
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/22-01/06 
URBROJ: 2198-1-79-15/22-05 
Zadar, 26. svibnja 2022. 

 
Z A P I S N I K 

 
VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. 
god. 2021./2022. održane u petak 20. svibnja 2022. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  III. kat, dvorana 3.6) s početkom u 11.00 sati. 
 
Prisutni članovi Vijeća:   
1. prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu, prof. dr. sc. Zvjezdan 

Penezić, predsjednik Vijeća 
 
a) Humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno 

područje: 
2. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić  

 
b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Saša Božić  
4. prof. dr. sc. Pavle Valerjev  

 
c) Predstavnica poslijediplomskih specijalističkih studija:  

5. doc. dr. sc. Daliborka Luketić 
 

d) Predstavnica studenata poslijediplomskih studija:  
6. Valerija Šinko, mag. educ. philol. russ. i mag. paed. 
 
Odsutni članovi Vijeća: 
7. prof. dr. sc. Ante Uglešić (prethodno opravdao izostanak) 
8. izv. prof. dr. sc. Dino Županović (prethodno opravdao izostanak) 
9. prof. dr. sc. Maša Surić (prethodno opravdala izostanak) 

 
Zapisnik sastavila: 
Rafaela Čurković, prof., stručna suradnica u Uredu za poslijediplomske studije.  
 
 
 Prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 
utvrđuje kvorum te konstatira da nema primjedbi na predloženi dnevni red. 
 
Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

 
D n e v n i   r e d: 

 
1. Ovjerovljenje zapisnika VII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija 

u akad. god. 2021./2022.  
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2. Prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane 
KRTINIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Mediteranizam u hrvatskoj 
komediografiji ranoga novovjekovlja. Uloga prostora na primjeru smješnica“ 
 

3. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Ivana MAGAŠA, mag. philol. croat., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Novoštokavski 
ikavski govori Sjeverne Dalmacije  (od Starigrada do Biograda)“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Ivana MAGAŠA, mag. philol. croat. 

 
4. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije Emilije MUSAP, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. russ., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Space and the Articulation of Monstrosity within Popular 
Culture“ („Prostor i artikulacija monstruoznosti unutar popularne kulture“) 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Emilije MUSAP, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. russ. 
 

5. Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Ivane RUPIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Autoetnografski elementi u 
audiovizualnim zapisima o Domovinskom ratu u sjevernoj Dalmaciji“ i 
vraćanje disertacije studentici na doradu 

 
6. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije Daniela DUJMIĆA, mag. oec.,  studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Pomorski Dubrovnik 1918.-1941.“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Daniela DUJMIĆA, mag. oec. 

 
7. Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije Marka PILIĆA, mag. forens., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Sigurnost sustava umjetne inteligencije u međunarodnom pomorskom 
prometu“ i vraćanje disertacije studentu na doradu 
 

8. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Danijela CAREVA, dipl. oec., studenta zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Konkurentnost 
Republike Hrvatske kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu“  
 

9. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Georga ENGLA, studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Impact of international investments 
on the Croatian insurance market, compared to selected CEE countries“ 
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(„Učinak međunarodnih ulaganja na hrvatsko tržište osiguranja u usporedbi s 
odabranim zemljama Srednje i Istočne Europe“) 
 

10. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Igora DOBRAČE, mag. bibl., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Bibliometrijska 
obilježja znanstvene komunikacije i obrasci korištenja literature u hrvatskim 
časopisima u području humanističkih znanosti“ 

 
11. Prijedlog Senatu za prihvaćanje očitovanja i prepravljenog izvješća stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Jelene ALFIREVIĆ, mag. 
philol. croat.,  studentice  poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Emocijski kȏd i tvorba književnih 
emocijskih identiteta u hrvatskim psihološkim dramama 20. i 21. stoljeća“ 

 
12. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Tanje ĐURIĆ, mag. prim. educ., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Suvremeni pristupi učenju i poučavanju engleskoga jezika u 
metodičko-didaktičkim materijalima u hrvatskome osnovnoškolskome 
obrazovanju“ i vraćanje sinopsisa disertacije studentici na doradu s obvezom 
ponovne obrane 
 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Hrvoja BAZINE, mag. educ. philol. croat., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Arealna distribucija leksika morske faune u srednjoj Dalmaciji“ 
 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Maje FERENEC KUĆE, mag. educ. phil. i mag. educ. philol. 
croat., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ pod naslovom „Prosudba kao uspostava konsenzusa u teoriji 
razumijevanja“ 
 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Zvonimiru MIMICI, mag. oec., 
studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“ 
 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Silviji ZEC, dipl. ing. šum., studentici 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 
17. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Kristini 

