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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

Zagreb, Ivana Lučića 3 

 

KLASA: 007-01/22-01/6 

BROJ: 3804-850-22-1 

 

Zagreb, 8. lipnja 2022. 

 

POZIV 

Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 9. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća 

Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 15. lipnja 2022. s početkom 

u 10 sati u dvorani D VII. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. svibnja 2022. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2022_05.pdf 
 

2. Obavijesti dekana i prodekana 

 

3. Izvještaj sa sjednice Senata i Vijeća društveno-humanističkog područja 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2022_05.pdf
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A. IZBORI 

1. Prijedlog za raspise natječaja i imenovanje stručnih povjerenstava 

4. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje 
humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na 
Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju 
1. prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš 
2. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević 
3. prof. dr. sc. Valentina Gulin Zrnić (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb) 
 

5. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje 
humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na 
Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju 
1. izv. prof. dr. sc. Petra Kelemen 
2. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak  
3. prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru) 
 

6. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih 
znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na Katedri za sistematsku 
pedagogiju Odsjeka za pedagogiju 
1. izv. prof. dr. sc. Ante Kolak 
2. prof. dr. sc. Edita Slunjski 
3. izv. prof. dr. sc. Marija Sablić (Filozofski fakultet, Osijek) 
 

7. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih 
znanosti, polje pedagogija, na Katedri za sistematsku pedagogiju Odsjeka za 
pedagogiju 
1. prof. dr. sc. Edita Slunjski 
2. izv. prof. dr. sc. Ante Kolak 
3. izv. prof. dr. sc. Rozana Petani (Odjel za pedagogiju, Sveučilište u Zadru) 
 

8. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija, grana sinologija, na Katedri za sinologiju Odsjeka za indologiju i 
dalekoistočne studije 
1. izv. prof. dr. sc. Ivana Buljan 
2. izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić 
3. prof. dr. sc. Mitja Saje (Sveučilište u Ljubljani) 
 

9. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje 
i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana indologija na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije 
1. izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić 
2. izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš 
3. prof. dr. sc. Mislav Ježić (Fakultet za filozofiju i religijske znanosti, Zagreb) 
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10. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje 
i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana romanistika, na Katedri za  francuski jezik Odsjeka za romanistiku 
1. prof. dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić 
2. prof. dr. sc. Ivana Franić 
3. doc. dr. sc. Tomislav Frleta (Odjel za francuski jezik i književnost, Sveučilište u 
Zadru) 
 

11. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje 
i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za 
istočnoslavenske jezike i književnosti 
1. prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić 
2. prof. dr. sc. Oksana Timko Đitko 
3. doc. dr. sc. Adrijana Vidić (Odjel za ruski jezik i književnost, Sveučilište u Zadru) 
 

12. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje 
i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana slavistika, na Katedri za rusku književnost Odsjeka za istočnoslavenske 
jezike i književnost 
1. izv. prof. dr. sc. Ivana Peruško 
2. prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić 
3. prof. dr. sc. Miha Javornik (Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani) 
 

13. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u nastavno zvanje i 
na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
klasična filologija, na Katedri za grčki jezik i književnost Odsjeka za klasičnu 
filologiju, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)  
1. doc. dr. sc. Nina Čengić 
2. Teo Radić, viši lektor 
3. izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb) 
 

14. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u nastavno zvanje i 
na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
kroatistika, na Croaticumu na Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme 
(zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) 
1. dr. sc. Antonio-Toni Juričić, viši lektor  
2. Ranka Đurđević, lektorica 
3. izv. prof. dr. .sc. Goran Tanacković Faletar (Filozofski fakultet, Osijek) 
 

15. Raspis natječaja i imenovanje jednog člana stručnoga povjerenstva za izbor u 
nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, 
polje kineziologija, grana kineziološka edukacija, za predmet Tjelesna i 
zdravstvena kultura na Samostalnoj katedri za kineziologiju (1 izvršitelj). 
Za člana Stručnog povjerenstva s Filozofskog fakulteta predlaže se Svetlana Božić 
Fuštar, viša predavačica. 
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16. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto 
višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
kroatistika, na Croaticumu na Odsjeku za kroatistiku (predloženik: dr. sc. Antonio-
Toni Juričić, viši lektor) 
1. dr. sc. Dinka Pasini, viša lektorica  
2. Marinela Aleksovski, viša lektorica 
3. doc. dr. sc. Maša Plešković (Filozofski fakultet, Rijeka) 
 

17. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto 
više lektorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
germanistika, na Odsjeku za germanistiku (predloženica: dr. sc. Sonja Strmečki 
Marković, viša lektorica) 
1. izv. prof. dr. sc. Aleksandra Ščukanec 
2. prof. dr. sc. Velimir Piškorec 
3. Geriena Karačić, viša lektorica (Odjel za germanistiku, Sveučilište u Zadru) 

2. Potvrde izbora 

18. Izbor dr. sc. Tihane Klepač u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana anglistika na Odsjeku za anglistiku. 
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen 
je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 13. travnja 2022.  
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Tihane Klepač u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
filologija, KLASA: UP/I-640-03/22-01/0477, URBROJ: 355-06-04-22-0002 od 3. 
svibnja 2022.  
 

19. Izbor dr. sc. Tijane Trako Poljak u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana 
posebna sociologija, na Katedri za socijalnu ekologiju Odsjeka za sociologiju. 
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen 
je na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 16. ožujka 2022.  
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Tijane Trako Poljak u znanstveno zvanje 
više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje 
sociologija; KLASA: UP/I-640-03/22-01/0346, URBROJ: 355-06-04-22-0002 od 2. 
svibnja 2022. 
 

20. Izbor dr. sc. Ivane Latković u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana slavistika na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti. 
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen 
je na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 15. rujna 2021.  
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Ivane Latković u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
filologija, KLASA: UP/I-640-03/21-01/1000, URBROJ. 355-06-04-22-0006 od 3. 
svibnja 2022. 
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21. Izbor dr. sc. Dariye Pavlešen u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na 
Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti. 
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice prihvaćen je na sjednici 
Fakultetskoga vijeća održanoj 17. studenog 2021.  
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Dariye Pavlešen u znanstveno zvanje 
znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
filologija, KLASA: UP/I-640-03/21-01/1245, URBROJ. 355-06-04-22-0004 od 3. 
svibnja 2022. 
Ocjena nastupnog predavanja održanog 27. listopada 2021. 

str. 20 
 

22. Izbor dr. sc. Luke Perušića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana etika, na 
Katedri za etiku Odsjeka za filozofiju. 
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta prihvaćen je na sjednici 
Fakultetskoga vijeća održanoj 13. travnja 2022. 
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Luke Perušića u znanstveno zvanje 
znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
filozofija, KLASA: UP/I-640-03/22-01/0459, URBROJ: 355-06-04-22-0002 od 25. 
travnja 2022. 
Ocjena nastupnog predavanja održanog 31. svibnja 2022. 

str. 22 

3. Izvještaj o izborima u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna 
zvanja 

23. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Cvijete Pavlović u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u trajnom 
zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana komparativna 
književnost na Odsjeku za komparativnu književnost. 

str. 25 
 

24. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Vinka Kovačića u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za 
talijansku književnost Odsjeka za talijanistiku. 

str. 226 
 

25. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ljudevita Frana Ježića 
u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za 
područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije na 
Katedri za povijest filozofije Odsjeka za filozofiju. 

str. 249 
 

26. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Tatjane Lolić u naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje docentice za područje humanističkih znanosti, polje 
arheologija na Odsjeku za arheologiju. 

str. 273 



6 
 

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA 

 

1. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja o izborima u zvanja 
predloženika drugih visokih učilišta 

27. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto više predavačice za 
područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika i 
germanistika na Katedri za tehničke strane jezike na Fakultetu strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (predloženica: dr. sc. Snježana Kereković)  
1. Marina Zubak Pivarski, viša lektorica  
2. izv. prof. dr. sc. Slađan Turković 
3. dr. sc. Brankica Bošnjak Terzić, viša predavačica (Fakultet strojarstva i 
brodogradnje, Zagreb)  

