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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
5. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2016./2017., održane 7. ožujka 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. Vladimir Cini, dekan, 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. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, 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. art. Anđelko Mrkonjić, zamjenik pročelnice zamjena za pročelnicu doc. dr. sc. Ivanu Žužul, 

Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
19.Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
20.Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
21. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
22. Stjepan Ćurčić, student i tajnik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku zamjena za Nikolu Tufekovića, studenta i predsjednika 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. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
 
Prorektori Sveučilišta:  
1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
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.  
 
Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
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Nenazočni: 
1. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu  

suradnju 
2. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
 
Ostali nazočni:  
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i  
                                                izgradnju 
2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 
3. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
4. 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 5. sjednicu Senata u akademskoj godini 2016./2017. te pozdravio sve nazočne te predložio 
sljedeći 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika: 
1.1. 4. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 31. siječnja 2017. godine 
1.2. izvanredne sjednice u akademskoj godini 2016./2017. od 20. veljače 2017. godine 

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

znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti na Katedri za medicinsku biologiju i 
genetiku na Medicinskom fakultetu (prvi izbor) 

2.2. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, 
znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika na Filozofskom fakultetu 
Osijek (trajno zvanje) 

2.3. Prof. dr. sc. Vlasta Rišner iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog 
polja filologija znanstvene grane kroatistika na Filozofskom fakultetu Osijek (trajno 
zvanje) 

2.4. Prof. dr. sc. Zlatko Miliša iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog 
polja pedagogija znanstvene grane kroatistika na Filozofskom fakultetu Osijek (trajno 
zvanje) 

3. Prijedlog Povjerenstva 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 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 

5. Prijedlog Pravilnika o sprečavanju nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 

6. Prijedlog Pravilnika o sukobima interesa i obveza na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 

7. Prijedlog izmjena i dopuna poslijediplomskog specijalističkog studija  Nutricionizam na 
Prehrambeno- tehnološkom fakultetu Osijek (do 20%) 

8. XXXVII. Promocija doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
9. Godišnja izvješća dekana i pročelnika o radu i poslovanju za akademsku 2015/2016. godinu 

9.1. prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta za elektrotehniku, računarstvo i 
 informacijske tehnologije 

      9.2. izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne 
             znanosti 
      9.3. prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta 
      9.4. izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
      9.5. prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta 
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      9.6. izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan Pravnog fakulteta 
      9.7. prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta 
      9.8.  prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku 
      9.9.  izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik Odjela za fiziku 
  9.10. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju 
10. Sveučilišno izdavaštvo 
11. Prijedlog isplate predujma sredstava za a. g. 2016./2017.  po Ugovoru o sufinanciranju 

troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017/2018.  
11.1. za troškova poslovanja  
11.2. za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata 
11.3. za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe 

12. Prijedlog visine satnice za vanjske suradnike 
13. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora čiji je predmet  
a) nabava, isporuka i montaža namještaja i opreme u sklopu projekta rekonstrukcije i 

modernizacije studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4, Osijek 
b) pružanje usluge stručnog nadzora radova  i Koordinatora zaštite na radu II za izgradnju 

nove zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona za izgradnju zgrade 
studentskog paviljona u Sveučilišnom campusu 

14. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno - tehnološkog  
fakulteta Osijek za potpisivanje ugovora čiji je predmet izvođenje zaštitnih arheoloških 
istraživanja za novu zgradu Prehrambeno - tehnološkog fakulteta Osijek – 2. faza u 
Sveučilišnom campusu 

15. Prijedlog Pravilnika o raspodijeli financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku za studentske programe 
15.1. Imenovanje Povjerenstva za studentske programe 

16. Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku  

17. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 5. 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: 
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio nazočne da su u materijalima za sjednicu 
dostavljeni na uvid zapisnici, 4. sjednice Senata od 31. siječnja 2017. godine i Izvanredne sjednice 
Senata od 20. veljače 2017. godine te istaknuo da Upravi Sveučilišta nisu dostavljene primjedbe na 
navedene zapisnike i predložio glasovanje o prihvaćanju zapisnika, kako slijedi:  
 
1.1. 4. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 31. siječnja 2017. godine 
 
Zapisnik 4. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 31. siječnja 2017. godine je prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti.  
 
1.2. izvanredne sjednice u akademskoj godini 2016./2017. od 20. veljače 2017. godine 
 
Zapisnik Izvanredne sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 20. veljače 2017. godine je 
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. - 2.4. ukratko podnesu 
izvješća dekani prof. dr. sc. Aleksandar Včev za Medicinski fakultet te prof. dr. sc. Loretana Farkaš za 
Filozofski fakultet i prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković.  
 
