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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
4. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2016./2017., održane 31. siječnja 2017. godine u vijećnici Rektorata Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, s početkom u 10.00 sati.  
 
Nazočni članovi Senata:  
1.  Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta 
2.  Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3.  Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
4.  Prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
5.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
6.  Prof. dr. sc. Josip Mesarić, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Vladimira Cinija,  

                                                                 Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/ 

                                                          Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija  
8.  Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
12. Izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić, prodekanica zamjena za dekana prof. dr. sc. Dragu Šubarića, 

Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
13. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
14. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne 

znanosti   
15. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
16. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u 

Đakovu 
17. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
18. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
19.Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
20. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
21. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
22. Nikola Tufeković, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku 
23. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja    
                                        Strossmayera u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
24. Stjepan Ćurčić, student i tajnik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku zamjena za Tomislava Mikulića, studenta i člana Studentskog zbora 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski 
fakultet 

 
Prorektori Sveučilišta:  
1. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu  
                                                        suradnju 
2. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
3. Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    
 
Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
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Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
 
Nenazočni: 
1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
2. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
 
Ostali nazočni:  
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i  
                                                izgradnju 
2. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
3. Snježana Bravić, upr. pravnik., voditeljica Odsjeka za preddiplomske, diplomske i stručne 

studije, zapisničar 
 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor Sveučilišta je 
otvorio 4. sjednicu Senata u akademskoj godini 2016./2017. te pozdravio sve nazočne i čestitao novoj  
članici Senata koja je izabrana za predstavnicu ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, 
suradnička i stručna zvanja te administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Jelenu Jakab, dr. med., asistenticu Medicinskog fakulteta Osijek 
te predložio sljedeći  
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 3. sjednice Senata u akademskoj 2016/2017. godini od 21. prosinca 
2016. godine  

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
2.1. prof. dr. sc. Marcela Šperanda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 

znanstvenog polja veterinarska medicina, znanstvene grane temeljena i pretklinička 
veterinarska medicina na Poljoprivrednom fakultetu (trajno zvanje) 

2.2. izv. prof. dr. sc. Zoran Škrtić iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo na Poljoprivrednom 
fakultetu u Osijeku (prvi izbor) 

2.3. izv. prof. dr. sc. Krešimir Rotim iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 
znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti u Katedri za anatomiju i neuroznanost 
na Medicinskom fakultetu (prvi izbor-naslovno zvanje)  

3. Imenovanje Povjerenstva za razmatranje prijedloga i davanja mišljenja s prijedlogom za 
dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Marcelu 
Meleru, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini Ekonomskog  fakulteta u Osijeku 

4. Prijedlog studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i 
računarstvo Odjela za matematiku 

5. Prijedlog studijskih programa diplomskih sveučilišnih studija na Umjetničkoj akademiji u 
Osijeku: 
5.1. Kostimografija (jednopredmetni i dvopredmetni) 
5.2. Scenografija (jednopredmetni i dvopredmetni) 
5.3. Oblikovanje i tehnologija lutke ((jednopredmetni i dvopredmetni) 

6. Izmjene i dopune studijskih programa veće od 20% na Filozofskom fakultetu Osijek: 
6.1. Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost: smjer nastavnički 
       (jednopredmetni i dvopredmetni) 
6.2. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost: smjer 
        Istraživački 
6.3. Preddiplomski sveučilišni studij Pedagogije 
6.4. Diplomski sveučilišni studij Pedagogije 
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7. Ustroj poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam na 
Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 

8. Izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing 
posebnih područja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (do 20%) 

9. Realizacija radnih mjesta u 2016. godini (napredovanja nastavnika i suradnika i zamjenska 
zapošljavanja, promjena strukture radnih mjesta i prijelazi zaposlenika) 

10. Sveučilišno izdavaštvo 
11. Pokroviteljstvo 11. simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja s međunarodnim 

sudjelovanjem, Osijek 5.-7. travnja 2017. 
12. Razrješenje i imenovanje predsjednika Etičkog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossamyera u Osijeku  
13. Razrješenje i imenovanje studentskog predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu  studenskih 

stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
14. Izvršenje proračuna Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu za 

redovnu djelatnost Sveučilišta - pozicija DP A621003 (za izvor 11 – opći prihodi i izdaci) 
15. Prijedlog okvirne raspodjele sredstava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

2017. godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003 – 
izvor opći prihodi i primici 

16. Prijedlog visine sredstava namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2017. 
godinu 

17. Prijedlog visine sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2017. 
godinu 

18. Prijedlog visine sredstava namijenjenih Uredu za invalide Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2017. 
godinu 

19. Dodjela lokacija u Sveučilišnom campusu za potrebe fakulteta i sveučilišnih odjela 
20. Dodjela prostora u Gundulićevoj 10. Ekonomskom fakultetu u Osijeku  
21. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta za 

oročavanje sredstava 
22. Prijedlog poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2016. godinu Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku 
23. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 4. sjednicu Senata 
dostavljen elektroničkim putem te predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. 
Senat je jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. 
 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 3. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 21. prosinca 

2016. godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 3. sjednice Senata od 21. prosinca 2016. godine te predložio da se 
članovi Senata očituju o tekstu Zapisnika. 
Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 3. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 21. prosinca 2016. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
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2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora, te da su postupci provedeni u skladu sa Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, statutom znanstveno-nastavnih sastavnica, koje su provele postupke izbora te Pravilnikom o 
provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta (u daljnjem 
tekstu: Pravilnik Sveučilišta) stoga je predložio da o pojedinim podtočkama 2.1. - 2.3. ukratko podnesu 
izvješća dekani prof. dr. sc. Vlado Guberac za Poljoprivredni fakultet i prof. dr. sc. Aleksandar Včev za 
Medicinski fakultet.   
 
2.1. prof. dr. sc. Marcela Šperanda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 

polja veterinarska medicina, znanstvene grane temeljena i pretklinička veterinarska 
medicina na Poljoprivrednom fakultetu (trajno zvanje) 

 
Dekan Poljoprivrednog fakulteta je izvijestio da prof. dr. sc. Marcela Šperanda ima indeksiranih 
četrdeset (40) znanstvenih radova u bazi WOS te šezdeset (60) znanstvenih radova objavljenih u 
časopisima citiranim u sekundarnim publikacijama. Sudjelovala je u radu nekoliko znanstvenih i 
stručnih projekata vezanih za unaprjeđenje stočarske, u prvom redu, svinjogojske proizvodnje, zatim je 
bila voditeljica dva projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, dva Županijska projekta i u 
okviru Tempus projekta Life ADA sudjelovala je u radionici 2015. Teacher training (Planning of 
Lifelong Learning Programmes, Project Management) u Beču. Suradnica je na projektu HRZZ 
„Nutritivna modulacija metabolizma dokozaheksaenske kiseline kod dijabetičke dislipidemije“. Održala 
je 14 priopćenja na znanstvenim skupovima, od čega 12 na međunarodnim znanstvenim skupovima. 
Recenzirala je 17 članaka u znanstvenim časopisima i radovima u zbornicima radova sa znanstvenih 
skupova te bila recenzenticom i evaluatoricom jednog poslijediplomskog specijalističkog studija na 
Sveučilištu u Zagrebu i jednog magistarskog studijskog programa na stranom sveučilištu. Također je 
recenzirala tri sveučilišna nastavna teksta Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i priručnik za 
poljoprivredne proizvođače i studente „Uzgoj svinja za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda“. 
Objavila je u koautorstvu sveučilišni udžbenik Peradarstvo: biološki i zootehnički principi i dva 
sveučilišna priručnika Proizvodnja mlijeka i Proizvodnja mesa te izradila nastavni tekst za kolegij 
Anatomija i fiziologija domaćih životinja, koji je postavljen na web stranici Fakulteta i pozitivno 
ocijenjen od strane Povjerenstva. Pod njenim mentorstvom obranjeno je četrnaest (14) diplomskih 
radova pri čemu je objavila pet radova u koautorstvu sa studentima. Također, je bila mentoricom na 
četiri doktorske disertacije iz čega je proizišlo trinaest (13) radova u koautorstvu s doktorandima. 
Članica je Uredničkog odbora znanstvenih časopisa Stočarstvo i Poljoprivreda, te stručnog časopisa 
Mljekarski list. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. 
sc. Marcele Šperande u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite 
profesorice u trajnom zvanju u skladu s člankom 67. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Marcela Šperanda 
ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovite profesorice u trajnom zvanju.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Marcele Šperande u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Marcele Šperande, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja veterinarska medicina, 
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znanstvene grane temeljna i pretklinička veterinarska znanost na Poljoprivrednom fakultetu 
u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice 

u trajnom zvanju navedene u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 
174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i u 
skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 
2.2. izv. prof. dr. sc. Zoran Škrtić iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 

polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 
(prvi izbor) 

 
Isto tako, Dekan je izvijestio da je prof. dr. sc. Zoran Škrtić u koautorstvu objavio 59 znanstvenih radova 
od toga 11 radova skupine a1, 36 radova skupine a2 te 12 radova skupine a3 i 5 stručnih radova. 
Sudjelovao je kao suradnik na međunarodnom Alpe-Adria projektu «The possible way to create more 
market acceptable pork and poultry meat with respect to reducing environmental pollution via feeding», 
koji se izvodio u suradnji sa Stočarskim fakultetom u Kapošvaru (Mađarska) i Biotehničkim fakultetom 
u Domžalama (Slovenija), kao i na norveškom projektu «Competence transfer and institutional contact 
and co-operation“. Također je bio suradnik na četiri projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 
te na dva tehnologijska projekta i na pet VIP projekata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga 
gospodarstva. Na znanstvenim skupovima je održao ukupno 40 priopćenja, od toga 23 na međunarodnim 
i 17 na domaćim te recenzirao 12 članaka i to 9 članaka u znanstvenim časopisa i 3 članka u zbornicima 
radova sa znanstvenih skupova. Koautor je sveučilišnog udžbenika „Biometrika u zootehnici“, poglavlja 
u znanstvenoj knjizi „Stočarstvo“ te poglavlja u knjizi „Gospodarstvo Osijeka 1196.-1996.“ Izradio je 
nastavni materijal za modul „Stočarstvo“, koji se sluša na sveučilišnom diplomskom studiju 
agroekonomskog usmjerenja, a nastavni tekst je prilagođen nastavnom programu i postavljen na web 
stranici Poljoprivrednog fakulteta. Bio je mentor 3 završna i 10 diplomskih radova i u koautorstvu sa 
studentima objavio je 4 rada. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak 
izbora izv. prof. dr. sc. Zorana Škrtića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno 
mjesto redovitog profesora u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Sveučilišta, Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. 
prof. dr. sc. Zoran Škrtić  ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto redovitog profesora.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Zorana Škrtića u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1.    Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Zorana Škrtića, izvanrednog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog 
područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane 
stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

 
2.   Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog 

profesora navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-
Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-
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Odluka USRH) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

 
 
2.3. izv. prof. dr. sc. Krešimir Rotim iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 

znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti u Katedri za anatomiju i neuroznanost na 
Medicinskom fakultetu (prvi izbor-naslovno zvanje)  