GRUBOR, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 
 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije 
Krešimiru NEVISTIĆU, dipl. ing., studentu zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
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19. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Branki 
VULIN, dipl. oec., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Međunarodni odnosi“ 

 
20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Jeleni LISICI, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ 

 
21. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Nataši RAUS, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ 

 
22. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Zrinki 

BANIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ 

  
23. Ispravak dijela odluke o odobrenju promjene studijskog smjera Mislavu 

ČALJKUŠIĆU, mag. theol., mag. anthrop. i mag. ethnol. et anthropol., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“  
 

24. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Društvo znanja i prijenos informacija“ Josipu ŠEBALJU, mag. informatol. 
 

25. Odobrenje nastavka prekinutog združenog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Luki ANTONINI, mag. 
soc. 
 

26. Odobrenje nastavka prekinutog združenog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Pavlu PARUNOVU, mag. 
philol. angl. i mag. soc. 

 
27. Odobrenje nastavka prekinutog združenog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Maji URŠIĆ STARAJ 
 

28. Obavijesti 
 

29. Razno. 
 

 
 
Ad 1.  
 Prorektor prof.  dr.  sc. Zvjezdan Penezić  zaprimio je komentar na zapisnik 
VII. red. sjednice, održane 19. travnja 2022. god., u kojem se traži navođenje 
izostavljenih  imena doc. dr. sc. Daliborke Luketić i Valerije Šinko, mag. educ. philol. 
russ. i mag. paed., i to kao prisutnih na  sjednici.   Prorektor dodatno traži od prisutne 
zapisničarke da se naknadno provjeri popis svih prisutnih i odsutnih članova Vijeća 
na navedenoj sjednici. 
           Vijeće jednoglasno donosi odluku o ovjerovljenju zapisnika VII. redovite 
sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2021./2022., uz unošenje 
navedenih komentara i naknadne provjere popisa članova. 
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Ad 2. 
Prorektor prenosi da je tražio skidanje ovoga predmeta s dnevnoga reda 

sjednice Stručnog vijeća za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i 
interdisciplinarno područje umjetnosti i predlaže prihvaćanje prijedloga Vijeća 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ i vraćanje izvješća 
stručnom povjerenstvu za ocjenu disertacije Ivane KRTINIĆ, prof., na doradu zbog 
prekratkog izvješća dvije članice povjerenstva. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o neprihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane KRTINIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Mediteranizam u hrvatskoj komediografiji ranoga novovjekovlja. Uloga prostora na 
primjeru smješnica“, i vraćanju izvješća stručnom povjerenstvu na doradu. 

 
Ad 3.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Ivana MAGAŠA, mag. philol. croat., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Novoštokavski ikavski govori Sjeverne Dalmacije (od Starigrada do Biograda)“; 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ivana MAGAŠA, mag. philol. croat., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 4.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Emilije MUSAP, mag. philol. angl. i mag. educ. 
philol. russ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Space and Articulation of Monstrosity within Popular 
Culture“ („Prostor i artikulacija monstruoznosti unutar popularne kulture“); 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Emilije MUSAP, mag. philol. angl. i mag. 
educ. philol. russ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“. 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane RUPIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Autoetnografski 
elementi u audiovizualnim zapisima o Domovinskom ratu u sjevernoj Dalmaciji“ i 
vraćanju disertacije studentici na doradu. 
 
Ad 6. 
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Daniela DUJMIĆA, mag. oec., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 
pod naslovom „Pomorski Dubrovnik 1918.-1941.“; 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Daniela DUJMIĆA, mag. oec., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 7. 
 Prorektor napominje da se ovo izvješće sastoji od dva pozitivna i jednog 
negativnog izvješća te prenosi da je i na sjednici Stručnog vijeća za društveno 
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područje odlučeno prihvatiti izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
studenta Marka Pilića i prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija „Međunarodni 
odnosi“ te  vratiti studentu rad na doradu.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Marka PILIĆA, mag. forens., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Sigurnost sustava umjetne inteligencije u međunarodnom pomorskom prometu“, i 
vraćanju disertacije studentu na doradu. 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Danijela CAREVA, dipl. oec., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Konkurentnost Republike Hrvatske kao turističke destinacije na međunarodnom 
tržištu“. 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Georga ENGLA, studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Impact of international investments on the Croatian insurance market, compared 
to selected CEE countries“ („Učinak međunarodnih ulaganja na hrvatsko tržište 
osiguranja u usporedbi s odabranim zemljama Srednje i Istočne Europe“). 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Igora DOBRAČE, mag. bibl., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“,  i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Bibliometrijska obilježja 
znanstvene komunikacije i obrasci korištenja literature u hrvatskim časopisima u 
području humanističkih znanosti“. 
 