2.1.  Izv. prof. dr. sc. Svjetlana Marić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 

znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti na Katedri za medicinsku biologiju i 
genetiku na Medicinskom fakultetu (prvi izbor) 

 
Dekan je izvijestio da izv. prof. dr. sc. Svjetlana Marić objavila 18 znanstvenih radova u časopisima, 
koji su indeksirani u CC i SCI te jedan znanstveni rad indeksiran u drugim citatnim bazama te dva 
znanstvena rada s međunarodnom recenzijom. Bila je voditeljica na tri znanstvena projekta, kako slijedi: 
poticajni projekt za mlade znanstvenike: „Retinoblastomski protein i PCNA u embriogenezi sisavaca te 
projekt: „Razvoj modela funkcije cirkulacijskog sustava ovisnog o arterijskoj elastičnosti“ i projekt: 
VIF-MEFOS-19 te istraživač na tri projekta. Održala je 14 priopćenja na znanstvenim skupovima te 
recenzirala 14 članaka u znanstvenim časopisima i jednu knjigu. Koautorica je u knjizi Medicinska etika, 
Etički aspekti humanog kloniranja te poglavlja u priručniku „Priručnik za vježbe iz medicinske 
biologije“ grupe autora – „Suvremene mikroskopske tehnike“ i „Svojstva stanične membrane“. Bila je 
mentoricom jedne doktorske disertacije i u postupku je prijava obrane teme jedne doktorske disertacije 
te je u koautorstvu sa studentima objavila dva znanstvena rada. Također je bila mentoricom jednog 
diplomskog rada i četiri završna rada. Članica je uredničkih odbora časopisa Bioengineering and 
Bioscience i Jorunal of Health Sciences te recenzentica u časopisima, kako slijedi: Bioengineering and 
Bioscience, Jorunal of Healht Sciences, Bosnian Journal of Basic Medical Sciencis, Clinical 
Epigenetics, Journal of Celland Animal Biology, International Journal of  Experimental Pathology, 
Život i škola i Poljoprivreda. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak 
izbora izv. prof. dr. sc. Svjetlane Marić u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno 
mjesto redovite profesorice sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Statutom Medicinskog  fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. 
Svjetlana Marić ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
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. Svjetlane Marić u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
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. Svjetlane Marić, izvanredne profesorice u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog 
područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti na Katedri 
za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice  
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. 
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2.2. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog 

polja filologija, znanstvene grane kroatistika na Filozofskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 
 
Prorektor je izvijestio da je prof. dr. sc. Loretana Farkaš objavila 39 znanstvenih radova u časopisima i 
zbornicima radova te 4 stručna rada i jedan rad-druge vrste radova. Bila je nositeljica triju znanstvenih 
projekata, kako slijedi: Doprinos Matije Petra Katančića hrvatskoj leksikologiji, Hrvatski književni jezik 

18. stoljeća u Slavoniji i Jezik hrvatskoglagoljskih tiskanih brevijara, a suradnica je bila na projektima: 
Leksikologija i frazeologija hrvatskoga jezika i Slavonski dijalekt. Recenzirala je tri znanstvene knjige 
i više članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova. Objavila je tri 
autorske knjige, kako slijedi: Jezik slavonskih franjevaca, Jezik hrvatskoga biblijskog prvotiska i Od 
slovosloxnosti slavonske te dvije suautorske knjige: Elementa Geometriae Practicae – Zemlyomirje – 
Uvod u praktičnu geometriju – zemljomjerstvo i Povijest hrvatskoga jezika. 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće. 
Na web stranici Fakulteta postavila je predavanja iz dvaju kolegija – Povijest hrvatskog jezika i Hrvatska 
dijalektologija kao nastavni tekst. Bila je mentorica 7 završnih te 9 diplomskih radova i u suautorstvu 
sa studentima objavila je 4 rada. Bila je mentorica jednog doktorskog rada i u koautorstvu sa 
doktorandicom je objavila 2 rada. Članica je uredništva znanstvenog časopisa Jezikoslovlje od 2011. 
godine i članica Uredničkog vijeća Kroatističke biblioteke Filozofskog fakulteta Osijek od 2015. godine. 
Bila je jedna od pokretačica i stručna urednica časopisa „Glede“, prvoga studentskog časopisa za 
promicanje kulture hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj. Kao voditeljica Odjela za hrvatski jezik pri 
osječkom Ogranku Matice hrvatske organizirala je niz tribina vezanih uz aktualna jezična pitanja. Na 
Fakultetu i Sveučilištu sudjeluje u radu brojnih povjerenstava. Bila je voditeljica Katedre za hrvatsku 
jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju, od 2010. godine prodekanica za razvojno-stručni rad te od 
2014. godine dekanica na Filozofskom fakultetu Osijek. Zatim, je Prorektor konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Loretane Farkaš 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 Filozofskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. 
Loretana Farkaš 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. Loretane Farkaš 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. Loretane Farkaš u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz znanstvenog područja 
Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane kroatistika na 
Filozofskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

u trajno zvanje 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., Odluka USRH 101/14., 60/15.) i u skladu s člankom 199. 
stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.3. Prof. dr. sc. Vlasta Rišner iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog 

polja filologija znanstvene grane kroatistika na Filozofskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 
 
Dekanica je izvijestila Senata da je prof. dr. sc. Vlasta Rišner objavila 60 radova, od toga su 44 
znanstvena rada. Izlaganjima je sudjelovala na 39 znanstvenih kupova, od toga 24 međunarodna ili 
skupa s međunarodnim sudjelovanjem te 15 domaćih skupova. Recenzirala je jednu znanstvenu knjigu  
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i 19 radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova. Bila je voditeljica 
dvaju znanstvenoistraživačkih projekata koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
pod nazivom. Gramatikalizacija u suvremenom hrvatskom standardnom jeziku i Jezik i stil zavičajne 

periodike i suradnica u dva projekta. Objavila je dvije znanstvene knjige: Iz jezične prošlosti i 