 
Dekan Medicinskog fakulteta je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Krešimir Rotim objavio 21 znanstveni 
rad u CC časopisima te 41 rad u ostalim časopisima i recenzirao je 12 članaka za znanstveni časopis 
Acta Clinica Croatica. Bio je voditelj međunarodnih projekta: „CONSCIOUS-2- efikasnost i sigurnost 
reduciranja vazospazmom uvjetovanog morbiditeta i mortaliteta u kirurški liječenih bolesnika s 
aneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem“ te „Neurostimulacija kolinergičkih antiinflamatornih 
puteva nervus vagus-aktivnim ugradnim stimulatorom“ i projekta Europske unije „Višedimenzionalni 
omics pristup stratifikaciji pacijenata s bolovima u donjem dijelu leđa“. Bio je pozvani predavač na 
skupu World Federation of Neurosurgical Societies 2014. i 2016 godine. Urednik je sljedećih knjiga: 
Neurotraumatologija, Kirurško liječenje hernije lumbalnog intervertebralnog diska, Anatomija i 
fiziologija oka, Neurokirurgija te Prometni traumatizam i dva poglavlja u knjigama. Bio je mentor dvije 
obranjene doktorske disertacije i u koautorstvu sa studentom, koji je završio doktorski studij objavio je 
dva rada. Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Acta Clinica Croatica od 2007. godine, a u 
razdoblju od 2010. do 2012. godine je bio glavni urednik i od 2015. godine je glavni urednik časopisa. 
Također je član Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurokirurškog 
društva, Društva za endoskopsku kirurgiju, European assocation of neurological surgeons, Congress of 
neurological surgeons, Slovenskog neurokirurškog društva te Odbora znanosti Hrvatskog sabora i 
Matičnog odbora u području biomedicine i zdravstva-polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih 
medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak 
izbora izv. prof. dr. sc. Krešimira Rotima u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u 
skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom 
Medicinskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Krešimir Rotim ispunjava 
zakonske uvjete za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Krešimira Rotima u naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1.   Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Krešimira Rotima, naslovnog izvanrednog profesora u 
naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja 
Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti na Medicinskom 
fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.   Izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora navedenog u točki 1. ove 

Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s 
člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 
94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i u skladu s člankom 199. 
stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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3. Imenovanje Povjerenstva za razmatranje prijedloga i davanja mišljenja s prijedlogom za 
dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Marcelu 
Meleru, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini Ekonomskog  fakulteta u Osijeku 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Fakultetsko vijeće 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku dostavilo prijedlog za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja 
professora emeritusa za predloženika prof. dr. sc. Marcela Melera, redovitog profesora u trajnom zvanju 
u mirovini Ekonomskog fakulteta u Osijeku i dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o dodjeli počasnog 
znanstvenog zvanja znanstvenik emeritus i znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja 
professor emeritus na Sveučilištu (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zatim je upoznao članove Senata da je 
u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za razmatranje 
prijedloga i davanje mišljenja s prijedlogom za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja 
professora emeritusa prof. dr. sc. Marcelu Meleru, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kako slijedi: prof. dr. sc. Vladimir 
Cini, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Slavica 
Singer, professor emeritus Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za 
znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta i redoviti profesor u trajnom zvanju, 
prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić, redovita profesorica u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Osijek i 
prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, redoviti profesor i prodekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na navedeni prijedlog sastava  
Povjerenstva i jednoglasno je donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za razmatranje prijedloga i davanja mišljenja 

 s prijedlogom za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa  
prof. dr. sc. Marcelu Meleru, redovitom profesoru u trajnom zvanju 

u mirovini Ekonomskog fakulteta u Osijeku 
 

I. 
Imenuje se Povjerenstvo za razmatranje prijedloga i davanja mišljenja s prijedlogom za dodjelu 
počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Marcelu Meleru, 
redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovni Ekonomskog fakulteta u Osijeku u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Vladimir Cini, redoviti profesor i dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku,  
                                               predsjednik 

2. Prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus Ekonomskog fakulteta u Osijeku, član  
  

3. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i  
                                                                 međunarodnu suradnju Sveučilišta i redoviti profesor u  
                                                                 trajnom zvanju, član 

4. Prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić, redovita profesorica u trajnom zvanju Pravnog 
fakulteta Osijek, član  

5. Prof. dr. sc. Krunosav Zmaić, redoviti profesor i prodekan Poljoprivrednog fakulteta u  
                                                    Osijeku, član  

 
II. 

Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je u roku 30 dana od dana imenovanja podnijeti Senatu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Izvješće s mišljenjem i prijedlogom o dodjeli 
počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Marcelu Meleru, 
redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini Ekonomskog fakulteta u Osijeku.  
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4. Prijedlog studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i 
računarstvo Odjela za matematiku 

 
Rektor Sveučilišta je predložio da sa prijedlogom ustroja preddiplomskog sveučilišnog studija 
Matematika i računarstvo na Odjelu za matematiku, članove Senata upozna prof. dr. sc. Rudolf 
Scitovski, prorektor za  znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Odjela za matematiku na sjednici održanoj 30. studenoga 2016. 
godine donijelo Odluku o prihvaćanju Elaborata novoga studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Matematika i računarstvo. Vijeće Odjela je uputilo Povjerenstvu za preddiplomske, 
diplomske i stručne studije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Elaborat studijskog preddiplomskog 
sveučilišnog studija Matematika i računarstvo (u daljnjem tekstu: Elaborat). Uz navedeni Elaborat 
priložena je Odluka Vijeća o prihvaćanju Elaborata od 30. studenoga 2016. godine, Studija opravdanosti 
izvođenja predloženog studijskog programa i dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju 
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje 
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“ broj 24/2010.). Nadalje, za 
Elaborat je proveden postupak vrednovanja u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i 
visokom obrazovanju te Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta i Pravilima za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 
diplomskih i stručnih studija od 10. lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila). Imenovani 
recenzenti, kako slijedi: prof. dr. sc. Mario Essert, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Stefan Funke, Universität Stuttgart, Institut für Formale Methoden 
der Informatik, sukladno članku 8. Pravila, priložili su pozitivne recenzije uz zaključnu preporuku da se 
studijski program prihvati uz manje izmjene. Povjerenstvo je na temelju mišljenja recenzenata zatražilo 
od Predlagatelja očitovanje o primjedbama recenzenata nakon čega je predlagatelj uputio 17. siječnja 
2017. godine, Povjerenstvu očitovanje Odjela za matematiku ih kojega je vidljivo da su uvažavajući 
navedena mišljenja jednog recenzenta prihvaćene primjedbe, te da je navedeni studijski program 
usklađen prema primjedbama recenzenta. Nakon toga, Povjerenstvo je na sjednici održanoj 23. siječnja 
2017. godine donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Matematika i računarstvo na Odjelu za matematiku i uputilo Senatu Zaključak s 
prijedlogom prihvaćanja Elaborata i donošenje Odluke o ustroju i izvedbi studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i računarstvo.    
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Odjelu za matematiku. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika 

i računarstvo na Odjelu za matematiku.  
2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku na temelju Elaborata 

navedenoga u točki 1. ove Odluke ustrojava preddiplomski sveučilišni studij Matematika i 
računarstvo iz 1. znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 1.01. 
Matematika.  

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje tri godine i završetkom studija stječe se 180 ECTS 
bodova.  

4. Studij se izvodi u sjedištu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjela za 
matematiku od akademske godine 2017./2018.  

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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5. Prijedlog studijskih programa diplomskih sveučilišnih studija na Umjetničkoj akademiji u 
Osijeku: 
 

Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
Sveučilišta je u okviru točke 5. izvijestio o prijedlogu studijskih programa diplomskih sveučilišnih 
studija na Umjetničkoj akademiji, kako slijedi:   
 
5.1. Kostimografija (jednopredmetni i dvopredmetni) 

 
Vijeće Umjetničke akademije je na sjednici održanoj 26. listopada 2016. godine donijelo Odluku o 
prihvaćanju prijedloga Elaborata novoga studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
jednopredmetnog studija Kostimografija na Umjetničkoj akademiji. Vijeće Akademije je uputilo 
Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Elaborat 
novoga studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Kostimografija (u 
daljnjem tekstu: Elaborat). Uz navedeni Elaborat priložena je Odluka Vijeća o prihvaćanju Elaborata od 
26. listopada 2016. godine i dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za 
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“ broj 24/2010.). Nadalje, za Elaborat je proveden 
postupak vrednovanja u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 
te Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta i Pravilima za 
provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i stručnih 
studija od 10. lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila). Imenovani recenzenti, kako slijedi: prof. 
dr. sc. Nina Režek Wilson, redovita profesorica u trajnom zvanju u miru, Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Osman Arslanagić, redoviti profesor Akademije scenskih 
umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, sukladno članku 8. Pravila, priložili su 
pozitivne recenzije uz zaključnu preporuku da se studijski program prihvati. Povjerenstvo je na sjednici 
održanoj 23. siječnja 2017. godine donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Kostimografija na Umjetničkoj akademiji i uputilo 
Senatu Zaključak s prijedlogom prihvaćanja Elaborata i donošenje Odluke o ustroju i izvedbi studijskog 
programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Kostimografija.   
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Umjetničkoj akademiji. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija 

Kostimografija na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.  
2. Umjetnička akademija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 

navedenoga u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski sveučilišni jednopredmetni studij 
Kostimografije iz 7. umjetničkog područja, umjetničkog polja 7.05. Primijenjena umjetnost.  

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje dvije godine i završetkom studija stječe se 120 
ECTS bodova.  

4. Studij se izvodi u sjedištu Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od akademske godine 2017./2018.  

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 

Isto tako, Prorektor je izvijestio da je Vijeće Umjetničke akademije je na sjednici održanoj 26. listopada 
2016. godine donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga Elaborata novoga studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Kostimografija na Umjetničkoj akademiji. Vijeće 
Akademije je uputilo Povjerenstvu Elaborat novoga studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Kostimografija (u daljnjem tekstu: Elaborat). Uz navedeni Elaborat priložena je 
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Odluka Vijeća o prihvaćanju Elaborata od 26. listopada 2016. godine i dokumentacija u skladu s 
Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“ broj 
24/2010.). Nadalje, za Elaborat je proveden postupak vrednovanja u skladu sa Zakonom o osiguravanju 
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta i Pravilima. Imenovani recenzenti, kako slijedi: prof. dr. sc. Nina Režek 
Wilson, redovita profesorica u trajnom zvanju u miru, Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Osman Arslanagić, redoviti profesor Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta 
u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, sukladno članku 8. Pravila, priložili su pozitivne recenzije uz 
zaključnu preporuku da se studijski program prihvati. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 23. siječnja 
2017. godine donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Kostimografija na Umjetničkoj akademiji i uputilo Senatu Zaključak s 
prijedlogom prihvaćanja Elaborata i donošenje Odluke o ustroju i izvedbi studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Kostimografija. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Umjetničkoj akademiji. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija 

Kostimografija na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.  
2. Umjetnička akademija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 

navedenoga u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski sveučilišni dvopredmetni studij 
Kostimografije iz 7. umjetničkog područja, umjetničkog polja 7.05. Primijenjena umjetnost.  