2. Mišljenje o izborima u zvanja predloženika drugih visokih učilišta 

28. Mišljenje o izboru dr. sc. Tajane Ljubin Golub u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju za područje društvenih 
znanosti, polje psihologija, grana ostale primijenjene psihologije, na Učiteljskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

str. 297 
 

29. Mišljenje o izboru dr. sc. Darije Omrčen u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana anglistika, za predmet Engleski jezik u kineziologiji na 
Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

str. 345 
 

3. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u 
znanstvena zvanja 

30. Stavljanje van snage Odluke Fakultetskog vijeća od 13. travnja 2022. o imenovanju 
stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice 
dr. sc. Olge Orlić za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za 
područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, a radi činjenice 
da Filozofski fakultet nije nadležan za provođenje navedenog izbora.  
 

31. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom 
zvanju za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti (predloženica: dr. sc. Ljerka Luić) 
1. prof. dr. sc. Nikolaj Lazić 
2. prof. dr. sc. Sanja Seljan 
3. prof. dr. sc. Vjeran Strahonja (Fakultet organizacije i informatike, Varaždin) 
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32. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest (predloženik: dr. sc. Vjeran Pavlaković) 
1. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina 
2. prof. dr. sc. Ivo Goldstein 
3. prof. dr. sc. Darko Dukovski (Filozofski fakultet, Rijeka) 
 

33. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 
(predloženik: dr. sc. Marko Odak) 
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica 
2. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović 
3. prof. dr. sc. Maja Ružić Baf (Sveučilište Jurja Dobrile, Pula) 
 

34. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest (predloženik: dr. sc. Darko Gavrilović) 
1. prof. dr. sc. Damir Agičić 
2. prof. dr. sc. Ivo Goldstein 
3. prof. dr. sc. Darko Dukovski (Filozofski fakultet, Rijeka) 
 

35. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje 
društvenih znanosti, polje psihologija (predloženica: dr. sc. Marija Šarić Drndas) 
1. doc. dr. sc. Inja Erceg 
2. prof. dr. sc. Denis Bratko 
3. doc. dr. sc. Daria Rovan (Učiteljski fakultet, Zagreb) 
 

36. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija (predloženik: dr. sc. Zvonimir Glavaš) 
1. izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec 
2. doc. dr. sc. Andea Milanko 
3. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić (Filozofski fakultet, Osijek) 
 

4. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika 

37. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Branke Barčot u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih 
znanosti, polje filologija. 

str. 417 
 

38. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Elenmari Pletikos 
Olof u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih 
znanosti, polje filologija. 

str. 495 
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39. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Duška Petrovića u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje humanističkih 
znanosti, polje etnologija i antropologija. 

str. 544 
 

40. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Lane Molvarec  u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih 
znanosti, polje filologija. 

str. 569 
 

41. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Josipa Mihaljevića u 
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, 
polje informacijske i komunikacijske znanosti. 

str. 613 
 

42. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Dragane Špica u 
znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija. 

str. 638 
 

43. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Valentine Ružić u 
znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje 
psihologija. 

str. 651 
 

C. NASTAVNI PREDMETI 

 

44. Akademski kalendar za 2022./2023. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/akademski_kalendar_2022_2
023.pdf 
 

1. Studijski programi 

45. Kvote za upis na diplomske studije u ak. godini 2022./2023. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Kvote_diplomski_2022_2023.
pdf 
 

46. Naknadne izmjene izvedbenog plana za ak. god. 2022./2023. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/Izmjene_22_23.PDF 
 

47. Naknadna izmjena izvedbenog plana za ak. god. 2021./2022. na Odsjeku za 
sociologiju. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/Izmjena_21_22.PDF 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/akademski_kalendar_2022_2023.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/akademski_kalendar_2022_2023.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Kvote_diplomski_2022_2023.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Kvote_diplomski_2022_2023.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/Izmjene_22_23.PDF
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/Izmjena_21_22.PDF
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2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora 

48. Izmjena odluke Fakultetskoga vijeća o angažiranju strane ugovorne lektorice za 
japanski jezik na Katedri za japanologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne 
studije (KLASA: 112-04/22-01/9 URBROJ: 3804-420-22-2) na način da se u ak. 
god. 2022./2023. umjesto Kane Kamiye angažira strana ugovorna lektorica za 
japanski jezik Chiyo Konishi. 
 