sadašnjosti i Kroz mijene i dodire publicističkoga stila. Bila je mentoricom pri izradi 41 diplomskog i 
29 završnih radova te mentoricom jednog doktorskog rada. U suautorstvu sa studentima objavila je šest 
radova i u suautorstvu s poslijedoktorandom objavila je znanstvenu knjigu i 3 znanstvena rada, a još 
jedan suautorski znanstveni rad prihvaćen je za objavljivanje. Također je mentorica dvama 
doktorandima doktorskoga studija Jezikoslovlje Filozofskog fakulteta Osijek čiji su sinopsisi disertacije 
prihvaćeni na Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta Osijek. Članica je Hrvatskog filološkog društva 
i hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku te bila članicom nekoliko odbora, kako slijedi: 
Organizacijskoga odbora Četvrtoga hrvatskog slavističkog kongresa, održanoga 2006. godine u 
Varaždinu i Čakovcu, Organizacijskoga odbora Hrvatskih sintaktički dana, održanoga u 2006. godini u 
Osijeku i Programskoga odbora XXV. Međunarodnog znanstvenog skupa HDPL-a 2011. godine u 
Osijeku. Bila je predsjednicom organizacijskog odbora znanstvenoga skupa Jezik medija nekada i sada 
održanog u Osijeku 2014. godine te članica Organizacijskog odbora znanstvenog skupa Od norme do 

uporabe održanoga u Osijeku 2016. godine. Zatim, je Dekanica konstatirala da je Fakultetsko vijeće 
provelo postupak izbora prof. dr. sc. Vlaste Rišner 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 Filozofskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Vlasta Rišner 
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. Vlaste Rišner 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. Vlaste Rišner u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-

nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz znanstvenog područja 
Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane kroatistika na 
Filozofskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

u trajno zvanje 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., Odluka USRH 101/14., 60/15.) i u skladu s člankom 
199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 
2.4. Prof. dr. sc. Zlatko Miliša iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja 

pedagogija znanstvene grane kroatistika na Filozofskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 
 
Isto tako, dekanica je izvijestila da je prof. dr. sc. Zlatko Miliša autor ili koautor 16 znanstvenih knjiga 
i jednog priručnika. Vodio je dva znanstveno-istraživačka projekta: Rad – odgojna vrijednost u 

komunama za ovisnike i Odgoj, vrijednosti i medijska manipulacija te regionalni voditelj projekta 
Građanski odgoj i osnove demokracije i bio suradnik u 7 znanstveno-istraživačkih projekata. Sudjelovao 
je kao izlagač na 16 međunarodnih i 14 domaćih znanstvenih skupova. Objavio je 8 znanstvenih članaka 
u zbornicima radova s međunarodnom recenzijom, 49 znanstvenih radova u 15 domaćih časopisa i 6 
radova u stranim časopisima. Recenzirao je 45 članaka objavljenih u više znanstvenih časopisa i 
zbornika radova, 8 znanstvenih knjiga, 4 zbornika radova te 3 priručnika. Bio je međunarodni recenzent 
Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH od 2010. do 2012. godine. Odlukom 
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Nacionalnog vijeća za znanost RH 2006. i 2009. godine bio je tajni recenzent za pet znanstvenih 
projekata koje financira resorno Ministarstvo RH te recenzirao 7 znanstveno-istraživačkih projekata 
financiranih od Sveučilišta u Osijeku. Bio je pozvani predavač na 4 međunarodna znanstvena skupa. 
Mentorom je bio na više od osamdeset završnih i diplomskih radova i u suautorstvu sa studentima 
objavio je sedam radova u znanstvenim časopisima te tri znanstvena rada u suautorstvu s doktorandima 
i jedan znanstveni članak i jednu znanstvenu monografiju. Bio je član uredništva pedagogijskog časopisa 
Metodički ogledi, od 1996. -1998. te glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Acta Iadertina 
Sveučilišta u Zadru od 2004. – 2010. i član je uredništva pedagogijskog časopisa Pedagogijska 
istraživanja i član uredništva Medianala – međunarodnog znanstvenog časopisa za medije, novinarstvo, 
masovno komuniciranje, odnose s javnostima i kulturu društva. Zatim, je Dekanica konstatirala da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Zlatka Miliše u znanstveno-nastavno zvanje i 
znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 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 Filozofskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Zlatko 
Miliša ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno 
mjesto redovitog profesora 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. Zlatka Miliše u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 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. Zlatka Miliše u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja 
Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, znanstvene grane opća pedagogija na 
Filozofskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

u trajno zvanje 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., Odluka USRH 101/14., 60/15.) i u skladu s člankom 199. 
stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 
3. Prijedlog Povjerenstva za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora 

emeritusa prof. dr. sc. Marcelu Meleru, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku 