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje dvije godine i završetkom studija stječe se 120 
ECTS bodova (60 ECTS bodova+60 ECTS bodova u kombinaciji s drugi dvopredmetnim 
studijem).  

4. Studij se izvodi u sjedištu Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od akademske godine 2017./2018.  

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
5.2. Scenografija (jednopredmetni i dvopredmetni) 

 
Vijeće Umjetničke akademije je na sjednici održanoj 26. listopada 2016. godine donijelo Odluku o 
prihvaćanju prijedloga Elaborata novoga studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
jednopredmetnog studija Scenografija na Umjetničkoj akademiji. Vijeće Akademije je uputilo 
Povjerenstvu Elaborat novoga studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija 
Scenografija (u daljnjem tekstu: Elaborat). Uz navedeni Elaborat priložena je Odluka Vijeća o 
prihvaćanju Elaborata od 26. listopada 2016. godine i dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju 
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje 
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“ broj 24/2010.). Nadalje, za 
Elaborat je proveden postupak vrednovanja u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i 
visokom obrazovanju te Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta i Pravilima. Imenovani recenzenti, kako slijedi: doc. art. Ivo Knezović, Tekstilno-tehnološki 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu i red. prof. Osman Arslanagić, Akademija scenskih umjetnosti 
Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, sukladno članku 8. Pravila, priložili su pozitivne 
recenzije uz zaključnu preporuku da se studijski program prihvati. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 
23. siječnja 2017. godine donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog jednopredmetnog studija Scenografija na Umjetničkoj akademiji i uputilo Senatu 
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Zaključak s prijedlogom prihvaćanja Elaborata i donošenje Odluke o ustroju i izvedbi studijskog 
programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Scenografija.   
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Umjetničkoj akademiji. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija 

Scenografija na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.  
2. Umjetnička akademija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 

navedenoga u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski sveučilišni jednopredmetni studij 
Scenografije iz 7. umjetničkog područja, umjetničkog polja 7.05. Primijenjena umjetnost.  

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje dvije godine i završetkom studija stječe se 120 
ECTS bodova.  

4. Studij se izvodi u sjedištu Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od akademske godine 2017./2018.  

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 
Isto tako, u okviru ove podtočke dnevnog reda Prorektor je izvijestio da je Vijeće Umjetničke akademije 
na sjednici održanoj 26. listopada 2016. godine donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga Elaborata 
novoga studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Scenografija na 
Umjetničkoj akademiji. Vijeće Akademije je uputilo Povjerenstvu Elaborat novoga studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Scenografija (u daljnjem tekstu: Elaborat). Uz 
navedeni Elaborat priložena je Odluka Vijeća o prihvaćanju Elaborata od 26. listopada 2016. godine i 
dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta („Narodne novine“ broj 24/2010.). Nadalje, za Elaborat je proveden postupak vrednovanja u 
skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te Pravilnikom o sadržaju 
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje 
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta i Pravilima. Imenovani recenzenti, kako slijedi: 
doc. art. Ivo Knezović, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i red. prof. Osman 
Arslanagić, Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, sukladno 
članku 8. Pravila, priložili su pozitivne recenzije uz zaključnu preporuku da se studijski program 
prihvati. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 23. siječnja 2017. godine donijelo pozitivno Izvješće o 
vrednovanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Scenografija na 
Umjetničkoj akademiji i uputilo Senatu Zaključak s prijedlogom prihvaćanja Elaborata i donošenje 
Odluke o ustroju i izvedbi studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija 
Scenografija. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Umjetničkoj akademiji. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija 

Scenografija na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.  
2. Umjetnička akademija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 

navedenoga u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski sveučilišni dvopredmetni studij 
Scenografije iz 7. umjetničkog područja, umjetničkog polja 7.05. Primijenjena umjetnost.  

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje dvije godine i završetkom studija stječe se 120 
ECTS bodova (60 ECTS bodova+60 ECTS bodova u kombinaciji s drugi dvopredmetnim 
studijem).  
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4. Studij se izvodi u sjedištu Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od akademske godine 2017./2018.  
 

Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

 
5.3. Oblikovanje i tehnologija lutke ((jednopredmetni i dvopredmetni) 

 
Prorektor prof. dr. sc. Rudolf  Scitovski je izvijestio da je Vijeće Umjetničke akademije na sjednici 
održanoj 26. listopada 2016. godine donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga Elaborata novoga 
studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Oblikovanje i tehnologija lutke 
na Umjetničkoj akademiji. Vijeće Akademije je uputilo Povjerenstvu Elaborat novoga studijskog 
programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Oblikovanje i tehnologija lutke (u daljnjem 
tekstu: Elaborat). Uz navedeni Elaborat priložena je Odluka Vijeća o prihvaćanju Elaborata od 26. 
listopada 2016. godine i dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za 
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“ broj 24/2010.). Nadalje, za Elaborat je proveden 
postupak vrednovanja u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 
te Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta i Pravilima. 
Imenovani recenzenti, kako slijedi: doc. dr. sc. Teodora Vigato, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 
Sveučilište u Zadru i profesor emeritus Edvard Majaron, u miru, Pedagoški fakultet Sveučilišta u 
Ljubljani, sukladno članku 8. Pravila, priložili su pozitivne recenzije uz zaključnu preporuku da se 
studijski program prihvati. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 23. siječnja 2017. godine donijelo 
pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog 
studija Oblikovanje i tehnologija lutke na Umjetničkoj akademiji i uputilo Senatu Zaključak s 
prijedlogom prihvaćanja Elaborata i donošenje Odluke o ustroju i izvedbi studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Oblikovanje i tehnologija lutke. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Umjetničkoj akademiji. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija 

Oblikovanje i tehnologija lutke na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.  
2. Umjetnička akademija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 

navedenoga u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski sveučilišni jednopredmetni studij 
Oblikovanje i tehnologija lutke iz 7. umjetničkog područja, umjetničkog polja 7.01. Kazališna  
umjetnost.  

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje dvije godine i završetkom studija stječe se 120 
ECTS bodova.  

4. Studij se izvodi u sjedištu Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od akademske godine 2017./2018.  

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Isto tako, u okviru ove podtočke dnevnog reda Prorektor  Scitovski je izvijestio da je Vijeće Umjetničke 
akademije je na sjednici održanoj 26. listopada 2016. godine donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga 
Elaborata novoga studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Oblikovanje i 
tehnologija lutke na Umjetničkoj akademiji. Vijeće Akademije je uputilo Povjerenstvu Elaborat novoga 
studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Oblikovanje i tehnologija lutke 
(u daljnjem tekstu: Elaborat). Uz navedeni Elaborat priložena je Odluka Vijeća o prihvaćanju Elaborata 
od 26. listopada 2016. godine i dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima 
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za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa 
i reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“ broj 24/2010.). Nadalje, za Elaborat je proveden 
postupak vrednovanja u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 
te Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta i Pravilima. 
Imenovani recenzenti, kako slijedi: doc. dr. sc. Teodora Vigato, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 
Sveučilište u Zadru i profesor emeritus Edvard Majaron, u miru, Pedagoški fakultet Sveučilišta u 
Ljubljani, Slovenija sukladno članku 8. Pravila, priložili su pozitivne recenzije uz zaključnu preporuku 
da se studijski program prihvati. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 23. siječnja 2017. godine donijelo 
pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija 
Oblikovanje i tehnologija lutke na Umjetničkoj akademiji i uputilo Senatu Zaključak s prijedlogom 
prihvaćanja Elaborata i donošenje Odluke o ustroju i izvedbi studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog dvopredmetnog studija Oblikovanje i tehnologija lutke. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Umjetničkoj akademiji. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija 

Oblikovanje i tehnologija lutke na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.  
2. Umjetnička akademija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 

navedenoga u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski sveučilišni dvopredmetni studij 
Oblikovanje i tehnologija lutke iz 7. umjetničkog područja, umjetničkog polja 7.01. Kazališna  
umjetnost.  

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje dvije godine i završetkom studija stječe se 120 
ECTS bodova (60 ECTS bodova+60 ECTS bodova u kombinaciji s drugim dvopredmetnim 
studijem).  

4. Studij se izvodi u sjedištu Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od akademske godine 2017./2018.  

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6. Izmjene i dopune studijskih programa veće od 20% na Filozofskom fakultetu Osijek: 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da sa izmjenama i dopunama studijskih programa većih od 20% 
Filozofskog fakulteta, članove Senata upozna prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, 
tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta. 
Prorektor je upoznao članove Senata da je Vijeće Filozofskog fakulteta donijelo Odluke o prihvaćanju 
prijedloga izmjena i dopuna studijskih programa, koje su veće od 20% i uputilo ih u postupak 
vrednovanja Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo), kako slijedi: 
 
6.1. Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost: smjer nastavnički 
       (jednopredmetni i dvopredmetni) 
 
Prorektor je izvijestio da je Filozofski fakultet (Predlagatelj) uputio Povjerenstvu prijedlog izmjena i 
dopuna diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Hrvatski jezik i književnost: smjer 
nastavnički. Predložene izmjene odnose se na promjene naziva obveznih i izbornih kolegija te brisanja 
obveznih i izbornih predmeta i uvođenje novih. Budući su predložene izmjene veće od 20% u skladu sa 
Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u postupku vrednovanja izmjena i 
dopuna predloženog studijskog programa Uprava Sveučilišta je s liste predloženih recenzenata 
imenovala, sljedeće recenzente: Dr. hab. Leszek Malczak, Instytut Filologii Slowinskiej Uniwersytet 
Slaski Katowice, Poljska i izv. prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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Zaključna preporuka recenzenata je da se izmjene i dopune studijskog programa prihvate uz manje 
izmjene. Na temelju mišljenja recenzenata, Povjerenstvo je zatražilo od Predlagatelja očitovanje o 
primjedbama recenzenata nakon čega je Predlagatelj uputio 10. siječnja 2017. godine Povjerenstvu, 
očitovanje Filozofskog fakulteta iz kojega je vidljivo da su uvažavajući navedeno mišljenje jednog 
recenzenta primjedbe prihvaćene, te da je navedeni studijski program usklađen prema primjedbama 
recenzenta. Zatim je Prorektor konstatirao da je Povjerenstvo provelo postupak vrednovanja predloženih 
izmjena i dopuna te sukladno članku 9. Pravila dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom 
donošenja Odluke o prihvaćanju predloženih izmjena i dopuna većih od 20% navedenog studijskog 
programa.   
Senat je prihvatio pozitivno Izvješće o vrednovanju izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog jednopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti; smjer: nastavnički i jednoglasno 
donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

1. Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
jednopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti; smjer: nastavnički na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Dopusnica 
Ministra, KLASA:UP/I-602-04/05-16/550, URBROJ: 533-07-05-2 od 9. lipnja 2005.) koje su 
veće od 20% na način kako slijedi: 
- Brisanje obveznih i izbornih predmeta i uvođenje novih 
- Promjena naziva obveznih i izbornih kolegija. 

