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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

Zagreb, Ivana Lučića 3 

 

KLASA: 007-01/23-01/3 

BROJ: 3804-850-23-1 

 

Zagreb, 8. ožujka 2023. 

 

POZIV 

Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 6. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća 

Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 15. ožujka 2023. s početkom 

u 11 sati u dvorani D VII. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika 
- 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. veljače 2023. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_2023_02.pdf 
 

- 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. veljače 2023. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_izv_2023_02.pdf 
 

 

2. Obavijesti dekana i prodekana 

 

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

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_2023_02.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_izv_2023_02.pdf
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4. Prijedlozi za izbor u počasno zvanje professor emeritus. 

4.1. Prijedlog Odsjeka za povijest za izbor prof. dr. sc. Nenada Moačanina u 
počasno zvanje professor emeritus. 

str. 19 
 

4.2. Prijedlog Odsjeka za pedagogiju za izbor prof. dr. sc. Vedrane Spajić 
Vrkaš u počasno zvanje professor emerita. 

str. 33 
 

4.3. Prijedlog Odsjeka za anglistiku za izbor prof. dr. sc. Milene Žic Fuchs u 
počasno zvanje professor emerita. 

str. 67 

 

A. IZBORI 

1. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto  

5. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga 
povjerenstva za izbor prof. dr. sc. Jasmine Vojvodić na znanstveno-nastavno 
radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru za područje humanističkih 
znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za rusku književnost Odsjeka 
za istočnoslavenske jezike i književnosti. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Josip Užarević 
2. prof. dr. sc. Katica Ivanković 
3. prof. dr. sc. Kornelija Ičin (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu) 
 

6. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga 
povjerenstva za izbor prof. dr. sc. Hrvoja Stančića na znanstveno-nastavno radno 
mjesto redovitog profesora u trajnom izboru za područje društvenih znanosti, 
polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i 
dokumentalistika, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. 
Predlaže se povjerenstvo u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Sanja Seljan 
2. prof. dr. sc. Žarka Vujić 
3. prof. dr. sc. Stjepan Ćosić (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb) 
 

7. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga 
povjerenstva za izbor prof. dr. sc. Tomislave Lauc na znanstveno-nastavno radno 
mjesto redovite profesorice u trajnom izboru za područje društvenih znanosti, 
polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i 
informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Predlaže 
se povjerenstvo u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Sanja Seljan 
2. prof. dr. sc. Žarka Vujić 
3. prof. dr. sc. Vladimir Šimović (Visoko učilište Algebra, Zagreb) 
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8. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga 
povjerenstva za izbor izv. prof. dr. sc. Željke Čelić na znanstveno-nastavno radno 
mjesto redovite profesorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana slavistika, na Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i 
književnosti. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Natalija Vidmarović 
2. prof. dr. sc. Tetyana Fuderer 
3. prof. dr. sc. Marina Radčenko (Odjel za rusistiku, Sveučilište u Zadru) 
 

9. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga 
povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Jasmine Nestić na znanstveno-nastavno radno 
mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje 
povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, 
urbanizma i vizualnih komunikacija, na Katedri za metodiku nastave povijesti 
umjetnosti Odsjeka za povijest umjetnosti. Predlože se povjerenstvo u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Sanja Cvetnić 
2. prof. dr. sc. Dragan Damjanović 
3. prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković (Filozofski fakultet, Rijeka) 
 

10. Pokretanje postupka i imenovanje povjerenstva za izbor dr. sc. Siniše Radovića u 
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih 
znanosti, polje arheologija. Predlože se povjerenstvo u sastavu: 
1. izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić   
2. prof. dr. sc. Ivor Karavanić 
3. nasl. izv. prof. dr. sc. Jacqueline Balen (Arheološki muzej, Zagreb) 
 

2. Prijedlozi za raspise natječaja na slobodno radno mjesto 

11. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor na slobodno 
suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stilistiku hrvatskoga jezika Odsjeka 
za kroatistiku. Predlaže se povjerenstvo u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Krešimir Bagić 
2. doc. dr. sc. Anera Ryznar 
3. doc. dr. sc. Eni Buljubašić (Filozofski fakultet, Split) 