 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio članove Senata da je Fakultetsko vijeće 
Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uputilo je 16. prosinca 
2016. godine Senatu prijedlog za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa 
prof. dr. sc. Marcelu Meleru, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku. Senat je 31. siječnja 2017. godine prihvatio prijedlog Fakultetskog vijeća 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku i u skladu sa Statutom i Pravilnikom Sveučilišta imenovao 
Povjerenstvo za razmatranje prijedloga i davanja mišljenja s prijedlogom za dodjelu počasnog 
znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Marcelu Meleru, umirovljenom 
redovitom profesoru Ekonomskog fakulteta u Osijeku, u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan i 
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 u Osijeku i prof. dr. 
sc. Krunoslav Zmajić, redoviti profesor i prodekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je 10. veljače 2017. godine uputilo Senatu Izvješće s mišljenjem i 
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prijedlogom za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. 
Marcelu Meleru, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 
Iz Izvješća Povjerenstva vidljivo je da je prof. dr. sc. Marcel Meler svoj nastavni rad započeo 1973. 
godine kao asistent iz predmeta "Komercijalno poslovanje s istraživanjem tržišta" na Ekonomskom 
fakultetu u Osijeku.  U zvanje znanstvenog asistenta izabran je 1977. godine, a u znanstveno-nastavna 
zvanja izbran je, kako slijedi: docent (1983.), izvanredni profesor (1987.), redoviti profesor (1992) i 
redoviti profesor u trajnom zvanju (1998), a umirovljen je 1. listopada 2015. godine. Bio je dekan (1996-
1998) i prodekan (1998-2003) Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te prorektor Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (1988-1990); prvi predsjednik (1996-1997), a potom i član Upravnog vijeća 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Također, je bio i dugogodišnji pročelnik Katedre za 
marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku.(2003-2015). Bio je  član Znanstvenog vijeća Ministarstva 
znanosti i tehnologije, član Znanstvenog područnog vijeća za društvene znanosti, te član Znanstvenog 
savjeta i Prosudbene skupine za ocjenjivanje projekata, koje je financiralo Ministarstvo znanosti i 
tehnologije Republike Hrvatske u znanstvenom polju ekonomije. Bio je u dva mandata član, a potom i 
zamjenik predsjednika Matičnog povjerenstva za znanstveno polje ekonomije (1996-2000). Svoj 
cjelokupni znanstveno-nastavni rad posvetio je obrazovanju i stvaranju generacija znanstvenika i 
stručnjaka iz područja marketinga u Republici Hrvatskoj tijekom četiri desetljeća, ne samo na svojem 
matičnom fakultetu, već i na svim ekonomskim fakultetima u Republici Hrvatskoj, kao i cjelovitoj 
implementaciji marketinga u svakodnevnu praksu gospodarskih, ali i izvan gospodarskih subjekata. 
Povjerenstvo je u svom Izvješću posebno istaknulo da je objavio ukupno251 znanstveni i stručni rad pri 
čemu je potrebno istaknuti činjenicu da je autor 19 knjiga, a da su njegovi znanstveni radovi prezentirani 
i objavljeni u 32 zemlje svijeta. Na taj je način reprezentirao ne samo Ekonomski fakultet u Osijeku i 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, već i Republiku Hrvatsku diljem svijeta. Osim toga, 
važno je da se u svojem znanstvenom radu ogledao s pisanjem i objavljivanjem najrazličitijih kategorija 
znanstvenih i stručnih radova – od knjiga, preko znanstvenih članaka u međunarodnim i domaćim 
časopisima i zbornicima radova konferencija, pa sve do studija i projekata, priručnika, rječnika i 
recenzija.  Sudjelovao je kao  istraživač u 5 znanstvenih projekata od kojih je u 3 bio glavni istraživač, 
a koje sve financiralo nadležno ministarstvo znanosti. Bio je član znanstvenih i programskih odbora 16 
znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, a recenzirao je 47 knjiga od kojih 43 u zemlji i 4 u 
inozemstvu. Jedan je od pokretača i od početka izlaženja 1988. godine do danas član je Uredništva 
časopisa "Ekonomski vjesnik" (danas Ekonomski vjesnik/Econviews), kojeg izdaje Ekonomski fakultet 
u Osijeku, a od 2010. godine i časopisa Tourism and Hospitality Management, kojeg izdaju Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija i Alexandreion Technological Educational Institution of 
Thessaloniki, Greece. Od 2001. godine neprekidno je član uredništva britanskog časopisa "Journal of 
Small Business &Enterprise Development", te član recenzentskog odbora TMC Academic Journal, 
Singapore od 2012. godine. Član je EMAC (European Marketing Academy),član AIEST (International 
Association of Scientific Expertsin Tourism), te C.I.R.E.T. (International Center for Research and Study 
on Tourism. Bio je mentor 79 magistarskih radova, 32 specijalistička rada i 10 doktorskih disertacija, 
sudjelovao je i u povjerenstvima za obranu 27 doktorskih disertacija na ekonomskim fakultetima diljem 
Republike Hrvatske, a bio je i član povjerenstva za ocjenu i obranu jedne doktorske disertacije na 