2.    Studij traje dvije godine. 
3.    Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. 
4.    Studij se izvodi u sjedištu visokog učilišta. 
5.  Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, može započeti s 

izvođenjem izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
jednopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti; smjer: nastavnički iz 
znanstvenog područja: 6. Humanističke znanosti, znanstvenog polja: 6.03. Filologija od 
akademske godine 2017./2018. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Isto tako, pod ovom podtočkom dnevnog reda Prorektor je izvijestio da je Filozofski fakultet uputio 
Povjerenstvu prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Hrvatskog jezika i književnosti; smjer: nastavnički. Predložene izmjene odnose se na promjenu 
u strukturi studijskog programa, te brisanja obveznih i izbornih predmeta i uvođenje novih. Budući su 
predložene izmjene veće od 20% u skladu sa Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju u postupku vrednovanja izmjena i dopuna predloženog studijskog programa Uprava 
Sveučilišta je s liste predloženih recenzenata imenovala recenzente, kako slijedi: dr. hab. Leszek 
Malczak, Instytut Filologii Slowinskiej Uniwersytet Slaski Katowice, Poljska i izv. prof. dr. sc .Cvijeta 
Pavlović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zaključna preporuka recenzenata je da se izmjene i 
dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatskog jezika i 
književnosti; smjer: nastavnički prihvate uz manje izmjene. Povjerenstvo je na temelju mišljenja 
recenzenata zatražilo od Predlagatelja očitovanje o primjedbama recenzenata nakon čega je Predlagatelj 
uputio 10. siječnja 2017. godine Povjerenstvu očitovanje Filozofskog fakulteta iz kojega vidljivo da su 
uvažavajući navedeno mišljenje jednog recenzenta primjedbe prihvaćene, te da je navedeni studijski 
program usklađen prema primjedbama recenzenta. Zatim je Prorektor konstatirao da je Povjerenstvo 
provelo postupak vrednovanja predloženih izmjena i dopuna te sukladno članku 9. Pravila dostavilo 
Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o prihvaćanju predloženih izmjena i dopuna 
većih od 20% navedenog studijskog programa.   
Senat je prihvatio pozitivno Izvješće o vrednovanju izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti; smjer: nastavnički i jednoglasno 
donio sljedeću  
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ODLUKU 

 
1.  Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 

studija Hrvatskog jezika i književnosti; smjer: nastavnički na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Dopusnica Ministra, KLASA: UP/I-602-
04/05-16/550, URBROJ: 533-07-05-2 od 9. lipnja 2005.) koje su veće od 20% na način kako 
slijedi: 

- Brisanje obveznih i izbornih predmeta i uvođenje novih 
- Promjena naziva obveznih i izbornih kolegija. 

2. Studij traje dvije godine. 
3. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. 
4. Studij se izvodi u sjedištu visokog učilišta. 
5. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, može započeti s izvođenjem 

izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Hrvatskog jezika i književnosti; smjer: nastavnički iz znanstvenog područja: 6. 
Humanističke znanosti, znanstvenog polja: 6.03. Filologija od akademske godine 2017./2018. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6.2. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost: smjer 
        Istraživački 
 
Filozofski fakultet je uputio Povjerenstvu prijedlog izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti; smjer: istraživački. Predložene izmjene odnose 
se na promjenu u strukturi studijskog programa, te brisanja obveznih i izbornih predmeta i uvođenje 
novih. Budući su predložene izmjene veće od 20% u skladu sa Zakonom o osiguranju kvalitete u 
znanosti i visokom obrazovanju u postupku vrednovanja izmjena i dopuna predloženog studijskog 
programa Uprava Sveučilišta je s liste predloženih recenzenata imenovala recenzente: prof. dr. sc. 
Valnea Delbianco, Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli i prof. dr. sc. Đurđa Strsoglavec, Filozofska 
fakulteta Univerze v Ljubljani. Zaključna preporuka recenzenata je da se izmjene i dopune studijskog 
programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti; smjer: 
istraživački prihvate uz manje izmjene. Povjerenstvo je na temelju mišljenja recenzenata zatražilo od 
Predlagatelja očitovanje o primjedbama recenzenata nakon čega je Predlagatelj uputio 13. srpnja 2016. 
godine Povjerenstvu očitovanje Filozofskog fakulteta iz kojega vidljivo da su uvažavajući navedeno 
mišljenje jednog recenzenta primjedbe prihvaćene, te da je navedeni studijski program usklađen prema 
primjedbama recenzenta. Zatim je Prorektor konstatirao da je Povjerenstvo provelo postupak 
vrednovanja predloženih izmjena i dopuna te sukladno članku 9. Pravila dostavilo Senatu pozitivno 
Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o prihvaćanju predloženih izmjena i dopuna studijskog 
programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti; smjer: 
istraživački većih od 20%.   
Senat je prihvatio pozitivno Izvješće i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1.  Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 

studija Hrvatskog jezika i književnosti; smjer: istraživački na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Dopusnica Ministra, KLASA: UP/I-602-
04/05-16/550, URBROJ: 533-07-05-2 od 9. lipnja 2005.) koje su veće od 20% na način, kako 
slijedi: 
-  Brisanje obveznih i izbornih predmeta i uvođenje novih 
-  Definirani su ishodi učenja na razini studijskog programa i stručne kompetencije završenih 

studenata na način da su skupni ishodi učenja usklađeni s razinom i zahtjevima diplomskoga 
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studija, ukupnim ECTS bodovnim opterećenjem i specifičnim ishodima učenja pojedinih 
predmeta 

- Promjena strukture programa na način da su obvezni predmeti iz područja pedagoško-
psihološko-didaktičkih kompetencija sukladno profilu studijskoga programa zamijenjeni 
obveznim predmetima iz temeljnih znanstvenih disciplina i ravnomjerno raspoređeni. 

2. Studij traje dvije godine. 
3. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. 
4. Studij se izvodi u sjedištu visokog učilišta. 
5. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, može započeti s izvođenjem 

izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Hrvatskog jezika i književnosti; smjer: istraživački iz znanstvenog područja: 6. 
Humanističke znanosti, znanstvenog polja: 6.03. Filologija od akademske godine 2017./2018. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6.3. Preddiplomski sveučilišni studij Pedagogije 
 
Nadalje, Prorektor je izvijestio da je Filozofski fakultet uputio Povjerenstvu prijedlog izmjena i dopuna 
preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogije. Predložene izmjene odnose se na 
promjenu ECTS bodova, uvođenja novih obveznih i izbornih predmeta, promjene statusa predmeta i 
promjena naziva predmeta. Budući su predložene izmjene veće od 20% u skladu sa Zakonom o 
osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u postupku vrednovanja izmjena i dopuna 
predloženog studijskog programa Uprava Sveučilišta je s liste predloženih recenzenata imenovala 
recenzente, kako slijedi: doc. dr. sc. Ante Kolak, Filozofski fakultet (Odsjek za pedagogiju) Sveučilišta 
u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Martin Kramar, Pedagoška fakulteta Univerza v Mariboru. Zaključna 
preporuka recenzenata je da se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Pedagogija prihvate uz manje izmjene. Povjerenstvo je na temelju mišljenja 
recenzenata zatražilo od Predlagatelja očitovanje o primjedbama recenzenata nakon čega je Predlagatelj 
uputio 20. srpnja 2016. godine Povjerenstvu očitovanje Filozofskog fakulteta iz kojega vidljivo da su 
uvažavajući navedeno mišljenje jednog recenzenta primjedbe prihvaćene, te da je studijski program 
usklađen prema primjedbama recenzenta. Zatim je Prorektor konstatirao da je Povjerenstvo provelo 
postupak vrednovanja predloženih izmjena i dopuna te sukladno članku 9. Pravila dostavilo Senatu 
pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o prihvaćanju predloženih izmjena i dopuna 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija većih od 20%.   
Senat je prihvatio pozitivno Izvješće i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 

dvopredmetnog studija Pedagogija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja 
 Strossmayera u Osijeku (Dopusnice Ministra, KLASA:UP/I-602-04/05-16/354, URBROJ:533-
07-05-2 od 9. lipnja 2005. godine) koje su veće od 20% na način, kako slijedi: 

- Promjena ECTS bodova 
- Uvođenje novih obveznih i izbornih predmeta 
- Promjena statusa predmeta 
- Promjena naziva predmeta. 

2. Studij traje tri godine. 
3. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova. 
4. Studij se izvodi u sjedištu visokog učilišta. 
5. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, može započeti s izvođenjem 

izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Pedagogija iz znanstvenog područja: 5. Društvene znanosti, znanstvenog polja: 5.07. 
Pedagogija od akademske godine 2017./2018. 
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Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6.4. Diplomski sveučilišni studij Pedagogije 
 
Prorektor je izvijestio da je Filozofski fakultet uputio Povjerenstvu prijedlog izmjena i dopuna 
diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogije. Predložene izmjene odnose se na 
promjenu ECTS bodova, uvođenje novih obveznih i izbornih predmeta, promjene statusa predmeta i 
promjene naziva predmeta. Budući su predložene izmjene veće od 20% u skladu sa Zakonom o 
osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u postupku vrednovanja izmjena i dopuna 
predloženog studijskog programa Uprava Sveučilišta je s liste predloženih recenzenata imenovala 
recenzente, kako slijedi: doc. dr. sc. Ante Kolak, Filozofski fakultet (Odsjek za pedagogiju) Sveučilišta 
u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Martin Kramar, Pedagoška fakulteta Univerza v Mariboru. Zaključna 
preporuka recenzenata je da se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Pedagogija prihvate uz manje izmjene. Povjerenstvo je na temelju mišljenja 
recenzenata zatražilo od Predlagatelja očitovanje o primjedbama recenzenata nakon čega je Predlagatelj 
uputio 20. srpnja 2016. godine Povjerenstvu očitovanje Filozofskog fakulteta iz kojega vidljivo da su 
uvažavajući navedeno mišljenje jednog recenzenta primjedbe prihvaćene, te da je navedeni studijski 
program usklađen prema primjedbama recenzenta. Zatim je Prorektor konstatirao da je Povjerenstvo 
provelo postupak vrednovanja predloženih izmjena i dopuna te sukladno članku 9. Pravila dostavilo 
Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o prihvaćanju predloženih izmjena i dopuna 
studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija većih od 20%.   
Senat je prihvatio pozitivno Izvješće i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog 

dvopredmetnog studija Pedagogija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (Dopusnica Ministra, KLASA: UP/I-602-04/05-16/824, URBROJ: 
533-07-05-2 od 9. lipnja 2005. godine) koje su veće od 20% na način, kako slijedi: 
- Promjena ECTS bodova 
- Uvođenje novih obveznih i izbornih predmeta 
- Promjena statusa predmeta 
- Promjena naziva predmeta. 