49. Molba Odsjeka za talijanistiku za odobrenje angažiranja stranog ugovornog lektora 
za talijanski jezik Luigija Piemontesea, u ak. god. 2022./2023. 
 

50. Molba Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti za odobrenje angažiranja 
strane ugovorne lektorice Kamile Kwiatkowske na Katedri za poljski jezik i 
književnost u ak. god 2022./2023. 
 

51. Molba Odsjeka za anglistiku za odobrenje angažiranja stranog ugovornog lektora 
Roberta Pedersena na Katedri za skandinavske jezike i književnosti u ak. god. 
2022./2023. 
 

52. Molba Odsjeka za romanistiku za odobrenje angažiranja stranih lektora u ak. god. 
2022./2023.:  
Katedra za francuski jezik – Ime naknadno (Umjesto Jean-Baptiste Bernard) 
Katedra za francuski jezik – Nicolas Hanot  
Katedra za portugalski jezik i književnost – Maria Jose Homem  
Katedra rumunjski jezik i književnost – Silvia Giurgiu  
Katedra za španjolski jezik – Almudena Santamaría Martín  
Katedra za španjolski jezik – Pablo Llamas Fernandez  
 
 

D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I POSLIJEDOKTORANADA 

 

53. Izvještaj o radu Davora Krsnika, asistenta na Odsjeku za lingvistiku. 
str. 678 

 
54. Izvještaj o radu Jasenke Čengić, asistentice na Odsjeku za anglistiku. 

str. 680 

 

55. Izvještaj o radu Gabrijele Bionda, asistentice na Odsjeku za kroatistiku. 
str. 682 
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E. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI 

 

1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu teme u doktorskom studiju 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_06_1.pdf 
 

56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ante Paponje pod naslovom 
Osmanski vojni ustroj između rijeka Neretve i Cetine do konca 17. stoljeća, 
na poslijediplomskome doktorskom studiju Predmoderne povijesti, mentorica: 
doc. dr. sc. Kornelija Jurin Starčević 
1. izv. prof. dr. sc. Vjeran Kursar 
2. doc. dr. sc. Marko Šarić 
3. doc. dr. sc. Marko Rimac (Filozofski fakultet, Splitu)  
 

57. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Branke Marijanović pod 
naslovom Utjecaj obilježja elektroničkih znanstvenih časopisa na 
upravljanje digitalnim arhiviranjem, na poslijediplomskome doktorskom 
studiju Informacijskih i komunikacijskih znanosti, mentor: prof. dr. sc. Hrvoje 
Stančić 
doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko 
prof. dr. sc. Hrvoje Stančić 
dr. sc. Nataša Jermen, znanstvena suradnica (Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb) 
 

58. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Marijete Ranogajec Kukulj 
pod naslovom Metodička analiza udžbenika iz prirode i društva, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Pedagogije, mentor izv. prof. dr. sc. Ante 
Kolak 
1. izv. prof. dr. sc. Ivan Markić 
2. izv. prof. dr. sc. Ante Kolak 
3. izv. prof. dr. sc. Alena Letina (Učiteljski fakultet, Zagreb) 
 

59. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Emme Kovačević pod 
naslovom Testiranje modela deficita i kontekstualnog modela oklijevanja 
prema cjepivima, na poslijediplomskome doktorskom studiju Sociologije, 
mentori: izv. prof. dr. sc. Željko Pavić i dr. sc. Adrijana Šuljok, znanstvena suradnica 
(Institut za društvena istraživanja) 
1. prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer 
2. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak 
3. doc. dr. sc. Anita Dremel (Filozofski fakultet, Osijek) 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_06_1.pdf