Sveučilištu u Udinama, Italija. Odlikovan je odličjem Reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića 
za osobite zasluge u znanosti 1996. godine. Nadalje, Povjerenstvo je utvrdilo da je prof. dr. sc. Marcel 
Meler svojim  iznimnim znanstvenim, nastavnim i javnim radom bitno pridonio razvitku Republike 
Hrvatske, posebice u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, 
znanstvenoj grani marketing te unaprijedio znanstveno-nastavu djelatnost Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmyera u Osijeku te predložilo Senatu da se prof. dr. sc. Marcelu 
Meleru, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini Ekonomskog fakulteta u Osijeku, dodijeli 
počasno znanstveno-nastavno zvanje professora emeritusa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na navedeni prijedlog 
Povjerenstva, te je jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o dodjeli počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professor emeritus 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
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Prof. dr. sc. Marcelu Meleru, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju  Ekonomskog 
fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje se počasno 
znanstveno-nastavno zvanje professora emeritusa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku zbog istaknutog znanstvenog, nastavnog  i javnog rada, kojim je bitno pridonio razvitku 
znanosti Republike Hrvatske, posebice u znanstvenom području Društvenih znanosti, 
znanstvenom polju ekonomije znanstvenoj grani marketing te unaprijedio znanstveno-nastavnu 
djelatnost Ekonomskog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Odbora za statutarna i pravna pitanja. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Odbor za statutarna i pravna pitanja (u daljnjem tekstu: Odbor) uputio 
Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekstu: Nacrt Prijedloga) na javnu raspravu 15. veljače 2017. godine do zaključno 
2. ožujka 2017. godine. Nacrt Prijedloga je dostavljen elektroničkim putem svim dekanima i 
pročelnicima znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica, ravnateljima sveučilišnih 
ustanova te predsjedniku Studentskog zbora Sveučilišta te objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta 
i učinjen dostupnim svim članovima akademske zajednice. Odbor je zaprimio primjedbe i prijedloge, 
kako slijedi: znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica: Prehrambeno-tehnološkog, Poljoprivrednog, 
Katoličkog bogoslovnog i Medicinskog fakulteta te Umjetničke akademije i Odjela za matematiku, 
biologiju i kulturologiju; pojedinih nastavnika znanstveno-nastavnih sastavnica: dr. sc. Domagoja 
Tomasa, poslijedoktoranda Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Jerka Barbića, redovitog profesora 
Medicinskog fakulteta, zatim sa Poljoprivrednog fakulteta: prof. dr. sc. Jasenke Ćosić ispred Zavoda za 
zaštitu bilja, prof. dr. sc. Zlatka Puškadije te izv. prof. dr. sc. Vesne Vukadinović ispred Zavoda za 
kemiju, biologiju i fiziku tla; Studentskog zbora Sveučilišta i gosp. Vilima Ribića, predsjednika Velikog 
vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Odbor je razmatrao dostavljene primjedbe 
i prijedloge na Nacrt Prijedloga te dostavio Senatu Konačni Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Konačni Prijedlog) koji se 
dostavljen na uvid u materijalima za sjednicu. Uvidom u dostavljene primjedbe i prijedloge na Nacrt 
Prijedloga vidljivo je da se glavnina primjedbi upravo odnosila na članke 12. i 13. Nacrta Prijedloga, 
koje se odnose na mandate dekana i pročelnika (Članak 12. - u članku 95. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Dekan se bira na vrijeme od tri godine i ista osoba može biti ponovo izabrana za dekana.“  i članak 13. 
- u članku 109. stavak 3. mijenja se i glasi: „Pročelnik se bira na vrijeme od tri godine i ista osoba može 
biti ponovo izabrana za pročelnika.“). Temeljem provedene javne rasprave i dobivenih očitovanja, 
Odbor je mišljenja da se u smislu nadolazećih izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta odnosno Nacrta 
Prijedloga, izmjene i dopune upute u proceduru, ali da se izuzmu odredbe, koje se tiču uzastopnih 
mandata čelnika znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica odnosno da postojeće odredbe ostanu na 
snazi i u skladu s navedenim iste nisu uvrštene u Konačni prijedlog. Također je istaknuo primjedbe i 
zahtjeve, koji su i prethodno dostavljani Odboru, a vezani su uz odredbu, koja se tiče pisanog dijela 
ispita na pojedinim sastavnicama poglavito tehničkog usmjerenja, koja podrazumijeva da se tijekom 
usmenoga ispita rješavaju odnosno izrađuju pojedini zadaci odnosno nacrti, te je usvojen prijedlog da 
se iznimno pisani dio ispita može smatrati eliminacijskim ukoliko je to za pojedine kolegije utvrđeno 
studijskim programom. Nadalje, prihvaćeni su prijedlozi, koji su se odnosili na poboljšanje teksta u 
pogledu Nacrta Prijedloga te je izvijestio da će svim sudionicima javne rasprave vezano uz njihove 
primjedbe i prijedloge biti dostavljena pisana očitovanja.    
 