2.  Studij traje dvije godine. 
3.  Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. 
4.  Studij se izvodi u sjedištu visokog učilišta. 
5. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, može započeti s 

izvođenjem izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Pedagogija iz znanstvenog područja: 5. Društvene znanosti, 
znanstvenog polja: 5.07. Pedagogija od akademske godine 2017./2018. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 
7. Ustroj poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam na 

Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za  
znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta i predsjednik Povjerenstva za 
poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate te istaknuo da je Povjerenstvo za 
poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provelo 
postupak vrednovanja Elaborata studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Prehrambena tehnologija i nutricionizam (u daljnjem tekstu: Elaborat) iz znanstvenog područja 
Biotehničkih znanosti, znanstvenih polja: Prehrambena tehnologija i Nutricionizam. Elaborat se temelji 
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na inicijativi Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta od 17. prosinca 2015. godine. 
Fakultetsko vijeće dostavilo je Povjerenstvu Elaborat uz kojeg je priložena dokumentacija u skladu s 
Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokog učilišta ("Narodne novine" br. 
24/2010., u daljnjem tekstu: Pravilnik). Za navedeni Elaborat proveden je postupak vrednovanja u 
skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom. U skladu 
sa Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u postupku vrednovanja izmjena i 
dopuna predloženog studijskog programa Uprava Sveučilišta imenovala je recenzente s liste 
predloženih/potencijalnih recenzenata, te su u skladu s navedenim priložene dvije recenzije, kako slijedi: 
prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac, redovita profesorica Prehrambenobiotehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Tomaž Požrl, docent Biotehniška fakulteta Univerza u Ljubljani. 
Zaključna preporuka recenzenata je da se studijski program poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Prehrambena tehnologija i nutricionizam prihvati uz manje izmjene. Povjerenstvo je na temelju 
mišljenja recenzenata zatražilo od visokog učilišta očitovanje o primjedbama recenzenata nakon čega je 
Predlagatelj uputio Povjerenstvu 23. siječnja 2017. godine očitovanje iz kojega je vidljivo da su 
uvažavajući navedena mišljenja recenzenata prihvaćene primjedbe recenzenata te je studijski program 
usklađen prema primjedbama istih. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 23. siječnja 2017. godine 
donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Prehrambena tehnologija i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu i predlaže Senatu 
donošenje Odluke o ustroju i izvedbi. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 
Osijek. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1. Prihvaća se Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Prehrambena tehnologija i nutricionizam. 

2. Na temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke Prehrambeno-tehnološki fakultet u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojava poslijediplomski sveučilišni 
studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam. 

3.  Poslijediplomski sveučilišni studij naveden u točki 1. ove Odluke traje tri godine i završetkom 
poslijediplomskog sveučilišnog studija stječe se 180 ECTS bodova. 

4.  Poslijediplomski sveučilišni studij izvodi Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, znanstveno-
nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
8. Izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing 

posebnih područja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (do 20%) 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing posebnih područja na 
Ekonomskom fakultetu u Osijeku do 20%, i predložio da o istome izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, 
prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predsjednik Povjerenstva za 
poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate. 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta uputilo 
Povjerenstvu za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijedlog izmjena i dopuna studijskog 
programa poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing posebnih područja. Predložene izmjene 
odnose se na uvođenje dva izborna predmeta, kako slijedi: Pokretanje poslovnog pothvata i Poslovna 
analiza za marketinška odlučivanja, koji će studentima omogućiti stjecanje suvremenih znanja i vještina, 
potrebnih za zapošljavanje u različitim područjima, koje pokriva navedeni poslijediplomski 
specijalistički studij, a da pri tome nije narušeno postojeće opterećenje studenta niti ukupan potreban 
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broj ECTS bodova. Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 16. prosinca 2016. godine utvrđuje se da 
predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i 
deklariranim radnim kvalifikacijama. Slijedom navedenoga Povjerenstvo je na sjednici održanoj 23. 
siječnja 2017. godine donijelo pozitivno Izvješće i predlaže Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing posebnih područja.    
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na izmjene i dopune 
navedenog studijskog programa, te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing posebnih područja 
Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Marketing posebnih područja (Dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: UP/I-
602-04/08-13/00037, URBROJ: 533-07-08-0002 od 2. travnja 2008. godine). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
9. Realizacija radnih mjesta u 2016. godini (napredovanja nastavnika i suradnika i zamjenska 

zapošljavanja, promjena strukture radnih mjesta i prijelazi zaposlenika) 
 
Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na realizaciju radnih mjesta na Sveučilištu 
u 2016. godini te da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljeno Izvješće o realizaciji radnih mjesta 
u 2016. godini na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Izvješće) prema 
podacima, koje su dostavile znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice i sastavnice 
Sveučilišta za realizaciju napredovanja nastavnika i suradnika te realizaciju zamjenskih zapošljavanja.  
Izvješće obuhvaća: Plan i dinamiku zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u 
akademskoj 2016/2017. godini (zamjenska zapošljavanja i napredovanja nastavnika i suradnika) koji je 
donio Senat Sveučilišta 22. ožujka 2016.godine (KLASA: 602-04/16-04/4 UR:BROJ: 2158-60-01-16-
3) ( udaljnjem tekstu: Plan), nerealizirane prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta iz 2014. i 2015. godine te suglasnosti Ministarstva za radna mjesta osigurana sukladno Uputi i 
preusmjeravanju sredstava programa usavršavanja znanstvenih novaka sveučilištima u formi razvojnih 
koeficijenata od 16. srpnja 2015. godine (KLASA: 602-04/15-04/00544, URBROJ: 533-19-15-0001), 
izdane prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u 2016. godini te Suglasnosti 
Sveučilišta u razdoblju od lipnja do prosinca 2016. godine prema Uputi Ministarstva „Raspisivanje 
natječaja za radna mjesta na Sveučilištu u sklopu raspoloživih sredstava u državnom proračunu“ 
(KLASA: 602-04/16-04/00297 UR BROJ: 533-20-16-0003) od 13. svibnja 2016. godine zaprimljenih 
prema  
Urudžbenom zapisniku u rektoratu Sveučilišta 30. svibnja 2016. godine i sukladno Uputi Ministarstva, 
znanosti, obrazovanja i sporta o primjeni Odluke Vlade RH o zabrani novog zapošljavanja službenika i 
namještenika u javnim službama od 11. listopada 2016. (KLASA: 602-04/16-04/00445 URBROJ: 533-
20-16-0002) zaprimljene 18. listopada 2016. prema raspoloživim koeficijentima i sredstvima u okviru 
obračunskog koeficijenta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Plan sadrži napredovanja i zamjenska zapošljavanja s ukupno 49,2941 koeficijenta na Sveučilištu Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku i dostavljen je 4. travnja 2016. godine (KLASA: 602-04/16-04/4 
UR:BROJ: 2158-60-01-16-4) Upravi za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 
Plan je donijet prije Uputa Ministarstva koje je utvrdilo mjesečni obračunski koeficijent u razdoblju od 
lipnja do prosinca 2016. godine koji iznosi 3.620,26 i razlikuje se od koeficijenta utvrđenog Planom. 
Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 28. lipnja 2016. godine 
(KLASA: 112-01/16-01/8 URBROJ: 2158-60-01-16-1) određeno je da se skladu s provedbom 
funkcionalne integracije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku može izvršiti  
preraspodjela nastavnog i nenastavnog osoblja i to prijenosom radnog mjesta i ugovora o radu 
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s jedne znanstveno-umjetničko-nastavne sastavnice ili sastavnice odnosno ustrojbene jedinice na drugu 
u okviru Sveučilišta i time se omogućava bolja racionalizacija i preraspodjela radnih mjesta te bolja 
učinkovitost, što osigurava ili doprinosi kvaliteti nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti te 
poboljšanju stručno-administrativnih, tehničkih i pomoćnih poslova na Sveučilištu. Prijelazi zaposlenika 
(nastavnog i nenastavnog osoblja) u odnosu na obavljanje sveučilišnih djelatnosti  omogućavaju na 
Sveučilištu: provedbu fukcionalne integracije, provedbu racionalizacije radnih mjesta, osiguranje i 
unaprjeđenje kvalitete nastave,učinkovitost t rada pojedinih službi u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti 
U okviru provedbe funkcionalne integracije utvđena je i promjena strukure radnih mjesta u skladu sa 
ustrojstvima radnih mjesta na pojedinoj znanstveno/umjetničkoj sastavnici, sastavnici te ustrojbenoj 
jedinici Sveučilišta u okviru preostalog raspoloživog koeficijenta. 
U 2016. godini u skaldu s Uputama Ministarstva, Sveučilište je samostalno izdavalo suglasnosti 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicima za: 

• napredovanja nastavnika i suradnika  
• te zamjenska zapošljavanja nastavnika i suradnika i nenastavnog osoblja 
• promjenu strukture radnih mjesta za nenastavno osoblje 
• prijelaze zaposlenika s jedne na drugu znanstveno/umjetničko-nastavnu sastavnicu te sastavnicu 