11.1 Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor na slobodno 
suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje društvenih znanosti, polje 
psihologija, na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju na Odsjeku za psihologiju. 
Predlaže se povjerenstvo u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Zvonimir Galić 
2. prof. dr. sc. Damir Ljubotina 
3. prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Filozofski fakultet, Rijeka) 
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11.2 Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor na slobodno 
suradničko radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje 
psihologija, na Katedri za školsku psihologiju na Odsjeku za psihologiju. Predlaže 
se povjerenstvo u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić 
2. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić 
3. prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec (Učiteljski fakultet, Zagreb) 
 

11.3 Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor na slobodno 
suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Katedri za poredbenu 
lingvistiku, Odsjeka za lingvistiku. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Ranko Matasović 
2. prof. dr. sc. Ida Raffaelli 
3. izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić (Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru) 
 

12. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor na slobodno 
suradničko radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje 
povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na 
međunarodnom znanstveno istraživačkom projektu CAPONEU – The Cartography 
of the Political Novel in Europe na određeno vrijeme od 6 godina u punom radnom 
vremenu. Predlaže se povjerenstvo u sastavu: 
1. doc. dr. sc. Branimir Janković  
2. doc. dr. sc. Zrinka Božić 
3. prof. dr. sc. Igor Duda (Sveučilište Jurja Dobrile, Pula)  
– skinuto s dnevnog reda 
 

13. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor na slobodno 
suradničko radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana teorija i povijest književnosti na međunarodnom znanstveno 
istraživačkom projektu CAPONEU – The Cartography of the Political Novel in Europe 
na određeno vrijeme od 6 godina u punom radnom vremenu. Predlaže se 
povjerenstvo u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Dean Duda  
2. doc. dr. sc. Ana Tomljenović 
3. izv. prof. dr. sc. Predrag Brebanović  (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu)  
– skinuto s dnevnog reda 

3. Imenovanje povjerenstva za reizbor 

14. Pokretanje postupka i imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor izv. prof. dr. 
sc. Ive Polak na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za 
englesku književnost Odsjeka za anglistiku. Predlaže se povjerenstvo u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković 
2. prof. dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić  
3. prof. dr. sc. Ljubica Matek (Filozofski fakultet, Osijek) 
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15. Pokretanje postupka i imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor Martina 
Machate na nastavno radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih 
znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za slovački jezik i književnost 
na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Predlaže se povjerenstvo u 
sastavu: 
1. izv. prof. dr. sc. Martina Grčević 
2. prof. dr. sc. Petar Vuković 
3. izv. prof. dr. sc. Filip Galović (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb) 
 

16. Pokretanje postupka i imenovanje stručnog povjerenstva za reizbor Izvora 
Rukavine na nastavno radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, 
polje sociologija, grana sociološka metodologija na Katedri za metodologiju 
Odsjeka za sociologiju. Predlaže se povjerenstvo u sastavu: 
1. izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić 
2. izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet 
3. izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković, viša znanstvena suradnica (Institut za 
društvena istraživanja, Zagreb) 

4. Potvrde izbora 

17. Izbor dr. sc. Martine Grčević u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovite profesorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
slavistika na Katedri za slovački jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske 
jezike i književnosti.  
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice prihvaćen je 
na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 14. prosinca 2022.  
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Martine Grčević u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
filologija, KLASA: UP/I-640-03/23-01/72, URBROJ: 355-06-04-23-02 od 25. 
siječnja 2023. 
 

18. Izbor dr. sc. Aleksandre Huić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na 
Katedri za školsku psihologiju Odsjeka za psihologiju.  
Izvještaj za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika prihvaćen je 
na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 18. siječnja 2023.  
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Aleksandre Huić u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje 
psihologija, KLASA: UP/I-640-03/23-01/135, URBROJ: 355-06-04-23-02 od 30. 
siječnja 2023. 
 