Rektor Sveučilišta je izvijestio nazočne da je zadovoljan što je ispoštovana demokratska procedura i što 
se razmatraju pojedine inicijative i prijedlozi unutar Sveučilišta pa tako i gore navedeni prijedlozi  
upućeni u javnu raspravu, koja daje mogućnost izražavanja stavova i mišljenja svim dionicima. Isto tako 
je istaknuo da je uz dostavljene pisane primjedbe na Nacrt Prijedloga vezane uz odredbe koje se odnose 
na mandate čelnika znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica, obavio i usmene razgovore s čelnicima 
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pojedinih fakulteta, koji su se također izjasnili protiv navedenih izmjena i zahvalio se svima na 
dostavljenim mišljenjima.  
Nakon toga, Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu.  
 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija je 
postavio pitanje vezano uz članak 6. Konačnog Prijedloga u kojem stoji da članovi laboratorija mogu 
biti nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju, suradnici u suradničkom zvanju asistenta ili 
poslijedoktoranda, stručni suradnici u stručnom zvanju stručnog suradnika, višeg stručnog suradnika ili 
stručnog savjetnika te viši laboranti i laboranti, da li nastavnici u nastavnom zvanju mogu biti članovi 
laboratorija? 
 

Prorektor Vinković je izvijestio da su Odboru, također upućivani zahtjevi vezani za sastav zavoda i 
katedri te da je Odbor zauzeo stav da je Statut Sveučilišta, opći akt s kojim su usuglašeni statuti svih 
znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica, uz postojeću mogućnost da svaka znanstveno-
nastavna/umjetničko-nastavna sastavnica prema svojim specifikumima može urediti strukturu zavoda te 
isto unijeti u svoj statut, koji će proći svoju redovitu proceduru i ne vidi zapreke da isto ne može stajati. 
Također je istaknuo kad je riječ o zavodima i katedrama važnost samog definiranja zavoda i katedri te 
da zavodi ili odsjeci mogu biti temeljne ustrojbene jedinice, bez nižih ustrojbenih jedinica u svom 
sastavu ili u svom sastavu mogu imati dvije ili više katedri kao nižih ustrojbenih jedinica. Katedra može 
biti samostalna ili niža ustrojbena jedinica samo iznimno ako je ustrojena za predmete, koji ne 
zahtijevaju znanstveni pristup (strani jezik, tjelesna i zdravstvena kultura i sl.).  
 

Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta je nastavno na pitanje Dekana istaknula da se isto 
odnosi na nastavnike, koji su u nastavnim zvanjima predavača, višeg predavača i profesora visoke škole 
te da u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nastavnici u nastavnim 
zvanjima izvode predmete, koji ne zahtijevaju znanstveni pristup, međutim na fakultetima koji izvode 
stručne studije na kojima se biraju nastavnici u nastavno zvanje profesor visoke škole kao što je na 
Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, a profesor visoke škole je i voditelj 
laboratorija, stoga je istaknula da je i nastavna zvanja potrebno uvrstiti u tekst Konačnog prijedloga 
Statuta pa da nastavnici i u nastavnom zvanju mogu biti članovi laboratorija. 
 

Nakon toga, Rektor Sveučilišta je predložio da se prihvati tekst Konačnog Prijedloga uz napomenu da 
se u članku 6. Konačnog Prijedloga vezano uz laboratorije doda i nastavnici u nastavnim zvanjima. 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno i jednoglasno su donijeli  
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 
Navedeni Pravilnik je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
5. Prijedlog Pravilnika o sprečavanju nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio da se točka 4. dnevnog reda odnosi na Prijedlog Pravilnika o sprečavanju 
nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i predložio da u okviru navedene točke 
članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik 
Odbora za statutarna i pravna pitanja.  
 
Prorektor Vinković je izvijestio da je Odbor za statutarna i pravna pitanja (u daljnjem tekstu: Odbor) još 
na sjednici održanoj 19. rujna 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na dostavljeni Prijedlog Pravilnika, 
koji je kao i u sljedećoj točci dnevnog reda, Pravilnik o sukobima interesa i obveza na Sveučilištu Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku, nastao u okviru IPA projekta u kojem je sudjelovalo i Sveučilište u 
Osijeku, a nositelj projekta bilo je Sveučilište u Zagrebu. Na sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine 
Senat je donio Zaključak, kojim se produžilo trajanje javne rasprave, međutim Odbor do danas nije 
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zaprimio nikakve prijedloge ni primjedbe vezane za navedeni Prijedlog Pravilnika. Prorektor je upoznao 
Senat sa sadržajem Prijedloga Pravilnika, kojim se pobliže uređuje sprečavanje nepotizma prilikom 
zapošljavanja i napredovanja nastavnika i suradnika te nenastavnog osoblja i ostvarivanja prava iz 
radnog odnosa ili radnom odnosu sličnog odnosa povezanih osoba na Sveučilištu i njegovim 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama te sastavnicama Sveučilišta. Također, definira kada 
postoji nepotizam, tko su povezane osobe u tom smislu i utvrđivanje Povjerenstva za suzbijanje 
nepotizma kao nepristrano stručno tijelo, koje bi imalo devet članova i zamjenika, koje imenuje i 
razrješava Senat Sveučilišta. U nadležnosti Povjerenstva u skladu s Pravilnikom je vođenje postupka 
radi davanja suglasnosti prilikom zapošljavanja na Sveučilištu i njegovim sastavnicama, zatim vođenje 
postupka radi utvrđivanja pristranosti pri odlučivanju o pravima i obvezama zaposlenika ili studenata te 
davanje tumačenja radi primjene pojedinih odredbi ovog Pravilnika te obavljanje drugih poslova 
utvrđenih ovim Pravilnikom. Isto tako, definirana tajnost podataka odnosno postupak pred 
Povjerenstvom, koji nije otvoren za javnost i čiji su članovi dužni čuvati kao službenu tajnu podatke 
koje su saznali u obavljanju svoje dužnosti. Isto tako, na zahtjev Povjerenstva, sastavnice su dužne 
dostaviti tražene podatke bez obzira na tajnost tih podataka i također, Povjerenstvo može i neposredno 
izvršiti uvid u podatke, koji se vode kod sastavnica. Prijedlog Pravilnika obuhvaća i provedbu postupka 
izdavanja suglasnosti prilikom zapošljavanja, provedbu postupka radi utvrđivanja pristranosti pri 
odlučivanju o pravima i obvezama zaposlenika ili studenta te sredstva za rad Povjerenstva.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 
dostavljeni Prijedlog Pravilnika i jednoglasno su donijeli 
 

PRAVILNIK 
O SPREČAVANJU NEPOTIZMA 

 
Navedeni Pravilnik je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6. Prijedlog Pravilnika o sukobima interesa i obveza na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku 
 
