjko, dr.sc.
Cvita Gregov, dr.sc. Dražen Harasin (opr.), dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Dajana
Karaula (opr.), dr.sc. Goran Leko, dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Bojan Matković (opr.), dr.sc.
Katarina Ohnjec (opr.), dr.sc. Josipa Radaš (opr.), dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc. Vlatko
Vučetić, dr.sc. Dinko Vuleta,
Sjednicu otvara predstojnice Zavoda, dr.sc. Kamenka Živčić Marković pozdravljajući prisutne,
prijedlogom
Dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika s 03. redovite sjednice Zavoda održane 21. prosinca 2015.
godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 28.
siječnja 2016. godine;
3. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 3. sjednice Zavoda održane 21. prosinca 2015. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2./2. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaći, naknadi plaće i drugim
novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika Kineziološkog fakulteta i

Ad.2./3. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih
mjesta na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Prodekan za poslovnu politiku i financije dr.sc. Tomislav Krističević je upoznao je članove
Zavoda s novim prijedlozima Pravilnika u kojima nema značajnih promjena već se

1

sukladno Statutu fakulteta utvrđuje osnovica za tekuću godinu s obzirom na koeficijent
složenosti poslova i pripadajućim dodacima.
Drugim prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika vezanim za unutarnje ustrojstvo i
sistematizaciju radnih mjesta za potrebe Projekta zapadnog kampusa bilo je nužno
zaposliti još jednu osobu koja će obavljati administrativne poslove, na vlastiti trošak
fakulteta.
Dekan dr.sc. Damir Knjaz provedbom natječaja za zapošljavanje osobe zadužene za
Projekt zapadnog kampusa ukazala se potreba za zapošljavanjem još jedne osobe na
određeno vrijeme (od godine dana) za pomoć pri apliciranju na različite vrste
nacionalnih i europskih projekata. Koliko ćemo uspješno ”iskoristiti” takvu osobu ovisi o
nama, stoga je dekan apelirao na pojedince i/ili grupu članova Zavoda da svojim idejama
uz administrativnu pomoć te osobe apliciraju na što više soft projekata.
Zavod jednoglasno prihvaća date prijedloge.
Ad.2./4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima produženja ugovora
o radu na određeno vrijeme sa zaposlenikom Fakulteta u suradničkom zvanju i na radno
mjesto viši asistent (poslijedoktorand)
Dekan fakulteta dr.sc. Damir Knjaz je informirao članove Zavoda o uvjetima produženja
ugovora o radu na određeno vrijeme sa zaposlenicima Fakulteta u suradničkom zvanju i
na radnom mjestu viši asistent (poslijedoktorand), naših kolega koji su sa Fakultetom u
prijelaznom razdoblju izbora sklapali ugovor na vlastita sredstva, ovom odlukom
mjesečni iznos plaće ne bi više bio 75%, već 100% osnovne plaće.
Zavod jednoglasno prihvaća dati prijedlog
Ad. 2./5. Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Kineziološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu u ak. 2014./15. godini i
Ad. 2/6. Plan aktivnosti Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Kineziološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu za ak. 2015./16. godinu
Prodekan za nastavu dr.sc. Mario Baić informirao je članove Zavoda o obavezi ispunjenja i
predaje ovih dvaju dokumenta prema zadanim obrascima Sveučilišta.
Ad. 2./7. Utvrđivanje prijedloga upisnih kvota za upis pristupnika u prvu godinu:
7.1. integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije;
7.2. redovitog i izvanrednog stručnog studija za izobrazbu trenera
Prodekan za nastavu dr.sc. Mario Baić informirao je članove Zavoda o prijedlogu
Povjerenstva za nastavu i studente da kvote za upis pristupnika u integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ostanu iste: 230 studenata/ca i 5 mjesta za
strane studente. No raspodjela usmjerenja u kvoti od 50 studenata/ca na redovitom
stručnom studiju za izobrazbu trenera, zbog objektivnih poteškoća u organizaciji i
provedbi nastave za sportove bi se promijenila sa 20 na 10 mjesta, a zainteresirani
sportaši bi se preusmjerili na usmjerenja KPS, fitnesa ili sportske rekreacije.
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Ad.2./8. Imenovanje članova Stručnog povjerenstva za izmjene i dopune studijskih
programa (IPDSSK, SSIT i SDSSIT)
Prodekan za nastavu dr.sc. Mario Baić informirao je članove Zavoda da su izmjene i
dopune studijskih programa prema preporuci Nacionalnog vijeća nužne, posebno s
naglaskom na otvaranju novih sportova na različitim razinama studijskih programa.
Prijedlog Stručnog povjerenstva je: dr.sc. Mario Baić, dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar, dr.sc.
Branka Matković, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Vlatko Vučetić i Stipe
Gorenjak.
Zavod jednoglasno prihvaća dati prijedlog.
Ad. 2./10. Dr.sc. Bojan Matković-prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s
pokretanjem postupka i raspisivanjem natječaja za izbor imenovanog nastavnika u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU u
području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana
kineziologija sporta za predmet KOŠARKA na sveučilišnom studiju kineziologije
Prijedlog Zavoda je da se za članove Stručnog povjerenstva izaberu: dr.sc. Dragan
Milanović, dr.sc. Nenad Marelić i dr.sc. Milan Žvan vanjski član sa Fakulteta za Šport iz
Ljubljane.
Zavod jednoglasno prihvaća dati prijedlog.
Ad.2./11. Prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s pokretanjem postupka i
raspisivanjem natječaja za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto
POSLIJEDOKTORAND u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija,
znanstvena grana kineziologija sporta za predmet RUKOMET na sveučilišnom studiju
kineziologije (ugovor o radu na određeno vrijeme)
Prijedlog Zavoda je da se za članove Stručnog povjerenstva izaberu: dr.sc. Dinko Vuleta,
dr.sc. Dragan Milanović i dr.sc. Marko Šibila vanjski član sa Fakulteta za Šport iz Ljubljane.
Zavod jednoglasno prihvaća dati prijedlog
Ad.2./13. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika
Predstojnice Zavoda upoznaje članove Zavoda s prijedlozima za pokretanje postupaka
izbora/reizbora vanjskih suradnika na temelju zahtjeva predmetnih nastavnika za:
Igora Božića, mag.cin za izvođenje nastave u okviru predmeta Skijaško trčanje na
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije
(IPDDS) i Stručnom studiju za izobrazbu trenera (SCIT);
Matiju Jug, mag cin. za izvođenje nastave u okviru predmeta Judo na integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije (IPDDS) i
Stručnom studiju za izobrazbu trenera (SCIT);
Zavoda suglasno prihvaća imenovane vanjske suradnike.
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Ad. 3. Razno
Prodekan dr.sc. Mario Baić podsjeća predmetne nastavnike da je po završetku semestra
potrebno što prije napraviti Izvješće o vanjskoj suradnji.
Prodekan dr.sc. Tomislav Krističević informira članove Zavoda o kontinuitetu nabave
radne opreme i kako su pregovori još u tijeku, donesena je odluka o ovogodišnjoj nabavi
sportske obuće u vrijednosti od 800,00 kn. Članovi Zavoda mogu slobodno u bilo kojem
dućanu kupiti sportsku obuću (Klub 5 i dalje našim djelatnicima odobrava 20% popusta),
te će im uz predočenje računa u računovodstvu odobreni iznos biti refundiran.
Nakon što su iscrpljene sve s točke dnevnog reda predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić
Marković zahvaljuje članovima na sudjelovanju.
Zavod je završio s radom u 11.33 sati.
U Zagrebu, 26.01.2016.
Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar

dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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