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SVEUČILIŠTE U ZADRU                               

KLASA: 602-04/13-08/01 

URBROJ: 2198-1-79-10/13-30 

Zadar, 18. studenoga 2013. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

II. redovite sjednice Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za humanističko područje znanosti, 

umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti u akad. god. 2013./2014. 

održane u ponedjeljak 18. studenoga 2013. u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, Obala kralja Petra 

Krešimira IV. br. 2, s početkom u 10 sati. Nazočni sjednici upisani su u tablicu koja je prilog 

zapisniku. Sjednici  prisustvuje i administrativni tajnik Miljenko Zubčić, dipl. iur. Izv. prof. dr. sc. 

Robert Bacalja otvara sjednicu i utvrđuje kvorum, te pozdravlja prisutne kao i nove članove Stručnog 

vijeća. 

Jednoglasno je usvojen slijedeći 

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika I. sjednice Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za humanističko područje 

znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti u akad. god. 2013./2014. od 

17. 10. 2013., 

 

2. Promjena prvog člana Stručnog povjerenstva u postupku izbora višeg znanstvenog suradnika dr. 

sc. Josipa JURČEVIĆA u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 

humanističkih znanosti - polje povijesti, u Institutu društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu – 

pristupnik dr. sc. Josip Jurčević, 

 

3. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor doc. dr. sc. Marine Radčenko za 

nastavnika u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, 

izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje 

filologije, grana slavistika (ruski jezik), na Odsjeku za ruski jezik i književnost pri Odjelu za 

kroatistiku i slavistiku – pristupnica doc. dr. sc. Marina Radčenko,  

b) Izbor dr. sc. Marine RADČENKO za nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, 

grana slavistika (ruski jezik), na Odsjeku za ruski jezik i književnost pri Odjelu za kroatistiku i 

slavistiku, 

 

4. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor doc. dr. sc. Marija Vrbančića za 

nastavnika u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, 

izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje 

filologije, grana poredbena književnosti, na Odjelu za anglistiku – pristupnici Igor Jurilj, mag. 

philol. angl., Don Lewis Kirk, dr. sc. Mirna Šolić, dr. sc. Mario Vrbančić,  

b) Izbor dr. sc. Marija VRBANČIĆA za nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, 

grana poredbena književnosti, na Odjelu za anglistiku, 

 

5. Mišljenje Stručnog vijeća u postupku izbora doc. dr. sc. Đurđe DEPIERRIS u znanstveno zvanje 

višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih 

znanosti - polje filologije, 

 

6. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor (unaprjeđenje) više asistentice dr. sc. 

Ane Mišković za nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 

docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje 

povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih 

komunikacija, na Odjelu za povijest umjetnosti – pristupnica dr. sc. Ana Mišković,  
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b) Izbor dr. sc. Ane MIŠKOVIĆ za nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i 

teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odjelu za povijest 

umjetnosti, 

 

7. Mišljenje Stručnog vijeća u postupku izbora dr. sc. Valtera MILOVANA u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti - polje filologije, 

 

8. Promjena prvog člana Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Ivančice MARKOVIĆ u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti - polje 

povijesti, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pristupnica 

dr. sc. Ivančica Marković, 

 

9. Obustava postupka izbora više asistentice dr. sc. Nade BULIĆ u znanstveno zvanje znanstvenog 

suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 

humanističkih znanosti - polje filologije, 

 

10. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora, na 

neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom (upražnjeno/zamjensko radno mjesto), ili jednog 

suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta ili višeg asistenta, na određeno vrijeme, 

s punim radnim vremenom (upražnjeno radno mjesto), za znanstveno područje humanističkih 

znanosti, polje filologije, grana teorija i povijest književnosti, na Odjelu za anglistiku – pristupnice 

Monika Bregović, prof., Ivančica Diskordija, prof., mr. sc. Ivana Kardum Goleš,  Ivana 

Kovačević, prof., Petra Sapun Kurtin, prof., Ivana Šalinović, prof., Tea Šegić, prof., i Silvana 

Ujdur Bilan, prof., 

b) Izbor Monike BREGOVIĆ, prof., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno 

vrijeme, s punim radnim vremenom (upražnjeno radno mjesto), za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje filologije, grana teorija i povijest književnosti, na Odjelu za 

anglistiku, 

 

11. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor jednog suradnika u suradničko 

zvanje naslovnog asistenta ili višeg asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje filologije, grana poredbena književnosti, na Odsjeku za hrvatski 

jezik i književnost pri Odjelu za kroatistiku i slavistiku – pristupnici dr. sc. Grgo Mišković i 