Isto tako pod ovom točkom dnevnog reda članove Senata je izvijestio Prorektor izv. prof. dr. Mario 
Vinković te istaknuo da je na Prijedlog Pravilnika o sukobima interesa i obveza na Sveučilištu Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Prijedlog Pravilnika), Odbor za statutarna i pravna 
pitanja (u daljnjem tekstu: Odbor) na sjednici održanoj 19. rujna 2016. godine dao pozitivno Mišljenje 
te da je isti nastao u okviru IPA projekta u kojem je sudjelovalo i Sveučilište u Osijeku, a nositelj 
projekta bilo je Sveučilište u Zagrebu. Na sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine, Senat je donio 
Zaključak, kojim se produžilo trajanje javne rasprave kao i za Pravilnik u prethodnoj točci dnevnog reda 
i Odboru nisu dostavljeni prijedlozi niti primjedbe vezane za navedeni Prijedlog Pravilnika. Nakon toga, 
Prorektor je upoznao Senat sa sadržajem Prijedloga Pravilnika, kojim se pobliže uređuju profesionalni 
sukobi (sukobi interesa i obveza) koji su od utjecaja na rad zaposlenika Sveučilišta i njegovim 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama te sastavnicama Sveučilišta te značenje pojmova, koji 
se upotrebljavaju u Prijedlogu Pravilnika kao što je profesionalni sukob, mogući profesionalni sukob, 
sukob interesa, sukob obveza, bliska osobna veza, bliska poslovna veza, gospodarski interes, čelnik 
Sveučilišta, članovi uprave Sveučilišta, članovi uprave fakulteta i Umjetničke akademije, članovi uprave 
sveučilišnih odjela, članovi uprava sveučilišnih ustanova, Povjerenstvo za odlučivanje o profesionalnim 
sukobima, student, zaposlenik, Sveučilište, sastavnica, zajednički studij te dislocirani studij i zaštićeni 
podatak. Isto tako, vezano za sukob interesa, definirane su obveze zaposlenika, zabranjena djelovanja, 
primanje darova, gospodarski interes u trgovačkim društvima i drugim osobama, sukob interesa člana 
uprave Sveučilišta, utvrđivanje povezanosti, sukob interesa u odlučivanju, obveza čuvanja tajnosti 
podataka, sukob interesa kod ispitivanja izuma, znanstvena djelatnost, nastavna djelatnost, zabranjeni 
oblici sudjelovanja u nastavi na drugim visokim učilištima, stručna djelatnost, zabrana ulaganja i 
poslovanja, te utjecaj dopusta i korištenje sveučilišnih obilježja pri komunikaciji. Vezano uz korištenje 
sveučilišnih obilježja pri komunikaciji s drugim osobama, Prorektor je istaknuo važnost da se 
zaposlenici upoznaju sa sadržajem Pravilnika te korištenjem sredstava komunikacije sa sveučilišnim 
obilježjima kako ne bi došlo do poteškoća poglavito u korištenju službenih sredstava komunikacije, 
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službenih e-mailova i sl. Nadalje, Prijedlogom Pravilnika kod sukoba obveza definirane su obveze 
zaposlenika, ograničenja vanjskog djelovanja, korištenje dopusta, korištenje imovine Sveučilišta, odnos 
zaposlenika i suradnika, odnos zaposlenika i studenata i preuzimanje odgovornih položaja. Odredbama 
Prijedloga Pravilnika uređena je dužnost izvještavanja, vrijeme izvještavanja, sadržaj evidencije, izjava 
prigodom darivanja, uvid u evidenciju i ocjenu postojanja profesionalnog sukoba. Odredbama, koje se 
odnose na Povjerenstvo za odlučivanje o profesionalnom sukobu  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 
uređen je položaj, sastav, rad i nadležnost Povjerenstva te ovlasti predsjednika Povjerenstva, 
spriječenost predsjednika Povjerenstva u obavljanju dužnosti i razrješenje članova Povjerenstva. 
Također, Prijedlogom Pravilnika uređena su pitanja tajnosti postupka, postupak radi davanja 
savjetodavnog mišljenja u slučaju sumnje o mogućem profesionalnom sukobu, postupak utvrđivanja 
profesionalnog sukoba te nadzor.  
Nakon iznesenoga, Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu.   
 
Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog fakulteta je zamolio objašnjenje vezano uz članak 14. 
stavak 11., u kojem stoji: „Zaposlenik koji je zaposlen na nepuno radno vrijeme može najviše do jedne 
trećine nepunog radno vremena obavljati poslove izvan Sveučilišta.“  
 
Prorektor Vinković je istaknuo da navedena odredba ograničava zaposlenike, koji nemaju puno radno 
vrijeme na Sveučilištu do kojeg opsega, uzimajući u obzir proporcionalno njihovom nepunom radnom 
vremenu na instituciji mogu obavljati poslove izvan Sveučilišta.  
 
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta je istaknuo članak 61. stavke 1. i 3. Zakona 
o radu prema kojima radnik može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do 
180 sati godišnje što nije jedna trećina radnog vremena kako se to navodi u Prijedlogu Pravilnika te 
istaknuo da isto nije u suglasnosti s Zakonom o radu.      
 