11 
 

60. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Sandre Šević pod naslovom 
The Association between Religiosity and Sexuality among Emerging Adults 
in Croatia (Odnos religioznosti i seksualnosti mladih u Hrvatskoj) za izradu 
doktorskoga rada po skandinavskom modelu na poslijediplomskome doktorskom 
studiju Sociologije, mentor: izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet  
1. izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić 
2. dr. sc. Goran Koletić, znan. suradnik 
3. prof. dr. sc. Siniša Zrinščak (Pravni fakultet, Zagreb) 
 

2. Izvještaj stručnih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome 
studiju i odobrenje predložene teme 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_06_2.pdf 
 

61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme mr. sc. Ozane 
Martinčić pod naslovom Arheološki tragovi tekstilstva u srednjem vijeku na 
području istočnoga Jadrana i zaleđa, na poslijediplomskome doktorskom 
studiju Arheologije, mentorice: prof. dr. sc. Mirja Jarak i prof. dr. sc. Tanja Pušić 
(Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb). 
 

62. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Borisa Čuturića 
pod naslovom Razvoj teorije masovne kulture Siegfrieda Kracauera u 
Weimarskoj Republici i njezina modifikacija tijekom egzila u SAD (1921-
1966), na poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o književnosti, 
teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći  smjer, 
mentorica: prof. dr. sc. Milka Car Prijić. 
 

63. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Igora Hofmana pod 
naslovom Tema holokausta u djelu Danila Kiša, na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, 
filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, mentor: izv. prof. dr. sc. 
Tomislav Brlek. 
 

64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Andree Jović pod 
naslovom Literary Resistance to Work (Književni otpor radu), na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i 
dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći  smjer, mentor: izv. 
prof. dr. sc. Brian Daniel Willems (Filozofski fakultet, Splitu). 
 

65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Barbare Pleić 
Tomić pod naslovom Majčinstvo u suvremenom hrvatskom dječjem i 
adolescentskom romanu, na poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o 
književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture 
– opći  smjer, mentorica: prof. dr. sc. Željka Matijašević. 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_06_2.pdf
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66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ane Popović pod 
naslovom Representations of Privileged Masculinities in the 21st-century 
American Novel: Countering the Hegemonic Ideal (Prikazi društveno 
privilegiranih maskuliniteta u američkom romanu 21. stoljeća – suprotstavljanje 
hegemonijskom idealu), na poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o 
književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture 
– opći  smjer, mentor: izv. prof. dr. sc. Sven Cvek. 
 

67. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Josipa Vučkovića 
pod naslovom Provenijencija, žanrovski sastav i čitatelji Firentinskoga 
zbornika, na poslijediplomskome doktorskom studiju Hrvatske kulture, 
mentorica: izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača. 
 

68. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Igora Krnjete pod 
naslovom The Economic Decline of Rome's Hinterland, AD 100 – 650 
(Ekonomsko slabljenje zaleđa grada Rima 100. – 650. g.), na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Predmoderne povijesti, mentori: doc. dr. sc. Jelena Marohnić i 
prof. dr. sc. Peter Attema (University of Groningen, Nizozemska). 
 

69. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Dubravke Jerković 
Berović pod naslovom Percepcija i recepcija platformi za provjeru činjenica u 
medijskim objavama – studija slučaja Faktograf, na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Informacijske i komunikacijske znanosti, mentorica: prof. dr. 
sc. Gordana Vilović (Fakultet političkih znanosti, Zagreb). 
 

70. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marije Lalić pod 
naslovom Vrednovanje medijacijskih praksi u digitalnom roditeljstvu, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Informacijskih i komunikacijskih 
znanosti, mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj (Fakultet političkih znanosti, 
Zagrebu). 
 

71. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ive Melinščak Zlodi 
pod naslovom Izdavačke i uredničke prakse hrvatskih znanstvenih časopisa 
u humanističkom području i uloga javnih znanstvenih politika, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Informacijskih i komunikacijskih 
znanosti, mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić. 
 

72. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Divne Blažev pod 
naslovom Provjera biopsihosocijalnog modela ortoreksije, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Psihologije, mentorica: izv. prof. dr. sc. 
Anita Lauri Korajlija. 
 

73. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Josipa Novaka pod 
naslovom A comparison of the appropriateness of various internal 
consistency coefficients – an alternative to Cronbach's alpha (Usporedba 
prikladnosti različitih koeficijenata unutarnje konzistencije – alternativa za 
Cronbachovu alfu), za izradu doktorskog rada po skandinavskom modelu na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Psihologije, mentor: doc. dr. sc. Blaž 
Rebernjak. 
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74. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Antuna Palanovića 
pod naslovom Proceduralno znanje o vođenju ljudi kao odrednica uspjeha u 
menadžerskom poslu, na poslijediplomskome doktorskom studiju Psihologije, 
mentorica: doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić. 
 

75. zvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ane Božičević pod 
naslovom Dijecezanski muzej Zagrebačke nadbiskupije i očuvanje drvene 
polikromirane skulpture od 1939. do danas, na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Povijesti umjetnosti, mentori: prof. dr. sc. Marko Špikić i prof. 
dr. sc. Vladan Desnica (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb). 

3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

76. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Katarine Šprem 
pod naslovom Eksploatacija kamene sirovine u prapovijesti i antici 
Istarskoga poluotoka, mentori: prof. dr. sc. Robert Matijašić (Sveučilište Jurja 
Dobrile, Pula) i izv. prof. dr. Rajna Šošić Klindžić 
1. izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić 
2. izv. prof. dr. Rajna Šošić Klindžić 
3. izv. prof. dr. sc. Uroš Barudžija (Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb)  
 

77. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Daše Farkaš pod 
naslovom Uloga apozicije u sintaksi hrvatskoga i češkoga jezika, mentor: doc. 
dr. sc. Krešimir Šojat 
1. prof. dr. sc. Petar Vuković 
2. doc. dr. sc. Krešimir Šojat 
3. dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, znanstvena savjetnica(Institut za hrvatski jezik 
i jezikoslovlje, Zagreb) 
 

78. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Katice Šamije 
pod naslovom Utjecaj međunarodnih rangiranja na sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj promatrano kroz teorijske koncepte davanja i stvaranja smisla, 
mentorica: prof. dr. sc. Sonja Špiranec 
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica 
2. doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko 
3. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (Ekonomski fakultet, Zagreb) 
 

79. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Džejle Khattab 
pod naslovom Načela strukturnoga modeliranja bibliografskih podataka za 
bosanskohercegovačke vakufname, mentorica: prof. dr. sc. Ana Barbarić 
1. doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko 
2. izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi 
3. prof. dr. sc. Senada Dizdar (Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu) 
 

80. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Marte Alić pod 
naslovom Model vrjednovanja informacijske transparentnosti politika 
privatnosti, mentorica: prof. dr. sc. Ljerka Luić (Sveučilište Sjever, Varaždin) 
1. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina 
2. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić 
3. izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak (Medicinski fakultet, Zagreb) 
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81. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Kristijana 
Gradečaka pod naslovom Filozofija prirode i genealogija vremena u 
Schellingovim Dobima svijeta, mentor: prof. dr. sc. Igor Mikecin 
1. doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić  
2. izv. prof. dr. sc. Marko Tokić  
3. dr. sc. Bojan Marotti, viši znanstveni suradnik (Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, Zagreb) 
 

82. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Denisa Novka pod 
naslovom Uloga umjetnosti u razvoju Schellingova sustava filozofije, mentor: 
prof. dr. sc. Igor Mikecin 
1. doc. dr. sc. Goran Sunajko  
2. izv. prof. dr. sc. Marko Tokić  
3. doc. dr. sc. Ivan Dodlek (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb) 
 

83. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Vedrana 
Dukovskog pod naslovom Vojna uprava Jugoslavenske armije i gospodarske 
prilike u hrvatskom dijelu Istre 1945.-1947., mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Duda 
1. izv. prof. dr. sc. Ivica Šute 
2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Klasić 
3. prof. dr. sc. Nevio Šetić (Filozofski fakultet, Pula) 
 

84. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Krešimira 
Bobaša pod naslovom Politički triler u suvremenoj američkoj 
kinematografiji, mentor: prof. dr. sc. Jelena Šesnić  
1. izv. prof. dr. sc. Sven Cvek 
2. prof. dr. sc. Jelena Šesnić 
3. izv. prof. dr. sc. Rajko Petković (Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru) 
 

4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

85. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Filipa Budića pod 
naslovom Zemljopisne, društvene i ekonomske okolnosti grčkog interesa za 
istočnu obalu Jadrana.679 

str. 684 
 

86. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Mirele Landsman 
Vinković pod naslovom Učinak poučavanja razrednomu jeziku u izobrazbi 
nastavnika njemačkoga. 

str. 688 
 

87. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Leali Osmančević 
pod naslovom Djeca i medijski konstruirana stvarnost. 

str. 694 
 

88. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Željka Trbušića pod 
naslovom Metode analize i optimizacije procesa optičkog prepoznavanja 
znakova u arhivskim informacijskim sustavima. 

str. 698 
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89. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Petre Polić pod 
naslovom Sustavan opis i klasifikacija odgojnih postupaka u obitelji 
utemeljeni na općoj teoriji odgoja Wolfganga Sünkela. 

str. 702 
 

90. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ivana Žagara pod 
naslovom Nogometna publika i raspad Jugoslavije. Od nacionalističkih parola 
do međunacionalnih sukoba (1980.-1991.). 

str. 706 
 

91. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Martine Pavić pod 
naslovom Uloga pridjeva u hrvatskome medicinskom nazivlju. 

str. 712 
 

5. Obustava postupka 

92. Obustava postupka ocjene teme Branke Molnar pod naslovom Žene Zagrebačkoga 
Gradeca u 17. stoljeću na poslijediplomskome doktorskom studiju Predmoderne 
povijesti na zahtjev doktorandice. 
 

6. Nastavni predmeti 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_06_6.pdf 
 

93. Prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Etnologije i kulturne 
antropologije da se prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević imenuje za voditeljicu 
poslijediplomskog doktorskog studija, a izv. prof. dr. sc. Petra Kelemen za 
zamjenicu u ak. god. 2022./2023. i 2023./2024. 
 

94. Prijedlog Akcijskog plana za unapređenje kvalitete u postupku reakreditacije 
poslijediplomskoga doktorskog studija Lingvistike. 
 

95. Prijedlog za prihvaćanje aneksa sporazumu za stjecanje međunarodnog dvojnog 
doktorata znanosti (cotutelle) sklopljenog između Universität Wien i Sveučilišta u 
Zagrebu, za studenta Domagoja Marića na poslijediplomskom doktorskom studiju 
Lingvistike, radi produženja roka za stjecanje doktorata zananosti do kraju 
akademske godine 2022./2023. 
 

96. Prijedlozi za raspis natječaja za upis kandidata na poslijediplomske studije u ak. 
godini 2022./2023. 
Doktorski studij: 

- Arheologija 
- Etnologija i kulturna antropologija 
- Filozofija 
- Glotodidaktika 
- Hrvatska kultura 
- Informacijske i komunikacijske znanosti 
- Lingvistika 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_06_6.pdf
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- Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom 
kontekstu 

- Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura (u postupku 
akreditacije), školarina po semestru 6.650,00 kuna 

- Predmoderna povijest 
- Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, 

muzikologije i studija kulture – opći smjer i muzikološki smjer 
 

Specijalistički studij: 
- Klinička psihologija 
- Primijenjena kroatistika 

 
97. Prijedlozi za raspis natječaja za dodjelu Stipendije za izvrsnost na doktorskom 

studiju: 
- Arheologije 
- Etnologije i kulturne antropologije 

 
98. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskog studija Medievistike za prestanak 

ustrojavanja i izvođenja doktorskog studijskog programa. 
 

99. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskog studija Književnosti, izvedbenih 
umjetnosti, filma i kulture za prestanak ustrojavanja i izvođenja doktorskog 
studijskog programa. 
 

100. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskog studija Kroatistike za 
prestanak ustrojavanja i izvođenja doktorskog studijskog programa. 
 

101. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga specijalističkog studija Interkulturalne 
njemačko-hrvatske poslovne komunikacije za prestanak ustrojavanja i izvođenja 
specijalističkog studijskog programa. 
 
