
Rektor Damir Boras 

16. ožujka 2021. u 15 sati 

 

Poštovani članovi Senata, 

Budući da Vam zbog izvanredne sjednice Savjeta Sveučilišta u Zagrebu koja je trajala jutros od 

9-13 sati nisam stigao uputiti ovo obrazloženje, činim to, uz ispriku, sada jer je sjednica još u tijeku, 

a neki od Vas još dvoje o čemu je riječ, pa molim da ovo obrazloženje primite na znanje. 

 

Obrazloženje Rektora Damir Borasa uz točku 12. dnevnoga reda Sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu, 16. ožujka 2021. s prijedlogom izmjene i dopune odluke Senata od 

10. 12. 2019. kojom tražim da Senat dade suglasnost da donesem Odluku o izmjeni  Odluke 

o imenovanju dekana i članova Fakultetskog vijeća kojom se razrješuje dekan Fakulteta 

Hrvatskih studija (FHS) prof. dr. sc. Pave Barišića kao privremeni ravnatelj ustanove i 

imenujem novoga dekana kao privremenog ravnatelja iste ustanove. 

 

Relevantnu dokumentaciju imate na wiki stranici senata. 

Prof. dr. sc. Pavo Barišić imenovan je za dekana kao privremeni ravnatelj ustanove u osnivanju 

temeljem Odluke Senata od 10.12.2019. o davanju suglasnosti Rektoru da imenuje dekana i prvi 

saziv Fakultetskoga vijeća. 

Kao što ste svi bili svjedoci rasprave na sjednici senata od prošloga petka, 12. veljače u 

Studentskom centru i rasprave koju je potaknuo prof. Barišić i nakon koje sam u duljem ekspozeu 

opisao stanje na FHS, a o tome su se očitovala i tri člana Senata s Hrvatskih studija, obećao sam 

Senatu da ću se izravno u sljedećim tjednima uključiti u rješenje problema. 

Prof. dr. sc. Pavo Barišić je nakon donošenja Statuta Fakulteta hrvatskih studija 25. veljače 2021. 

suspendirao odluku Fakultetskoga vijeća Fakulteta hrvatskih studija od 8. veljače 2021. o 

pokretanju i provedbi postupka izbora dekana. Obavljeni razgovori Rektorskog kolegija u užem 

sastavu, prof. Barišića i dekanskog kolegija FHS, 5. ožujka 2021. nisu urodili plodom. Nakon tih 

razgovora u Rektoratu prof. dr. sc. Pavo Barišić je 7. ožujka 2021. proglasio  da „poništava“ 

postupak izbora dekana i da raspušta Povjerenstvo za provedbu postupka izbora dekana, koje je 

imenovalo Fakultetsko vijeće bez ijednoga glasa protiv. 

Nažalost, prof. Barišić izgubio je potporu većine zaposlenika Fakulteta hrvatskih studija. 

Prestao je surađivati sa svih pet prodekana i s osam od devet predstojnika ustrojbenih jedinica. 

Trideset i dva od 40 članova Fakultetskoga vijeća 24. veljače 2021. izglasali su mu nepovjerenje i 

od njega zatražili da se povuče s dužnosti dekana. 

Cijeli proces izbora dekana time je zaustavljen i bez razloga doveden u vremenski tjesnac pa je 

stoga bilo potrebno žurno postupati da se pokrenuti procesi nastave. 



Stoga sam kao rektor u konzultaciji s Rektorskim kolegijem, kako bi se procesi izbora dekana i 

izbora Vijeća FHS nastavili, odlučio predložiti Senatu da mi dade suglasnost da izmijenim Odluku 

od 10. 12. 2019. tako da razriješim prof. Pavu Barišića i imenujem prof. Stjepana Ćosića za dekana 

kao privremenog ravnatelja ustanove do okončanja izbora dekana. 

Naime, prof. dr. sc. Pavo Barišić nije od fakultetskoga vijeća izabrani i od Senata potvrđeni 

dekan (čl. 42. st. 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu te čl. 63. st. 2. i čl. 59. st. 2. točka 14. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti) da bi se na njegovo razrješenje mogle primjenjivati odredbe članka 39. i 

42. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i čl. 57. Zakona o znanstvenoj djelatnosti. 

Rektor, Rektorski kolegij u užem sastavu i Rektorski kolegij u širem sastavu bez ijednoga glasa 

protiv prihvatili su da se izmjenom iste odluke od 10. prosinca 2019. obavi i razrješenje sadašnjega 

i imenovanje novoga privremenoga dekana. 

Isto tako posebnom sam odlukom razriješio prof. dr. Antu Ćovića kao koordinatora za Fakultet 

Hrvatskih studija. 

 

Time se otvara mogućnost da u novom postupku izbora dekana na FHS sudjeluju svi bez 

ograničenja uključujući i prof. dr. sc. Pavu Barišića. 

 

S poštovanjem,  

 

Prof. dr. sc. Damir Boras 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu 