Marijana Roščić, prof., 

b) Izbor Marijane ROŠČIĆ, prof., za suradniku u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na 

određeno vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana 

poredbena književnosti, na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost pri Odjelu za kroatistiku i 

slavistiku, 

 

12. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor izv. prof. dr. 

sc. Slavije KABIĆ za nastavnika u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 

radno mjesto izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, 

polje filologije, grana teorija i povijest književnosti (predmet Njemačka književnost), na Odjelu za 

germanistiku,  

 

13. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor Marijane 

BIRTIĆ VUČIĆ, pred., za nastavnika u isto ili više nastavno zvanje i na radno mjesto predavača 

ili višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana 

anglistika (engleski jezik struke), u Centru za strane jezike, 

 

14. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor četiri 

nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača ili višeg predavača za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika (engleski jezik struke), u Centru za strane 

jezike, 
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15. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Martine 

ČELHAR, prof., pod naslovom "Naselja južne Liburnije u željezno doba", 

 

16. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije mr. sc. Katarine GUGO RUMŠTAJN, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Srednjovjekovne i 

novovjekovne utvrde na kninskom području", 

 

17. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Kristine HORVAT, mag. archeol., studentice poslijediplomskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Ambijentalne osnove razvoja 

neolitičkih zajednica istočnog Jadrana – primjer benkovačkog područja", 

 

18. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Tina TOMASA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Gradine na prostoru 

imotsko-bekijskog polja", 

 

19. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Nikole MARKULINA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Mletačka vojna 

organizacija u Dalmaciji i Boki od Morejskog rata (1684.-1699.) do Požarevačkog mira 1718.", 

 

20. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije mr. sc. Joze PAVIČIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Povijesni razvoj 

regionalne uprave na području Slavonije i ustroj riječne plovidbe", 

 

21. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije mr. sc. Vladimira ŠADEKA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Središnja Podravina u 

vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća (1941.-1948.)", 

 

22. Dopis Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, 

arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, o sastavljanju izvješća u postupku 

izbora u znanstvena zvanja, 

 

23. Obavijesti i razno. 

 

 

 

Ad 1. 

 

Jednoglasno je usvojen zapisnik I. sjednice Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za humanističko 

područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti u akad. god. 

2013./2014. od 17. 10. 2013. 

 

Ad 2. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o promjeni prvog člana Stručnog povjerenstva u postupku izbora višeg znanstvenog suradnika dr. sc. 

Josipa JURČEVIĆA u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 

humanističkih znanosti - polje povijesti, u Institutu društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu. 

Povjerenstvo je: 

1. Prof. dr. sc. Ljubomir Antić, red. prof. 

2. Dr. sc. Dragutin Pavličević, znanstveni savjetnik u miru, 

3. Dr. sc. Jure Krišto, znanstveni savjetnik u miru. 
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Ad 3. 

a) Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

 

MIŠLJENJE 

 

u natječajnom postupku za izbor doc. dr. sc. Marine Radčenko za nastavnika u isto ili više znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za 

znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana slavistika (ruski jezik), na Odsjeku 

za ruski jezik i književnost pri Odjelu za kroatistiku i slavistiku – pristupnica doc. dr. sc. Marina 

Radčenko,  

 

b) Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o izboru dr. sc. Marine RADČENKO za nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana 

slavistika (ruski jezik), na Odsjeku za ruski jezik i književnost pri Odjelu za kroatistiku i slavistiku. 

 

Ad 4. 

a) Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

 

MIŠLJENJE 

 

u natječajnom postupku za izbor doc. dr. sc. Marija Vrbančića za nastavnika u isto ili više znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za 

znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana poredbena književnosti, na Odjelu 

za anglistiku – pristupnici Igor Jurilj, mag. philol. angl., Don Lewis Kirk, dr. sc. Mirna Šolić, dr. sc. 

Mario Vrbančić, 

 

a)  Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o izboru dr. sc. Marija VRBANČIĆA za nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana 

poredbena književnosti, na Odjelu za anglistiku. 

 

Ad 5. 

Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

 

MIŠLJENJE 

 

u postupku izbora doc. dr. sc. Đurđe DEPIERRIS u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili 

znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti - polje filologije. 

 

Ad 6. 

a) Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

 

MIŠLJENJE 

 

u natječajnom postupku za izbor (unaprjeđenje) više asistentice dr. sc. Ane Mišković za nastavnika u 

znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog 

profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i 

teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odjelu za povijest 

umjetnosti – pristupnica dr. sc. Ana Mišković,  

 

b) Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 
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o izboru dr. sc. Ane MIŠKOVIĆ za nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i 

teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odjelu za povijest 

umjetnosti. 

 

Ad 7. 

Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

 

MIŠLJENJE 

 

u postupku izbora dr. sc. Valtera MILOVANA u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti - polje filologije. 