Ad 11. 

Prorektor prenosi da je tražio skidanje ovoga predmeta s dnevnoga reda 
sjednice Stručnog vijeća za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i 
interdisciplinarno područje umjetnosti te predlaže neprihvaćanje prijedloga Vijeća 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ i vraćanje 
prepravljenoga izvješća stručnom povjerenstvu za ocjenu i obranu teme disertacije 
Jelene ALFIREVIĆ, mag. philol. croat., na doradu. Smatra neprihvatljivim traženje 
promjene Pravilnika o poslijediplomskim studijima za svaki pojedinačni specifični 
slučaj ocjenjivanja teme disertacije jer u Pravilniku nema opcije vraćanja sinopsisa 
studentima na doradu bez ponovne obrane sinopsisa.  

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o neprihvaćanju očitovanja i prepravljenog 
izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Jelene 
ALFIREVIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Emocijski kôd i tvorba književnih emocijskih identiteta u 
hrvatskim psihološkim dramama 20. i 21. stoljeća “, i vraćanju izvješća stručnom 
povjerenstvu na doradu, odnosno na sastavljanje jednoznačne ocjene u kojoj će biti 
jasno je li izvješće u  konačnici pozitivno ili negativno s obvezom ponovne obrane 
sinopsisa. 
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Ad 12. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Tanje ĐURIĆ, mag. prim. educ., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Suvremeni pristupi učenju i poučavanju engleskoga jezika u metodičko-
didaktičkim materijalima u hrvatskome osnovnoškolskome obrazovanju“, i vraćanju 
sinopsisa disertacije studentici na doradu s obvezom ponovne obrane. 

 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Hrvoja BAZINE, mag. 
educ. philol. croat., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Arealna distribucija leksika morske faune u srednjoj 
Dalmaciji“. 
 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Maje FERENEC KUĆE, 
mag. educ. phil. i mag. educ. philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Prosudba kao uspostava 
konsenzusa u teoriji razumijevanja“. 
 
Ad 15.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
novoga mentora Zvonimiru MIMICI, mag. oec., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 
 
Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Silviji ZEC, dipl. ing. šum., studentici zajedničkog  poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Kristini GRUBOR, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o neprihvaćanju prijedloga Vijeća 
poslijediplomskog studija „Međunarodni odnosi“ za odobrenje produženja roka za 
predaju disertacije Krešimiru NEVISTIĆU, dipl. ing., studentu zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

Od studenta Krešimira Nevistića traži se dopuna zamolbe obrazloženjem 
traženja produženja roka za predaju disertacije. 
 
Ad 19. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Branki VULIN, dipl. oec., studentici 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 
 
 
 



 8 

Ad 20. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 

produženja statusa studenta Jeleni LISICI, prof., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 
Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Nataši RAUS, prof., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta Zrinki BANIĆ, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 23.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju ispravka dijela odluke o 
odobrenju promjene studijskog smjera Mislavu ČALJKUŠIĆU, mag. theol., mag. 
anthrop. i mag. ethnol. et anthropol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“. 
 
Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutoga 
poslijediplomskoga doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 
Josipu ŠEBALJU, mag. informatol., upisom II. semestra u ljetnom semestru akad. 
god. 2021./2022. 
 
Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutoga 
združenoga poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 
lokalnog razvoja“  Luki ANTONINI, mag. soc., upisom III. semestra u ljetnom 
semestru akad. god. 2021./2022. 
 
Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutoga 
združenoga poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 
lokalnog razvoja“  Pavlu PARUNOVU, mag. philol. angl. i mag. soc., ponovnim 
upisom II. semestra u ljetnom semestru akad. god. 2021./2022. 
 
Ad 27.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutoga 
združenoga poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 
lokalnog razvoja“  Maji URŠIĆ STARAJ, mag. soc., upisom II. semestra u ljetnom 
semestru akad. god. 2021./2022. 
 
Ad 28.  

Obavijesti. 
 

Ad. 29. 
Nije bilo prijedloga za raspravu. 
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Sjednica je završena u 11.40 sati. 

 
 
 
 

Zapisnik sastavila:                  Prorektor: 
         Rafaela Čurković, prof.                          prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 
 