i ustrojbenu jedinicu u okviru Sveučilišta  
Napredovanja nastavnika i suradnika u viša znanstveno-nastavna zvanja (docent, izvanredni 
profesor, redoviti profesor i redoviti profeor u trajnom zvanju) te u nastavna zvanja (profesor visoke 
škole, viši predavač) te suradnička zvanja (poslijedoktorand) i stručna zvanja (viši stručni suradnik) 
prema Planu u akademskoj 2016/2017. godini koji obuhvaćaju 105 napredovanja nastavnika i suradnika, 
a u 2016. godinu preneseno iz 2014. i 2015. godine 61,50 napredovanja nastavnika i suradnika, što je 
ukupno 166,50 napredovanja nastavnika i suradnika.  Uvažavajući činjenicu da izdane prethodne 
suglasnosti Ministarstva vrijede dvije godine, stoga je za četiri (4) suglasnosti iz 2014. na temelju izdane 
Suglasnosti Sveučilišta produljen rok važenja u 2016. godini. Prema Pregledu realizacije radnih mjesta 
u 2016. godini (napredovanja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama 
Sveučilišta prikazanom u tablici 1. u 2016. godini ukupno je realizirano 148,5 odnosno 142,1 
napredovanja od toga 117 u znanstveno-nastavna zvanja i prema zvanjima (22 redovita profesora u 
trajnom zvanju, 19. redovitih profesora, 37 izvanrednih profesora, 39 docenta) 5 nastavnih zvanja i 
prema zvanjima (1 profesor visoke škole i 4 viša predavača) te 25 suradničkih zvanja odnosno 35 
poslijedoktoranda te 1 stručno zvanje odnosno 1 viši stručni suradnik. U 2016. godini ukupno je 
realizirano napredovanjea za 22 redovita profesora u trajnom zvanju skladu sa člankom 67. stavka 3. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne 
novine“ br. 94/13.) te u skladu s načelnim odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 
15. siječnja 2016. godine (KLASA: 640-03/15-03/00027 URBROJ: 533-20-16-0002) te 20 nastavnika 
na položajima prorektora, dekana, prodekana te pročelnika sveučilišnih odjela koji ne ulaze u obračunski 
koeficijent Sveučilišta.  
U sustavu razvojnih koeficijenata realizirano je 11 razvojnih radnih mjesta za docente, a 3 postupka 
izbora su u tijeku.  Postupci izbora za 104 odnosno 101,5 nastavnika i suradnika su u tijeku od toga 99 
u znanstveno-nastavna zvanja i prema zvanjima (8 redovitih profesora u trajnom zvanju, 18 redovitih 
profeosra, 36 izvanrednih profesora, 37 docenta, 2 viša predavača, 3 poslijedoktoanda) prenose se u 
2017. godinu i realizirat će se u skladu s izdanim prethodnim suglasnostima Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta te izdanim suglasnostima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja  u 
Realizacija zamjenskih zapošljavanja u stupcu 3. obuhvaća realizirana radna mjesta nastavnika i 
suradnika na znanstveno/umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i radna mjesta te 
radna mjesta za više laborante, laborante i stručno-administrativno-tehničko i pomoćno osoblje te u 
stupcu 4. pokrenute postupke izbora koji su u tijeku, odnosno pokrenute postupke izbora na 
znanstveno/umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta u 2016. godini. Prema 
prikazu realizacije u tablici 1. u stupcu 3. zamjenskih radnih mjesta u 2016. godini realizirano je 125 
odnosno 91,425 od toga 77 odnosno 53  zamjenskih radnih mjesta. Kod zamjenskih radnih mjesta treba 
uvažiti činjenicu da je iz 2014. godine nerealizirano 4,12 zamjenskih radnih mjesta te iz 2015. godine 
21,425 radnih mjesta, što je ukupno 25,545 radnih mjesta i preneseno se u 2016. godinu. Prema pregledu 
zamjenskih zapošljavanja u 2016. godini prikazanom u tablici 1. ovog Izvješća, realizirano je 125 
zamjenskih zapošljavanja odnosno 91,425 od toga 77 odnosno 54,25 zamjenskih zapošljavanja za 
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nastavnike i suradnike od toga 18 znanstveno-nastavna zvanja i prema zvanjima (4 redovita profesora, 
1 izvanredni profesor, 13 docenta) 5 nastavna zvanja odnosno 5 predavača te 53 suradnička zvanja od 
toga 9 poslijedoktoranda i 43 asistenta te 2 stručna zvanja odnosno 2 stručna suradnika. U sustavu 
razvojnih koeficijenta realizirano je 18 radnih mjesta od toga 12 docenta i 6 asistenata, a za 4 su postupci 
izbora u tijeku. Prema raspoloživom koeficijentu realizirano je 6 radnih mjesta za laborantsko-tehničko 
osoblje te 42 radna mjesta za nenastavno osoblje.U okviru raspoloživih koeficijenata te u obračunskom 
koeficijentu Sveučilišta izvršena je promjena strukture radnih mjesta za stručno-administrativno osoblje 
za 92 zaposlenika.. 
Za 35 odnosno 30,8 zamjenskih zapošljavanja postupci izbora su u tijeku te 1 višeg laborant i 1 laboranta 
te 9 zamjenskih radnih mjesta  prenosi se u 2017. godinu, koja se mogu realizirati u skladu s izdanim 
prethodnim suglasnostima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te izdanim suglasnostima 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2017. 
godini.  
U 2016 .godini u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine realizirano je na temelju potpisanih 
Sporazuma o prijelazu zaposlenika u skladu  s Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od 28. lipnja 2016. godine  te sukladno postignutom dogovoru između čelnika Sveučilišta i 
pojedinih znanstveno/umjetničkih sastavnica ukupno 25 prijelaza zaposlenika od toga 1 docent, 3 
asistenta i 21 zaposlenika iz nenastavnog osoblja odnosno stručno-administrativnog, tehničkog i 
pomoćnog osoblja. 
Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na Izvješće, stoga je  
Rektor predložio da Senatu prihvati Izvješće o realizaciji radnih mjesta u 2016. godini, koje će se 
dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Članovi Senata su jednoglasno prihvatili  
 

IZVJEŠĆE  
O REALIZACIJI RADNIH MJESTA U 2016. GODINI  

NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
10. Sveučilišno izdavaštvo 
 
S ovom točkom dnevnog reda članove Senata je upoznao Prorektor za  znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu suradnju te izvijestio da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na sjednici 
održanoj 24. siječnja 2017. godine prijedloge Ekonomskog, Medicinskog, Poljoprivrednog i Strojarskog 
fakulteta i Odjela za matematiku za izdavanje sveučilišnih udžbenika i priručnika. Uvidom u priloženu 
dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje priručnika i sveučilišnih udžbenika 
dostavljene odluke fakultetskih vijeća i Vijeća Odjela za matematiku, kojima se daje suglasnost za 
izdavanje, recenzije i pripremljeni tekstovi navedenih djela za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku 
djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje, kako slijedi: 
 
EKONOMSKI FAKULTET 
 
Na Ekonomskom fakultetu za izdavanje jednog sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autor: Izv. prof. dr. sc. Domagoj Sajter 
Sveučilišni udžbenik: Osnove upravljanja rizicima u financijskim institucijama  
Recenzenti: Prof. dr. sc. Branko Novak, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku  
                    Izv. prof. dr. sc. Saša Živković, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   
                     
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
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O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Osnove upravljanja 

rizicima u financijskim institucijama“ autora izv. prof. dr. sc. Domagoja Sajtera.  
 
 
MEDICINSKI FAKULTET 
 
Na Medicinskom fakultetu za izdavanje jednog sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:   
 
Autori: Izv. prof. dr. sc. Mladen Bušić 
            Doc. dr. sc. Dean Šarić 
            Doc. dr. sc. Mirjana Bjeloš 
            Izv. prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer 
            Doc. dr. sc. Damir Bosnar  
            Senad Ramić, dr. med.  
Sveučilišni udžbenik: Atlas rožnice  
Recenzenti: Doc. dr. sc. Suzana Matić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku 
                    Doc. dr. sc. Dubravka Biuk, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku 
                    Doc. dr. sc. Suzana Konjevoda, Opća bolnica Zadar 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Atlas rožnice“ autora izv. 
prof. dr. sc. Mladena Bušića, doc. dr. sc. Deana Šarića, doc. dr. sc. mirjane Bjeloš, izv. prof. dr. 
sc. Biljanje Kuzmanović Elabjer, doc. dr. sc. Damira Bosnara i Senada Ramića, dr. med.  
 
 

POLJOPRIVREDNI FAKULTET 
 
Na Poljoprivrednom fakultetu za izdavanje jednog priručnika, kako slijedi:  
 
Autor: Dr. sc. Marija Ravlić 
Priručnik: Zbirka zadataka iz fitofarmacije  
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Renata Baličević, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku  
                    Doc. dr. sc. Vojislava Bursić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu   
                     
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Zbirka zadataka iz fitofarmacije“ 

autora dr. sc. Marije Ravlić.  
 
 
STROJARSKI FAKULTET 
 
Na Strojarskom fakultetu za izdavanje jednog sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autor: Prof. dr. sc. Branko Grizelj, prof. emeritus 
Sveučilišni udžbenik: Oblikovanje metala deformiranjem-Umformechik-Metal forming  
Recenzenti: Prof. dr. sc. Miljenko Math, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu  
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                    Doc. dr. sc. Zdenka Keran, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu   
                     
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Oblikovanje metala 

deformiranjem-Umformechnik-Metal forming“ autora prof. dr. sc. Branka Grizelja, professora 
emeritusa.  

 
 
ODJEL ZA MATEMATIKU 
 
Na Odjelu za matematiku za izdavanje jednog sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autori: Izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin 
             Doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović 
             Doc. dr. sc. Ivan Soldo 
             Jelena Jankov, mag. math.  
Sveučilišni udžbenik: Primjene diferencijalnog i integralnog računa funkcija jedne varijable  
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Ivan Najman, Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta  
                                                                     Sveučilišta u Zagrebu  
                    Izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo, Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku   
                     
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Primjene diferencijalnog 

i integralnog računa funkcija jedne varijable“ autora izv. prof. dr. sc. Krešimira Burazina, doc. 
dr. sc. Ivane Kuzmanović, doc. dr. sc. Ivana Solde i Jelene Jankov, mag. math. 

 
 
11. Pokroviteljstvo 11. simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja s međunarodnim 

sudjelovanjem, Osijek 5.-7. travnja 2017. 
 
Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje pokroviteljstva za 11. simpozij 
Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek 5.-7. travnja 2017. te 
predložio da članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik Odjela za fiziku.   
Pročelnik je ukratko izvijestio članove Senata da su Uprava Odjela za fiziku i Hrvatsko društvo za zaštitu 
od zračenja uputili zahtjev Upravi Sveučilišta za prihvaćanje pokroviteljstva 11. simpozija Hrvatskog 
društva za zaštitu od zračenja s međunarodnim sudjelovanjem. Simpozij je od velike važnosti za 
integriranje mladih istraživača u suvremene europske znanstvene tokove te se po prvi puta održava u 
ovom dijelu Hrvatske. Također je istaknuo da je Simpozij međunarodnog karaktera te se očekuje više 
od stotine znanstvenika i stručnjaka, koji se bave zračenjem i zaštitom od zračenja (fizičari, kemičari, 
medicinski djelatnici) iz cijele Europe.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju pokroviteljstva 11. simpozija Hrvatskog društva za zaštitu 
od zračenja s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Osijeku od 5. do 7. travnja 2017. godine.  
Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
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ODLUKU 
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo 11. simpozija Hrvatskog 
društva za zaštitu od zračenja s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Osijeku od 5. 
do 7. travnja 2017. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12. Razrješenje i imenovanje predsjednika Etičkog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossamyera u Osijeku  
 
U okviru točke 12. dnevnog reda, Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen 
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Etičkog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, kojim se predlaže razrješenje na osobni zahtjev prof. dr. sc. Damira Markulaka, 
prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje i redovitog profesora u trajnom zvanju 
(imenovanog za člana i predsjednika Etičkog povjerenstva Odlukom Senata od 29. listopada 2013. 
godine), a predlaže se imenovanje izv. prof. dr. sc. Vladimira Dugalića, izvanrednog profesora 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu (imenovanog za člana Etičkog povjerenstva Odlukom 
Senata od 29. listopada 2013. godine) i nastavlja mandat prethodnog predsjednika Etičkog povjerenstva.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženo razrješenje i 
imenovanje predsjednika Etičkog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
jednoglasno donio sljedeću 

 
ODLUKU 

o razrješenju i imenovanju predsjednika Etičkog povjerenstva  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
I. 

Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje i redoviti 
profesor u trajnom zvanju imenovan Odlukom Senata od 29. listopada 2013. godine (KLASA: 
602-04/13-08/16 UR.BROJ: 2158-60-01-13-1) za člana i predsjednika Etičkog povjerenstva 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku razrješuju se dužnosti predsjednika Etičkog 
povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na osobni zahtjev. 
 