19. Izbor dr. sc. Danijele Lucić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana 
posebne sociologije na Katedri za vojnu sociologiju Odsjeka za sociologiju. 
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen 
je na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 18. siječnja 2023.  
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Danijele Lucić u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje 
sociologija; KLASA: UP/I-640-03/23-02/137, URBROJ: 355-06-04-23-02 od 20. 
veljače 2023. 
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5. Izvještaj o izborima u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna 
zvanja 

20. Mišljenje stručnoga povjerenstva o ispunjavanju kriterija za izbor dr. sc. Gorane 
Bikić-Carić na više radno mjesto izvanredne profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za romansku 
lingvistiku Odsjeka za romanistiku. 

str. 104 
 

21. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tina Turkovića u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za 
područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija 
likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija na Katedri za 
antiku, kasnu antiku i rani srednji vijek Odsjeka za povijest umjetnosti. 

str. 154 
 

22. Mišljenje stručnoga povjerenstva o ispunjavanju kriterija za reizbor dr. sc. 
Arnalde Dobrić na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Katedri za primijenjenu 
fonetiku Odsjeka za fonetiku. 

str. 185 
 

23. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor Dee Marić u nastavno zvanje 
i na radno mjesto više predavačice za područje humanističkih znanosti, polje 
interdisciplinarne društvene zananosti, na Odsjeku za povijest. 

str. 228 
 

24. Mišljenje stručnoga povjerenstva o ispunjavanju kriterija za izbor Alena 
Matkovića na slobodno suradničko radno mjesto asistenta za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana turkologija, na Katedri za turkologiju 
Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku. 

str. 246 
 

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA 

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

25. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za 
područje humanističkih znanosti, polje povijest, na sveučilišnim preddiplomskim 
studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje Hrvatskog vojnog 
učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ (predloženik: dr. sc. Mario Werhas) 
1. doc. dr. sc. Goran Hutinec 
2. izv. prof. dr. sc. Martin Previšić 
3. prof. dr. sc. Darko Dukovski (Filozofski fakultet, Rijeka) 
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2. Mišljenje o izborima u zvanja predloženika drugih visokih učilišta 

26. Mišljenje o izboru dr. sc. Nikoline Hazdovac Bajić u naslovno znanstveno-
nastavno zvanje docentice za područje društvenih znanosti, polje sociologija na 
Sveučilištu u Dubrovniku. 

str. 249 
 

27. Mišljene o izboru dr. sc. Ajane Löw u znanstveno zvanje više znanstvene 
suradnice za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Edukacijsko-
rehabilitacijskom fakultetu. 

str. 280 
 

3. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika 

28. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Gordana Akrapa u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih 
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti. 

str. 299 
 

29. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ane Globočnik Žunac 
u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, 
polje informacijske i komunikacijske znanosti. 

str. 316 

C. NASTAVNI PREDMETI 

1. Studijski programi 

30. Molba Studentskog zbora za održavanje izvanrednog ispitnog roka za 
preddiplomski i diplomski studij od 3. do 14. travnja 2023. 
 

31. Prijedlog izmjena i dopuna iznad 20%, ali ne više od 40%, sveučilišnog 
prijediplomskog studijskog programa Talijanistika (dvopredmetni). 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/TAL2_pdipl.pdf 
 

32. Prijedlog izmjena i dopuna iznad 20%, ali ne više od 40%, sveučilišnog diplomskog 
studijskog programa Talijanistika (dvopredmetni); smjerovi: filološko-kulturološki, 
nastavnički. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/TAL2_dipl.pdf 
 

33. Prijedlog izmjena i dopuna iznad 20%, ali ne više od 40%, sveučilišnog 
prijediplomskog studijskog programa Fonetika (dvopredmetni). 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/FON_pdipl.pdf 
 

34. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog studijskog 
programa Fonetika (dvopredmetni). 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/FON_dipl.pdf 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/TAL2_pdipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/TAL2_dipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/FON_pdipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/FON_dipl.pdf
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35. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog prijediplomskog studijskog 
programa Sociologija (dvopredmetni). 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/SOC2_pdipl.pdf 
 

36. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog studijskog 
programa Sociologija (dvopredmetni); smjerovi: istraživački, nastavnički. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/SOC2_dipl.pdf 
 

37. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog jednopredmetnog 
prijediplomskog studijskog programa Sociologija. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/SOC1_pdipl.pdf 
 

38. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog jednopredmetnog 
diplomskog studijskog programa Sociologija, smjerovi: istraživački, nastavnički. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/SOC1_dipl.pdf 
 

39. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog prijediplomskog studijskog 
programa Anglistika (dvopredmetni). – skinuto s dnevnog reda 
 

40. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog studijskog 
programa Anglistika (dvopredmetni); smjerovi: književno-lingvističko-
prevoditeljski, nastavnički. – skinuto s dnevnog reda  
 

41. Prijedlog Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog jednopredmetnog 
diplomskog studijskog programa Anglistika; smjerovi: književno-lingvističko-
prevoditeljski, nastavnički. – skinuto s dnevnog reda 
 

42. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog prijediplomskog studijskog 
programa Indologija (dvopredmetni). 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/IND_pdipl.pdf 
 

43. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog studijskog 
programa Indologija (dvopredmetni). 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/IND_dipl.pdf 
 

44. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40%, sveučilišnog prijediplomskog studijskog 
programa Slovački jezik i književnost (dvopredmetni). 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/SLO_pdipl.pdf 
 

45. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40%, sveučilišnog diplomskog studijskog 
programa Slovački jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, 
prevoditeljsko-kulturološki. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/SLO_dipl.pdf 
 

46. Prijedlog izmjena i dopuna iznad 20%, ali ne više od 40%, jednopredmetnog 

sveučilišnog prijediplomskog studijskog programa Psihologija. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/PSI_pdipl.pdf 

 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/SOC2_pdipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/SOC2_dipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/SOC1_pdipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/SOC1_dipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/IND_pdipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/IND_dipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/SLO_pdipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/SLO_dipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/PSI_pdipl.pdf
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47. Prijedlog izmjena i dopuna iznad 20%, ali ne više od 40%, jednopredmetnog 

sveučilišnog diplomskog studijskog programa Psihologija. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/PSI_dipl.pdf 
 

2. Mentori 

48. Prijedlog Odsjeka za pedagogiju za imenovanje mentorica za kolegij Stručno 
pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja i obrazovanja za ak. god 2022./2023.  

- Sonja Marković, DV „Malešnica“, A. Topića Mimare 36, Zagreb 
- Ivanka Vanjak, DV „Grigora Viteza“, Ratarska 5, Zagreb 

 

D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I VIŠIH ASISTENATA 

49. Izvještaj dr. sc. Miroslava Hrdličke, višeg asistenta, o radu na Odsjeku za  
zapadnoslavenske jezike i književnosti. 

str. 344 
 

50. Izvještaj o radu Tonija Bandova, asistenta na Odsjeku za germanistiku. 
str. 346 

 
51. Izvještaj o radu Đurđice Degač, asistentice na Odsjeku za sociologiju. 

str. 349 
 

52. Izvještaj o radu Ene Uzelac, asistentice na Odsjeku za psihologiju. 
str. 352 

 
53. Izvještaj o radu Jasmine Mehulić, asistentice na Odsjeku za psihologiju. 

str. 354 
 

54. Izvještaj o radu Ive Kapović, asistentice na Odsjeku za psihologiju. 
str. 357 

 
55. Izvještaj o radu Francesce Dumančić, asistentice na Odsjeku za psihologiju. 

str. 359 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/PSI_dipl.pdf
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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/2022_2023/VPS/vps_2023_03_1.pdf 
 

56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Karmen Kovačević pod 
naslovom Ženski frankistički zatvori: interdisciplinarna studija, na 
doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, 
filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, i za predlaganje mentora 
doc. dr. sc. Maria Županovića (Sveučilište u Zadru, Odjel za hispanistiku i iberske 
studije) 
1. izv. prof. dr. sc. Tomislav Brlek 
2. doc. dr. sc. Mario Županović (Sveučilište u Zadru, Odjel za hispanistiku i iberske 
studije) 
3. dr. sc. Renata Jambrešić Kirin, znan. savjetnica (Institut za etnologiju i 
folkloristiku, Zagreb) 
 

57. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Gorana Krapića pod 
naslovom Književnost kao kohezijski čimbenik u gimnazijama, na doktorskom 
studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, 
muzikologije i studija kulture – opći smjer, i za predlaganje mentora doc. dr. sc. 
Lovre Škopljanca i doc. dr. sc. Sanje Grakalić Plenković (Veleučilište u Rijeci) 
1. doc. dr. sc. Ana Ćavar 
2. doc. dr. sc. Lovro Škopljanac 
3. prof. dr. sc. Karol Visinko (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci) 
 

58. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ive Rogulja Praštalo pod 
naslovom Konstruiranje ženskog književnog i autorskog identiteta na 
primjeru žensko-ženskih odnosa u tekstovima suvremenih hrvatskih 
autorica, na doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i 
dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, i za 
predlaganje mentora doc. dr. sc. Lane Molvarec 
1. prof. dr. sc. Lada Čale Feldman 
2. doc. dr. sc. Lana Molvarec 
3. izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul (Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u 
Osijeku) 
 

59. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Erike Roša pod naslovom 
Kantautor kao figura i žanr u djelu Boba Dylana i Joni Mitchell, na doktorskom 
studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, 
muzikologije i studija kulture – opći smjer, i za predlaganje mentora izv. prof. dr. 
sc. Svena Cveka 
1. prof. dr. sc. Borislav Knežević 
2. izv. prof. dr. sc. Sven Cvek 
3. doc. dr. sc. Mojca Piškor (Muzička akademija, Zagreb) 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_03_1.pdf
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60. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ivana Čolakovca pod nazivom 
Akademska genealogija kao aspekt analize domene, na doktorskom studiju 
Informacijske i komunikacijske znanosti, i za predlaganje mentora doc. dr. sc. 
Denisa Kosa 
1. prof. dr. sc. Sonja Špiranec 
2. doc. dr. sc. Denis Kos 
3. prof. dr. sc. Vesna Babić (Kineziološki fakultet, Zagreb) 
 

61. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Maje Pandža Topić pod 
naslovom Efekti kvalitete interakcije nastavnik-učenik na akademsko 
nepoštenje učenika – Višerazinski pristup, na doktorskome studiju Psihologije, 
i za predlaganje mentora prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić 
1. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić 
2. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić 
3. prof. dr. sc. Izabela Sorić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru) 
 

62. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Tihane Hrg pod naslovom 
Retoričke strategije u polemikama o hrvatskom pravopisu, na doktorskome 
studiju Hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu, i za predlaganje mentora 
prof. dr. sc. Lade Badurina (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet) 
1. prof. dr. sc. Krešimir Bagić  
2. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović  
3. izv. prof. dr. sc. Anastazija Vlastelić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci) 
 

63. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Marije Idžojtić pod naslovom 
Grafičko oblikovanje tiskovina u Osijeku od sredine 19. do sredine 20. 
stoljeća, na doktorskom studiju Povijest umjetnosti, i za predlaganje mentora prof. 
dr. sc. Dragana Damjanovića 
1. prof. dr. sc. Frano Dulibić 
2. prof. dr. sc. Dragan Damjanović 
3. dr. sc. Marina Bregovac Pisk, znan. sur. (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb) 
 

2. Izvještaji stručnih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome 
studiju, odobrenje predložene teme i imenovanje mentora 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_03_2.pdf 
 

64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Sebastiana Antonia 
Kukavice pod naslovom Dekadentski roman i antimodernizam, na doktorskom 
studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, 
muzikologije i studija kulture – opći smjer, i imenovanje mentora izv. prof. dr. sc. 
Tomislava Brleka. 
 

65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ane Klopotan pod 
naslovom Književnost za mlade u kontekstu međunarodnog književnog polja 
21. stoljeća, na doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i 
dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, i imenovanje 
mentorice doc. dr. sc. Maše Grdešić. 
 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_03_2.pdf
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66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Kristine Repar pod 
naslovom Poetičke značajke uglazbljenih pjesama u hrvatskoj književnosti 
romantizma, na doktorskom studiju Hrvatske filologije u interkulturnom 
kontekstu, i imenovanje mentora izv. prof. dr. sc. Suzane Coha i dr. sc. Hrvojke 
Mihanović-Salopek, znan. savj. (HAZU, Zavod za povijest hrvatske književnosti, 
kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske književnosti). 
 

67. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Karle Švaljek pod 
naslovom Ultrazvučna analiza koartikulacije u osoba s umjetnom pužnicom, 
na doktorskom studiju Lingvistike, i imenovanje mentora izv. prof. dr. sc. Marka 
Likera. 
 

68. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Kristine Šulj pod 
naslovom Paradigma razvoja suvremene komunikacije u digitalno 
transformiranom poslovnom okruženju, na doktorskom studiju Informacijske 
i komunikacijske znanosti, i imenovanje mentora prof. dr. sc. Vladimira Šimovića 
(Veleučilište Baltazar Zaprešić). 
 

69. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ivane Borić Letica 
pod naslovom Provjera Modela prototipova ili spremnosti na rizično 
ponašanje za objašnjenje ponašanja adolescenata na društvenim mrežama, 
na doktorskom studiju Psihologije, i imenovanje mentorice prof. dr. sc. Gordane 
Kuterovac Jagodić. 
 

70. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Mirte Mornar pod 
naslovom The role of social and emotional competencies in early-career 
teachers' occupational well-being (Uloga socio-emocionalnih kompetencija u 
profesionalnoj dobrobiti učitelja u ranoj fazi karijere), na doktorskom studiju 
Psihologije, i imenovanje mentorice prof. dr. sc. Irene Burić (Sveučilište u Zadru, 
Odjel za psihologiju). 
 

71. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Paule Greiner pod 
naslovom Društveni i prostorni aspekti uličnog beskućništva – studija slučaja 
Grada Zagreba, na doktorskom studiju Sociologije, i imenovanje mentora dr. sc. 
Lynette Šikić-Mićanović, znanstvene savjetnice (Institut društvenih znanosti Ivo 
Pilar, Zagreb) i izv. prof. dr. sc. Jane Vukić. 
 

72. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Katarine Dimšić 
pod naslovom Predodžbe o plodnosti u hrvatskoj tradicijskoj kulturi, na 
doktorskom studiju Hrvatske kulture, i imenovanje mentora dr. sc. Jelena 
Marković, viša znanstvena suradnica (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb). 
 

3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

73. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Lidije Knorr pod 
naslovom Privatizacija prirodnih dobara i odgovornost u doba globalizacije; 
mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Jurić. 
1. doc. dr. sc. Luka Perušić 
2. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić 
3. prof. dr. sc. Tomislav Krznar (Učiteljski fakultet, Zagreb) 
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74. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Lidije Fištrek 

pod naslovom Stelarc i posthumano tijelo; mentori: prof. dr. sc. Žarko Paić 
(Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu) i prof. emeritus dr. sc. Boris Senker 
1. doc. dr. sc. Goran Sunajko 
2. prof. emeritus dr. sc. Boris Senker 
3. dr. sc. Suzana Marjanić, znan. savj.  (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb) 
 

75. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Diega Fernanda 
Valija Antunesa Alvesa pod naslovom Computational Typological Analysis of 
Syntactic Structures in European Languages; mentori: doc. dr. sc. Božo Bekavac 
i prof. dr. sc. Daniel Zeman (Charles University, Faculty of Mathematics and 
Physics, Republika Češka) 
1. prof. dr. sc. Marko Tadić 
2. prof. dr. sc. Ranko Matasović 
3. izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder (Fakultet elektronike i računarstva u Zagrebu) 
 

76. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Jane Kegalj pod 
naslovom Žanrovska analiza pomorskopravnih tekstova i ostvarenje 
prijevodnih univerzalija u njihovim prijevodima s engleskoga jezika; 
mentorice: izv. prof. dr. sc. Sandra Tominac Coslovich (Sveučilište u Rijeci, 
Pomorski fakultet) i izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović 
1. prof. dr. sc. Nataša Pavlović 
2. doc. dr. sc. Krešimir Šojat  
3. izv. prof. dr. sc. Mirjana Borucinsky (Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet) 
 

77. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Snježane Babić 
Višnjić pod naslovom Komički elementi kao sredstvo društvene kritike u 
političkim groteskama Mujičić-Senker-Škrabe; mentorica: izv. prof. dr. sc. 
Marina Protrka Štimec 
1. dr. sc. Martina Petranović, znanstvena savjetnica (Odsjek za povijest hrvatskog 
kazališta, HAZU) 
2. doc. dr. sc. Višnja Kačić-Rogošić 
3. izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec 
 

78. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Tee Gutović pod 
naslovom Utjecaj društvenog kapitala i lokalnog gospodarskog konteksta na 
poduzetničke namjere studenata; mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak 
1. prof. dr. sc. Nenad Karajić 
2. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić 
3. dr. sc. Jadranka Švarc, znanstvena savjetnica u miru (Institut društvenih 
znanosti Ivo Pilar, Zagreb) 
 

79. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Lovele Machala 
Poplašen pod naslovom Informacijsko – komunikacijska uloga infografike u 
prenošenju zdravstvenih poruka; mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Ivanjko i 
doc. dr. sc. Hana Brborović (Medicinski fakultet u Zagrebu) 
1. izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić 
2. izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi 
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3. izv. prof. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina (Medicinski fakultet u Zagrebu) 
80. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Igora Mrkalja pod 

naslovom Ustaški teror i genocid – primjer Gline i glinskoga kotara 1941.-
1942. godine; mentor: prof. dr. sc. Ivo Goldstein 
1. doc. dr. sc. Goran Hutinec 
2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Klasić 
3. dr. sc. Igor Graovac, znanstveni savjetnik u miru (Hrvatski Institut za povijest, 
Zagreb) 
 

81. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Antuna 
Palanovića pod naslovom Proceduralno znanje o vođenju ljudi kao odrednica 
uspjeha u menadžerskom poslu; mentorica: doc. dr. sc. Maje Parmač Kovačić 
1. prof. dr. sc. Zvonimir Galić 
2. doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić 
3. prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet) 
 

81.1 Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Nikole Ercega 
pod naslovom Decision-making skills and styles as predictors of managerial 
performance (Vještine i stilovi odlučivanja kao odrednice uspjeha u poslu 
rukovoditelja), mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Galić 
1. izv. prof. dr. sc. Andrea Vranić 
2. prof. dr. sc. Zvonimir Galić 
3. prof. dr. sc. Igor Bajšanski (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet) 

4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

82. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Karla Kanajeta pod 
naslovom Vladino upravljanje kriznom komunikacijom na internetu u 
javnozdravstvenoj krizi. 

str. 360 
 

83. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Luke Velića pod 
naslovom Fonologija i morfologija novoštokavskih ikavskih govora Vrpolja, 
Kninskoga Polja i Knina. 

str. 366 
 

84. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Lukasa Pauna pod 
naslovom Računalno potpomognuto usmjeravanje kod dvojezičnih 
govornika. 

str. 369 

5. Imenovanje mentora 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_03_5.pdf 
 

85. Prijedlog Vijeća doktorskog studija Informacijske i komunikacijske znanosti da se 
Miji Knezoviću uz prvu mentoricu prof. dr. sc. Mihaelu Banek Zorica imenuje i 
druga mentorica doc. dr. sc. Tihana Babić (Visoko učilište Algebra, Zagreb) pri 
izradi doktorskoga rada pod naslovom „Informacijska pismenost kao prekursor 
strateškog predviđanja“.  
Napomena: Tema za izradu doktorskog rada odobrena je 25. siječnja 2022. na 
sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_03_5.pdf
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6. Nastavni predmeti 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_03_6.pdf 
 

86. Prijedlog Vijeća doktorskog studija Arheologije da se doc. dr. sc. Danijela 
Roksandić Vukadin imenuje za zamjenicu voditeljice doktorskoga studija počevši 
od ljetnog semestra ak. godine 2022./2023. pa do završetka ak. god. 2023./2024. 
 

F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA 

1. Izvještaji mentora o prihvaćanju teme na poslijediplomskom specijalističkom 
studiju 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_03_F1.pdf 
 

87. Prijedlog za prihvaćanje teme Danijele Vuković Lerga pod naslovom Kognitivne 
funkcije u djece s epilepsijom, za izradu završnog specijalističkog rada na 
sveučilišnom specijalističkom studiju Kliničke psihologije, mentorica: izv. prof. dr. 
sc. Slavka Galić (Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel za društveno-humanističke 
znanosti). 
 

88. Prijedlog za prihvaćanje teme Ane Maretić pod naslovom Anglizmi u žargonu 
poslovnih ljudi, računalnih stručnjaka i mladih, za izradu završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom specijalističkom studiju Primijenjene 
kroatistike, mentor: dr. sc. Kristian Lewis, znan. savjetnik (Institut za hrvatski jezik 
i jezikoslovlje, Zagreb). 