 

Ad 8. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o promjeni  prvog člana Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Ivančice MARKOVIĆ u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti - polje 

povijesti, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Povjerenstvo je: 

1. Izv.prof. dr. sc. Darko Vitek, 

2. Izv. prof. dr. sc. Ante Bralić, 

3. Doc. dr. sc. Mateo Bratanić. 

 

 

Ad 9. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o obustavi postupka izbora više asistentice dr. sc. Nade BULIĆ u znanstveno zvanje znanstvenog 

suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 

humanističkih znanosti - polje filologije. 

 

Ad 10. 

a) Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

 

MIŠLJENJE 

 

u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 

radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 

vremenom (upražnjeno/zamjensko radno mjesto), ili jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno 

mjesto asistenta ili višeg asistenta, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom (upražnjeno radno 

mjesto), za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana teorija i povijest 

književnosti, na Odjelu za anglistiku – pristupnice Monika Bregović, prof., Ivančica Diskordija, prof., 

mr. sc. Ivana Kardum Goleš,  Ivana Kovačević, prof., Petra Sapun Kurtin, prof., Ivana Šalinović, prof., 

Tea Šegić, prof., i Silvana Ujdur Bilan, prof., 

 

b) Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o izboru Monike BREGOVIĆ, prof., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno 

vrijeme, s punim radnim vremenom (upražnjeno radno mjesto), za znanstveno područje humanističkih 

znanosti, polje filologije, grana teorija i povijest književnosti, na Odjelu za anglistiku. 
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Ad 11. 

a) Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

 

MIŠLJENJE 

 

u natječajnom postupku za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta ili višeg 

asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana 

poredbena književnosti, na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost pri Odjelu za kroatistiku i slavistiku 

– pristupnici dr. sc. Grgo Mišković i Marijana Roščić, prof., 

 

b) Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o izboru Marijane ROŠČIĆ, prof., za suradniku u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno 

vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana poredbena 

književnosti, na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost pri Odjelu za kroatistiku i slavistiku. 

 

Ad 12. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o raspisu natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor izv. prof. dr. 

sc. Slavije KABIĆ za nastavnika u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 

mjesto izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje 

filologije, grana teorija i povijest književnosti (predmet Njemačka književnost), na Odjelu za 

germanistiku. 

Povjerenstvo je: 

1. Prof. dr. sc. Marijan Bobinac, 

2. Prof. dr. sc. Josip Babić, 

3. Prof. dr. sc. Pavao Mikić. 

Ad 13. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

    

o raspisu natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor Marijane 

BIRTIĆ VUČIĆ, pred., za nastavnika u isto ili više nastavno zvanje i na radno mjesto predavača ili 

višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika 

(engleski jezik struke), u Centru za strane jezike, 

Povjerenstvo je: 

1. Doc. dr. sc. Ivan Poljaković, 

2. Anna Martinović, viši predavač, 

3. Estella Petrić Bajlo, viši predavač. 

    

Ad 14. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o raspisu natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor četiri 

nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača ili višeg predavača za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika (engleski jezik struke), u Centru za strane 

jezike. 

Povjerenstvo je: 

1. Doc. dr. sc. Ivan Poljaković, 

2. Anna Martinović, viši predavač, 

3. Estella Petrić Bajlo, viši predavač. 
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Ad 15. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Martine 

ČELHAR, prof., pod naslovom "Naselja južne Liburnije u željezno doba". 

 

Ad 16. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije mr. sc. Katarine GUGO RUMŠTAJN, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Srednjovjekovne i 

novovjekovne utvrde na kninskom području". 

 

Ad 17. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Kristine HORVAT, mag. archeol., studentice poslijediplomskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Ambijentalne osnove razvoja 

neolitičkih zajednica istočnog Jadrana – primjer benkovačkog područja". 

 

Ad 18. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Tina TOMASA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Gradine na prostoru imotsko-bekijskog 

polja". 

 

Ad 19. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Nikole MARKULINA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Mletačka vojna 

organizacija u Dalmaciji i Boki od Morejskog rata (1684.-1699.) do Požarevačkog mira 1718.". 

 

Ad 19. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije mr. sc. Joze PAVIČIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Povijesni razvoj 

regionalne uprave na području Slavonije i ustroj riječne plovidbe". 

 

Ad 19. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

 



8 

 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije mr. sc. Vladimira ŠADEKA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Središnja Podravina u 

vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća (1941.-1948.)". 

 

Ad 20. 

 

Rasprava. 

 

 

Zapisnik sastavila:       Prorektor: 

 

 

 

 

Marija Pedišić      Izv. prof. dr. sc. Robert Bacalja 

 

 