 

F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA 

1. Izvještaj za ocjenu završnog/specijalističkog rada 

102. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada 
Tomislava Pučića pod naslovom Subjektivna kvaliteta života kod osoba s 
Parkinsonovom bolešću. 

str. 712 

2. Izvještaji mentora o prihvaćanju teme na poslijediplomskom specijalističkom 
studiju 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_06_F.pdf 
 

103. Prijedlog za prihvaćanje teme Ivane Kostelac pod naslovom Neki 
prediktori psihičke dobrobiti i teškoća roditelja djece s dijabetesom tip 1, za 
izradu završnog specijalističkog rada na poslijediplomskome specijalističkom 
studiju Kliničke psihologije, mentorica: izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_06_F.pdf
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104. Prijedlog za prihvaćanje teme Josipe Mrla pod naslovom Razumijevanje 
uloge depresije u razvoju blagog kognitivnog poremećaja, za izradu završnog 
specijalističkog rada na poslijediplomskome specijalističkom studiju Kliničke 
psihologije, mentorica: doc. dr. sc. Tanja Jurin. 
 

 

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO 

 

1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri 

105. Prijedlog Odsjeka za arheologiju za imenovanje doc. dr. sc. Nikole 
Vukosavljevića za pročelnika i doc. dr. sc. Ive Kaić za zamjenicu pročelnika za ak. 
god. 2022./2023. i 2023./2024. 
 

106. Prijedlog Odsjeka za kroatistiku za imenovanje izv. prof. dr. sc. Eveline 
Rudan za pročelnicu i izv. prof. dr. sc. Tanje Kuštović za zamjenicu pročelnice za 
ak. god. 2022./2023. i 2023./2024. 
 

107. Prijedlog Odsjeka za arheologiju za imenovanje za imenovanje predstojnika 

katedri za ak. god. 2022./2023. i 2023./2024.: 

Katedra za arheometriju i metodologiju – izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav  
Katedra za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju – prof. dr. sc. Krešimir 
Filipec 
Katedra za klasičnu arheologiju –  prof. dr. sc. Helena Tomas 
 

108. Prijedlog Odsjeka za klasičnu filologiju za imenovanje predstojnika katedri 
za ak. god. 2022./2023. i 2023./2024.: 
Katedra za grčki jezik i književnost – doc. dr. sc. Nina Čengić 
Katedra za latinski jezik i književnost – prof. dr. sc. Vladimir Rezar 
 

109. Prijedlog Odsjeka za fonetiku za imenovanje doc. dr. sc. Arnalde Dobrić za 
predstojnicu Katedre za primijenjenu fonetiku za ak. god. 2022./2023. i 
2023./2024. 
 

110. Prijedlog Odsjeka za anglistiku za imenovanje predstojnika katedri za ak. 
god. 2022./2023. i 2023./2024.: 
Katedra za engleski jezik – prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković  
Katedra za američku književnost – prof. dr. sc. Jelena Šesnić  
 

111. Prijedlog Odsjeka za romanistiku za imenovanje predstojnika katedri za ak. 
god. 2022./2023. i 2023./2024.: 
Katedra za hispanske književnosti – izv. prof. dr. sc. Maja Zovko 
Katedra za portugalski jezik i književnost – doc. dr. sc. Nina Lanović 
Katedra za romansku lingvistiku – prof. dr. sc. Dražen Varga 
Katedra za rumunjski jezik i književnost – izv. prof. dr. sc. Petar Radosavljević 
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112. Prijedlog Odsjeka za romanistiku za imenovanje izv. prof. dr. sc. Maje 
Zovko vršiteljicom dužnosti predstojnice Katedre za španjolski jezik za ak. god. 
2022./2023. i 2023./2024. 

 

2. Drugo 

113. Prijedlog Filozofskoga fakulteta za prijavu na natječaj za dodjelu nagrade za 
sveučilišnu inovaciju godine, inovatora godine i najuspješniji transfer tehnologije 
2021. 
 

114. Razno 

 

 

 

 

 

 

 