2. Izvještaj za ocjenu završnog/specijalističkog rada 

89. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada Ive 
Bogdanović pod naslovom Psihološki faktori ovisnosti o nikotinu – uloga 
samoregulacije, samoefikasnosti i defetizma. 

str. 373 
 

90. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada Josipe 
Mrla pod naslovom Razumijevanje uloge depresije u razvoju blagog 
kognitivnog poremećaja. 

str. 377 
 

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO 

 

1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri 

91. Prijedlog Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti za imenovanje prof. 
dr. sc. Krešimira Pavline za predstojnika Katedre za informatiku za razdoblje od 
1. travnja 2023. do 31. ožujka 2025. 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_03_6.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_03_F1.pdf
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2. Slobodne studijske godine i dopusti 

92. Molba izv. prof. dr. sc. Ankice Čakardić za korištenje slobodne studijske godine 
u ak. god. 2023./2024. 

str. 380 
 

93. Molba doc. dr. sc. Gorana Koletića za odobrenje plaćenog dopusta u trajanju od 
1. travnja do 31. srpnja 2023. za profesionalno usavršavanje u Belgiji temeljem 
dodijeljene poslijedoktorske stipendije Katoličkog sveučilišta u Louvainu, odnosno 
suradnjom na istraživačkom projektu Testing the Impacts of Pornography Use on 
Relationship Quality belgijskog Fonda za znanstvena istraživanja (Le Fonds de la 
Recherche Scientifique – FNRS PDR). 

str. 381 
 

94. Molba dr. sc. Nikole Tomašegovića, asistenta za odobrenje plaćenog dopusta u 
trajanju od 1. svibnja do 31. srpnja 2023. u svrhu istraživačkog boravka u 
Budimpešti i Beču. 

str. 382 
 

95. Molba Ante Petrovića, asistenta za odobrenje plaćenog dopusta od 24. travnja do 
18. lipnja 2023. radi istraživačkog boravka na Sveučilištu u Lundu. 

str. 383 
 

96. Molba Francesce Dumančić, asistentice za odobrenje plaćenog dopusta, u 
razdoblju od 16. travnja do 15. svibnja 2023., na Institute of Psychology, University 
of Graz. Boravak će biti ostvaren u okviru stipendije Srednjoeuropskog programa 
razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS). 

str. 384 
 

97. Izvještaj dr. sc. Sanje Šoštarić, više lektorice o korištenju slobodnog studijskog 
semestra u zimskom semestru ak. god. 2022./2023. 

str. 385 
 

3. Drugo 

98. Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete na Filozofskom fakultetu za ak. god. 
2021./2022. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Godisnje_izvjesce_SOK_
FFZG.xlsx 
 

 
99. Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete na Filozofskom fakultetu za ak. god. 

2022./2023. i 2023./2024. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Plan_aktivnosti_SOK_FF
ZG.pdf 
 

 
100. Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata. 

str. 386 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Godisnje_izvjesce_SOK_FFZG.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Godisnje_izvjesce_SOK_FFZG.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Plan_aktivnosti_SOK_FFZG.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Plan_aktivnosti_SOK_FFZG.pdf
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101.1 Molba Odsjeka za romanistiku za odobrenje gostovanja doc. dr. sc. Ane Zwitter 

Vitez s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani od 27. ožujka do 30. lipnja 

2023.  

100.2 Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/izvrsenje_financijskog_pla

na_2022.xls 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/obrazlozenje_izvrsenja_fin

ancijskog_plana_2022.pdf 

 

100.3 Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Godisnje_izvjesce_2022.xls

x 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Biljeske_uz_financijska_izv

jesca_2022.pdf 

 

101. Razno 

 

 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/izvrsenje_financijskog_plana_2022.xls
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/izvrsenje_financijskog_plana_2022.xls
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/obrazlozenje_izvrsenja_financijskog_plana_2022.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/obrazlozenje_izvrsenja_financijskog_plana_2022.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Godisnje_izvjesce_2022.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Godisnje_izvjesce_2022.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Biljeske_uz_financijska_izvjesca_2022.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Biljeske_uz_financijska_izvjesca_2022.pdf