II. 
Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, izvanredni profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u 
Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenovan Odlukom Senata od 
29. listopada 2013. godine (KLASA: 602-04/13-08/16 UR.BROJ. 2158-60-01-13-1) za člana Etičkog 
povjerenstva, imenuju se predsjednikom Etičkog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 
 

III. 
Imenovani predsjednik Etičkog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
naveden u točki II. ove Odluke nastavlja mandat prethodnog predsjednika Etičkog povjerenstva 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
 
13. Razrješenje i imenovanje studentskog predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu studenskih 

stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Isto tako, Rektor je u okviru  ove točke dnevnog reda izvijestio da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen na uvid Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju studentskog predstavnika u Povjerenstvo 
za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Na osobni zahtjev Ive 
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Kovačević, studentice Ekonomskog fakulteta u Osijeku (imenovane Odlukom Senata od 29. studenog 
2016. godine za člana Povjerenstva), predlaže se razrješenje dužnosti člana Povjerenstva te prema 
prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta od 20. siječnja 2017. godine predlaže se imenovanje 
Nikole Tufekovića, studenta Pravnog fakulteta za člana Povjerenstva.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženo razrješenje i 
imenovanje studentskog predstavnika u Povjerenstvo i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju studentskog predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu studentskih 

stipendija i potpora redovitim studentima  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  u akademskoj 2016/2017. godini 

 
I. 

Iva Kovačević, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku imenovana Odlukom Senata od 29. 
studenog 2016. godine za člana Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim 
studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2016/2017. godini na 
osobni zahtjev razrješuje se dužnosti člana Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i 
potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

II. 
Nikola Tufeković student Pravnog fakulteta Osijek prema prijedlogu Skupštine Studentskog 
zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 20. siječnja 2017. godine imenuje se za 
člana Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 
14. Izvršenje proračuna Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu za 

redovnu djelatnost Sveučilišta - pozicija DP A621003 (za izvor 11 – opći prihodi i izdaci) 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav 
Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose, koji je istaknuo da je u materijalima za sjednicu 
dostavljena tablica konačnog rasporeda proračunskih sredstava Sveučilišta za 2016. godinu  – A621003 
redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku, sa sljedećim podatcima: ukupno za plaće – 218.436.970,16 kn, 
doprinosi poslodavca – 37.313.868,28 kn, za vanjsku suradnju – 420.101,41 kn, za materijalna prava 
zaposlenih – 6.639.926,81 kn, prijevoz – 4.626.330,46 kn, sistematski pregledi – 122.475,00 kn, 
naknada posl. zbog nezaposlenih osoba s invaliditetom – 355.893,49 kn, za studentske programe – 
400.000,00 kn te za Ured za sport – 150.000,00 kn i Ured za invalide – 18.820,00 kn što sveukupno za 
Sveučilište iznosi 268.484.385,61 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 
23. siječnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na izvršenje proračuna Sveučilišta za 2016. godinu za 
redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija DP A621003 (za izvor 11 – opći prihodi i izdaci). 
Nakon toga Rektor je zahvalio Prorektoru i predložio glasovanje o izvršenju proračuna Sveučilišta za 
2016. godinu. Članovi Senata prihvatili su navedeni prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
O IZVRŠENJU PRORAČUNA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA  
U OSIJEKU ZA 2016. GODINU ZA REDOVNU DJELATNOST SVEUČILIŠTA -  

POZICIJA DP A621003 
(za izvor 11 – opći prihodi i izdaci) 

 
I. 

Senat utvrđuje i prihvaća konačan raspored proračunskih sredstava za redovnu djelatnost 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu za poziciju Državnog proračuna 
A621003 (za izvor 11 – opći prihodi i izdaci) u ukupnom iznosu od 268.484.385,61 kuna, a prema 
pojedinačnim iznosima prikazanim u tablici koja je sastavni dio ove Odluke.  
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II. 
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od 26. travnja 2016. godine (KLASA: 402-01/16-01/7, URBROJ: 2158-60-02-16-25). 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
15. Prijedlog okvirne raspodjele sredstava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

2017. godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003 – 
izvor opći prihodi i primici 

 
Isto tako u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio Prorektor Mrčela te istaknuo da 
je u materijalima za sjednicu dostavljena tablica s raspodjelom sredstava Sveučilišta za 2017. godinu za 
redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003 – izvor opći prihodi i primici, 
kako slijedi: za plaće: 226.645.629,00 kn, doprinosi na plaće: 38.320.950,00 kn, za prijevoz: 
4.700.000,00 kn, za materijalna prava zaposlenih: 2.950.000,00 kn, naknada posl. zbog nezaposlenih 
osoba s invaliditetom: 485.100,00 kn te za sistematski pregled: 355.500,00 kn što sveukupno za 
Sveučilište iznosi: 273.457.179,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici 
održanoj 23. siječnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na gore navedenu raspodjelu sredstava.  
Članovi Senata prihvatili su prijedlog raspodjele sredstava Sveučilišta u Osijeku za 2017. godinu za 
redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003 – izvor opći prihodi i primici i 
jednoglasno donijeli sljedeću 

ODLUKU 

o raspodjeli sredstava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu  
za redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003 –  

izvor opći prihodi i primici 
 
U godišnjem planu sredstava za plaće i materijalne troškove u okviru osiguranih sredstava u 
Državnom proračunu RH za 2017. godinu, prihvaća se Prijedlog raspodjele sredstava Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta, pozicija 
Državnog proračuna A621003 – izvor opći prihodi i primici.  
 
 
16. Prijedlog visine sredstava namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2017. 
godinu 

 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je također izvijestio Prorektor za financije i poslovne 
odnose Sveučilišta i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun, te istaknuo da je u 
materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog o visini sredstava namijenjenih Studenskom zboru 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu 
RH za 2017. godinu. Odbor za financijsko poslovanje i proračun Sveučilišta na sjednici održanoj 23. 
siječnja 2017. godine dao je pozitivno Mišljenje na Prijedlog Odluke o visini sredstava namijenjenih 
Studentskom zboru Sveučilišta u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu Republike 
Hrvatske za 2017. godinu, u iznosu od 400.000,00 kn.   
Nakon iznesenog Rektor je pozvao članove Senata da se očituju o prijedlogu visine sredstava 
namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta za 2017. godinu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 
izneseno, te su prihvatili predloženu visinu sredstava i jednoglasno donijeli sljedeću  

ODLUKU 

o visini sredstava namijenjenih Studentskom zboru 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2017. godinu 
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U godišnjem planu sredstava namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2017. 
godinu, utvrđuje se visina sredstava u iznosu od 400.000,00 kn.  
 
 
17. Prijedlog visine sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2017. 
godinu 

 
Prof. dr. sc. Tomisalv Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta je izvijestio o 
prijedlogu visine sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta u okviru osiguranih 
sredstava u Državnom proračunu RH za 2017. godinu te istaknuo da je Odbor za financijsko poslovanje 
i proračun na sjendici održanoj 23. siječnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na prijedlog visine 
sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost od 150.000,00 kn.   
Nakon toga Rektor je pozvao članove Senata da se očituju o prijedlogu visine sredstava namijenjenih 
Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta za 2017. godinu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 
izneseno, te su prihvatili predloženu visinu sredstava i jednoglasno donijeli sljedeću  

ODLUKU 

o visini sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2017. godinu 
 
U godišnjem planu sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2017. 
godinu, utvrđuje se visina sredstava u iznosu od 150.000,00 kn.  
 
 
 
 
 
18. Prijedlog visine sredstava namijenjenih Uredu za invalide Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2017. 
godinu 

 
Prorektor za financije i poslovne odnose je upoznao članove Senata s Prijedlogom Odluke o visini 
sredstava namijenjenih Uredu za invalide Sveučilišta u okviru osiguranih sredstava u Državnom 
proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu te istaknuo da je visina iznosa u godišnjem planu 
sredstava namijenjenih Uredu za invalide za 2017. godinu – 18.820,00 kn. Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 23. siječnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na 
Prijedlog Odluke o gore navedenom iznosu.  
Nakon toga Rektor je pozvao članove Senata da se očituju o prijedlogu visine sredstava namijenjenih 
Uredu za invalide Sveučilišta za 2017. godinu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno, te su 
prihvatili predloženu visinu sredstava i jednoglasno donijeli sljedeću  

ODLUKU 

o visini sredstava namijenjenih Uredu za invalide  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2017. godinu 
 
U godišnjem planu sredstava namijenjenih Uredu za invalide Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2017. 
godinu, utvrđuje se visina sredstava u iznosu od 18.820,00 kn.  
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19. Dodjela lokacija u Sveučilišnom campusu za potrebe fakulteta i sveučilišnih odjela 
 
Sa sadržajem ove točke dnevnog reda članove Senata su upoznali prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor 
Sveučilišta i prof. dr. sc. Damir Markular, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
Sveučilišta.  
Rektor je upoznao Senat da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o dodjeli na 
korištenje lokacija, bez naknade u Sveučilišnom kampusu za potrebe fakulteta i sveučilišnih odjela, te 
istaknuo da je prošlogodišnjom izmjenom GUP-a Kampusa na površini od 24 ha, u tzv. istočnom dijelu 
Kampusa, gledajući prema cesti, koja će prolaziti sredinom Kamusa, jedan dio zemljišta, koji je bio 
predviđen za smještajne kapacitete nastavnika i studenata od auditorija i stambenih jedinica s obzirom 
na rast i potrebe Sveučilišta, prenamijenjen za nove prostore za potrebe sastavnica osječkog Sveučilišta. 
Za razliku od istočnog dijela u zapadnom dijelu Kamupsa dodijeljena su zemljišta i radnje na pripremi 
gradilišta su u tijeku. Dostavljenim Prijedlogom Odluke, uz Pravni i Prehrambeno-tehnološki fakultet 
te Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija predlaže se dodjela na korištenje 
lokacija, kako slijedi: Ekonomskom fakultetu, koji ima najveći broj studenata, a nalazi se u najmanjoj 
zgradi te će se u dogledno vrijeme zasigurno morati izgraditi prostori, koji će biti primjerni potrebama i 
broju studenata; Umjetničkoj akademiji, čiji prostori bez obzira na broj zgrada, koje imaju nisu 
funkcionalni; zatim Odjelu za kulturologiju, koji se nalazi u zgradi Rektorata, a s obzirom na to da je u 
tijeku i izrada elaborata novog studijskog programa Odjela za kulturologiju i Umjetničke akademije 
potrebno je u dogledno vrijeme osigurati prostor za novu funkcionalnu zgradu upravo za ove aktivnosti. 
Navedenom dodjelom lokacija za potrebe sastavnica nisu iscrpljene mogućnosti za daljnje prostorne 
kapacitete.  
Prorektor je predložio članovima Senata da pogledaju grafički prikaz, dostavljen u materijalima za 
sjednicu, na kojem su prikazani budući objekti, predloženi za dodjelu gore navedenim sastavnicama s 
oznakama građevinskih čestica, kako slijedi, u zapadnom dijelu: C2 – Pravni fakultet, C3 – 
Prehrambeno-tehnološki fakultet te C4 – Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija i u istočnom dijelu: 19a – Ekonomski fakultet i 19b – Odjel za kulturologiju i Umjetnička 
akademija. 
Nakon iznesenoga, Rektor je otvorio raspravu. 
 
Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti je napomenuo kako 
i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti ima potrebe za novim prostorom odnosno novom zgradom 
te moli da se isto uzme u obzir, na što je Rektor rekao da će se o njihovoj potrebi također, voditi računa.  
 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženu dodjelu na korištenje lokacija u Sveučilišnom 
kampusu i jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o dodjeli na korištenje lokacija u Sveučilišnom kampusu 

za potrebe fakulteta i sveučilišnih odjela 
 

I. 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dodjeljuje na korištenje, bez naknade, kako 
slijedi: 
• Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: dio zemljišta na kč.br. 

6660/1, k.o. Osijek, u Sveučilišnom kampusu, sukladno Idejnom urbanističkom rješenju II. faza, 
KLASA: 404-01/14-01/1, URBROJ: 2158-60-02-14-116, naznačeno kao građevinska čestica 
oznake C2; 

• Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: dio 
zemljišta na kč.br. 6660/1, k.o. Osijek, u Sveučilišnom kampusu, sukladno Idejnom 
urbanističkom rješenju II. faza, KLASA: 404-01/14-01/1, URBROJ: 2158-60-02-14- 116, 
naznačeno kao građevinska čestica oznake C3; 
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• Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku: dio zemljišta na kč.br. 6660/1, k.o. Osijek, u Sveučilišnom 
kampusu, sukladno Idejnom urbanističkom rješenju II. faza, KLASA: 404-01/14-01/1, 
URBROJ: 2158-60-02-14-116, naznačeno kao građevinska čestica oznake C4; 

• Ekonomskom fakultetu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: dio zemljišta 
na kč.br. 6660/1, k.o. Osijek, u Sveučilišnom kampusu, sukladno Idejnoj studiji urbanističkog 
rješenja prostora istočnog dijela Sveučilišnog kampusa u Osijeku, KLASA: 404-01/16-01/2, 
URBROJ: 383-60-02-16-101, naznačeno kao građevinska čestica oznake 19a; 

• Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Umjetničkoj 
akademiji u Osijeku: dio zemljišta na kč.br. 6660/1, k.o. Osijek, u Sveučilišnom kampusu, 
sukladno Idejnoj studiji urbanističkog rješenja prostora istočnog dijela Sveučilišnog kampusa u 
Osijeku, KLASA: 404-01/16-01/2, URBROJ: 383-60-02-16-101, naznačeno kao građevinska 
čestica oznake 19b.  

Grafički prikazi navedenih čestica nalaze se u privitku ove Odluke. 
  

II. 
Građevinske čestice navedene u točki I. ove Odluke koristit će se za obavljanje registrirane 
djelatnosti sastavnice. 
 
 
20. Dodjela prostora u Gundulićevoj 10. Ekonomskom fakultetu u Osijeku  
 
Kao i u prethodnoj točci dnevnog reda, članove Senata o dodjeli prostora u Gundulićevoj 10.,  
Ekonomskom fakultetu u Osijeku, izvijesti su Rektor i Prorektor Sveučilišta.  
Rektor je istaknuo da Ekonomski fakultet, prostore u Gundulićevoj ulici br. 10., koristi već 40 godina 
za što je naknadu plaćao Gradu Osijeku. Ustrajnošću Ekonomskog fakulteta, naknadno je utvrđeno da 
prostor nije u vlasništvu Grada već Republike Hrvatske. Odlukom Državnog ureda za upravljanje 
državnom imovinom, o dodjeli na korištenje nekretnina u Osijeku, Gundulićeva ulica br. 10, Sveučilištu 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, iste su dodijeljene na korištenje. Slijedom navedenoga i u skladu 
s člankom 65. stavkom 1. podstavkom 28. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
potrebno je da Senat donese Odluku o gore navedenoj dodjeli prostora.   
Prorektor je upoznao članove Senata da se radi o sljedećim nekretninama: stan površine 124,08 m² i stan 
površine 72,73 m² te da se od dana stupanja u posjed, Ekonomski fakultet obvezuje, podmirivati sve 
troškove nastale po osnovi korištenja dodijeljenih nekretnina, i to: utrošak električne i toplinske energije, 
plina, vode, dimnjačarske usluge, čistoće, komunalne i vodne naknade, radiotelevizijske pristojbe, 
telefona, interneta, pričuve, te troškova tekućeg i investicijskog održavanja. Također se odriče prava 
potraživanja na ime eventualno uloženih sredstava, a za svaki građevinski zahvat na nekretnini dužan je 
pribaviti pisanu suglasnost Republike Hrvatske i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženu dodjelu 
prostora u Osijeku, Gundulićeva ulica br. 10., Ekonomskom fakultetu i jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o dodjeli prostora u Osijeku, Gundulićeva ulica br. 10, 

Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
 

I. 
Ekonomskom fakultetu u Osijeku dodjeljuju se na korištenje, bez naknade, na neodređeno 
vrijeme sljedeće nekretnine: stan površine 124,08 m2 kao posebni dio nekretnine označene kao 
k.č.br. 5312/3, u naravi kuća i dvor, ulica Gundulićeva br. 10, ukupne površine 411 m2, upisano 
u zk.ul. 5315 k.o. Osijek i stan površine 72,73 m2 kao posebni dio nekretnine označene kao k.č.br. 
5312/1, u naravi kuća i dvor, ulica Gundulićeva br. 10, ukupne površine 304 m2, upisano u zk.ul. 
5315 k.o. Osijek. 

 
II. 
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Ekonomski fakultet obvezuje se, od dana stupanja u posjed, podmirivati sve troškove nastale po 
osnovi korištenja dodijeljenih nekretnina, i to: utrošak električne i toplinske energije, plina, vode, 
dimnjačarske usluge, čistoće, komunalne i vodne naknade, radiotelevizijske pristojbe, telefona, 
interneta, pričuve, te troškova tekućeg i investicijskog održavanja. 
 

III. 
Korisnik nekretnine odriče se prava potraživanja na ime eventualno uloženih sredstava, a za svaki 
građevinski zahvat na nekretnini iz točke I. ove Odluke dužan je pribaviti pisanu suglasnost 
Republike Hrvatske i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
 
21. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta za 

oročavanje sredstava 
 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor 
za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun te istaknuo da 
je Građevinski fakultet Osijek uputio Senatu dopis, kojim traži suglasnost za oročenje vlastitih sredstava 
u iznosu od 3.000.000,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 23. 
siječnja 2017. godine za isto donio pozitivno Mišljenje i dostavio ga Senatu.   
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno oročavanje 
sredstava i jednoglasno su donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta za oročavanje 
vlastitih namjenskih sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kuna. 
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

22. Prijedlog poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2016. godinu Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
U okviru ove točke dnevnog reda prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, 
projekte i međunarodnu suradnju je upoznao članove Senata da je u skladu sa Natječajem za podnošenje 
poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2016. godinu u otvorenom roku, Medicinski fakultet 
dostavio Odluku Fakultetskog vijeća od 23. siječnja 2017. godine i prijedlog predloženika u 
kategorijama, kako sijedi: pod 1. nagrada za životno djelo za predloženika prof. dr. sc. Josipa Galića, 
pod 2. godišnja nagrada za znanost-znanstvena dostignuća u 2016. godini za predloženicu: prof. dr. sc. 
Ines Drenjančević, pod 3. godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti za predloženika: 
prof. dr. sc. Ivana Mihaljevića i pod 4. godišnja nagrada za znanstvene novake za predloženika dr. sc. 
Hrvoja Brkića. Uz prijedloge kandidata dostavljena su obrazloženja iz kojih je vidljiv znanstveni 
doprinos kandidata za svaku pojedinu kategoriju nagrada. 
Članovi Senata prihvatili su navedeni prijedlog Medicinskog fakulteta i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o poticaju za pokretanje postupka za podjelu državnih nagrada za znanost za 2016. godinu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Poticaj za pokretanje postupka za podjelu državnih nagrada za 2016. godinu predlaže u 
kategorijama kako slijedi: 
1.  Nagrada za životno djelo: 
     predloženik: prof. dr. sc. Josip Galić, redoviti profesor u trajnom zvanju  

     Medicinskog fakulteta Osijek 
2. Godišnja nagrada za znanost (značajno znanstveno dostignuće) 
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     predloženica prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica Medicinskog  
                                                       fakulteta Osijek  

3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:  
    predloženik: prof. dr. sc. Ivan Mihaljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta 

Osijek 
      4. Godišnja nagrada za znanstvene novake 

     predloženik: dr. sc. Hrvoje Brkić, znanstveni novak-poslijedoktorand Medicinskog 
fakulteta  Osijek 

 
2. Obrasci s obrazloženjima za predloženike navedene u točki 1. ove Odluke u kategorijama 

pod 1., 2., 3. i 4. su u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio. 
 
 
23. Razno 
23.1. Sveučilišni glasnik, prvo ukoričeno izdanje za 2015. godinu  
 
U okviru ove podtočke, Rektor je ukratko izvijestio članove Senata o Sveučilišnom glasniku te 
napomenuo da je svima prisutnima podijeljeno prvo ukoričeno izdanje Sveučilišnog glasnika Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je napravljen kao godišnjak za 2015. godinu. Sveučilišni 
glasnik, kao mjesečni prilog Glasa Slavonije, ima za cilj čitateljicama i čitateljima približiti aktivnosti, 
koje se svakodnevno odvijaju na Sveučilištu; upoznati građanstvo, Grada Osijeka i šire okolice s važim 
događajima, koji se odvijaju na sastavnicama Sveučilišta; pružiti važne informacije budućim 
studenticama i studentima te njihovim roditeljima vezane za ustroj novih studijskih programa i njihovo 
periodično obnavljanje, činjenice važne za sadašnje i buduće studente vezane za nastojanja sastavnica 
Sveučilišta s ciljem podizanja kvalitete i aktualnosti studijskih programa i njihove prilagodljivosti 
privrednim i društvenim kretanjima te nove informacije o studentskom standardu i nastojanjima 
Sveučilišta da kapitalnim investicijama unaprijedi uvjete studiranja. Isto tako, svaki broj Sveučilišnog 
glasnika donosi najnovije vijesti sastavnica Sveučilišta u Osijeku, a stalnim rubrikama predstavlja 
sveučilišne udžbenike, znanstvene časopise, koji se izdaju na Sveučilištu, značajne osobe važne za 
nastanak i razvoj Sveučilišta. Kroz rubriku znanstveni kutak, nastoji se na prihvatljiv način čitateljima 
približiti važne teme iz znanosti i umjetnosti. Česti sadržaj, Glasnika su teme vezane za znanstvene i 
stručne aktivnosti na Sveučilištu, sportska događanja, međunarodnu suradnju, promocije, predstavljanje 
znanstvenih i stručnih skupova, značajnih znanstvenih radova i gostujućih nastavnika na sastavnicama. 
Nakon toga, Rektor je izvijestio da su svi dosadašnji brojevi Sveučilišnog glasnika zajedno s autor-
indeksom i indeksom sastavnica dostupni na web stranici Sveučilišta te da će uvezani primjerci 
Sveučilišnog glasnika za 2015. i 2016. godinu u određenom broju biti dostavljeni sastavnicama 
Sveučilišta.  
 
  
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 4. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. i zaključio sjednicu u 11.00  sati.  
 
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 
 
 