Prorektor je odgovorio da se ne radi o istome te da navedeni članak 61. Zakona o radu govori o punom 
radnom vremenu, a ne o nepunome radnom vremenu kao što je to slučaj navedenog članka 14. stavka 
11. Prijedloga Pravilnika te da kod nepunog radnog vremena postoji mogućnost istodobnog rada kod 
više poslodavaca do ukupnog punog radnog vremena što ostavlja mogućnost sklapanja više ugovora o 
radu na nepuno radno vrijeme kod nekoliko različitih poslodavaca, ali s tim da zbroj svih sati ne smije 
prijeći prosječno ukupno godišnje radno vrijeme jer je tada u prekršaju poslodavac, koji je izdavao 
sklapanje ugovora o radu na nepuno radno vrijeme. Nadalje, Prorektor je istaknuo da ukoliko pak Dekan 
Včev misli na institut dopunskoga rada, koji je specifičan i u Hrvatskoj novouvedeni institut, mišljenja 
je da se prema njemu treba postupati oprezno poglavito ako se njime nekome daje suglasnost da radi na 
neodređeno nepuno radno vrijeme kod nekoga i tada se može dogoditi kao što je praksa i pokazala 
miješanje različitih instituta, instituta nepunoga radnoga vremena i instituta dopunskoga rada, koji nisu 
iste stvari.  
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta je postavio pitanje vezano uz članak 5. 
Prijedloga Pravilnika i potrebu navođenja da je zaposlenicima zabranjeno primati ili zahtijevati korist 
ili obećanje koristi radi prolaska na ispitu, obrane završnog, diplomskog i specijalističkog rada ili 
doktorske disertacije ili drugih oblika izvršavanja studentske ili istraživačke obveze na što je Prorektor 
odgovorio da nužno ne mora stajati, ali da je dobro da stoji u pogledu eventualnih poteškoća, koje bi se 
mogle pojaviti te bi u tom slučaju postojao eksplicitan pravni okvir i nemogućnost različitih tumačenja.  
 
Nakon toga, Rektor je zahvalio na sudjelovanju u raspravi i danim objašnjenjima te predložio glasovanje 
o Prijedlogu Pravilnika. Članovi Senata nisu imali primjedbi i jednoglasno su donijeli 
 

PRAVILNIK 
O SUKOBIMA INTERESA I OBVEZA 

 
Navedeni Pravilnik je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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7. Prijedlog izmjena i dopuna poslijediplomskog specijalističkog studija Nutricionizam na 
Prehrambeno- tehnološkom fakultetu Osijek (do 20%) 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Nutricionizam na Prehrambeno-
tehnološkom fakultetu do 20%, i predložio da o istome izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, 
prorektor za nastavu i studente.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
Osijek 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 Nutricionizam. Predložene izmjene 
odnose se na promjenu sadržaja za dva predmeta: Integrativna fiziologija i prehrambena biokemija i 
Osnove psihologije i savjetovanja te ukidanje izbornog predmeta Redukcijske i personalizirane dijete, a 
umjesto njega uvođenje novoga izbornoga predmeta Redukcijske i alternativne dijete. Predložene 
promjene temeljene su na iskustvu nastavnika stečenom tijekom izvedbe nastave s prethodno upisanim 
generacijama, prethodno stečenom obrazovanju polaznika, rezultatima interne anonimne studentske 
ankete o ocjeni nastave i nastavnika, koja se izvodi za svaku generaciju studenata nakon odrađene 
nastave, te novim znanstvenim i stručnim spoznajama iz područja nutricionizma. Na osnovu Izjave 
čelnika temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta od 27. siječnja 
2017. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog  programa nije došlo do 
promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. Slijedom navedenoga Povjerenstvo 
je na sjednici održanoj 24. veljače 2017. godine donijelo pozitivno Izvješće i predlaže Senatu 
prihvaćanje izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Nutricionizam.    
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 

Nutricionizam Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Nutricionizam (Odluka Senata KLASA: 602-04/10-03/14, URBROJ: 2158-60-01-10-21 od 19. 
srpnja 2010. godine). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
8. XXXVII. Promocija doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio Senat o XXXVII. promociji doktora znanosti 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja će se održati 8. travnja 2017. godine za 70 doktora 
znanosti, kako slijedi: Ekonomski fakultet – 17, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija – 5, Filozofski fakultet – 8, Građevinski fakultet – 2, Medicinski fakultet – 14, Poljoprivredni 
fakultet – 8, Prehrambeno-tehnološki fakultet – 1, Strojarski fakultet – 4, Doktorska škola društveno-
humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – 4, poslijediplomski sveučilišni 
interdisciplinarni studiji: Molekularne bioznanosti – 5 i Zaštita prirode i okoliša – 2. . Promocija će se 
održati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Gajev trg 7., u dva dijela. Prvi dio s početkom u 10.00 sati 
za 35 doktora znanosti i drugi dio s početkom u 11.30 sati za 35 doktora znanosti. Prijedlog s popisom 
pristupnika za XXXVII. promociju doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
dostavljen je u materijalima za sjednicu Senata. 
Senat je prihvatio Prijedlog za XXXVII. promociju doktora znanosti i jednoglasno donio sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
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1.  XXXVII. promocija doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

održat će se 8. travnja 2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Gajev trg 7.  
2.  Popis pristupnika (70) za XXXVII. promociju doktora znanosti u prilogu je ovog 

Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
9. Godišnja izvješća dekana i pročelnika o radu i poslovanju za akademsku godinu 2015./2016. 
 
U okviru ove točke dnevnog reda, Rektor je upoznao članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta detaljno 
pregledalo godišnja izvješća dekana i pročelnika za akademsku godinu 2015./2016.: Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, 
Filozofskog, Katoličkog bogoslovnog, Poljoprivrednog, Pravnog te Strojarskog fakulteta i Odjela za 
biologiju, fiziku i matematiku, navedenih u podtočkama od 9.1. do 9.10. Sva godišnja izvješća 
dostavljena su na uvid u materijalima za sjednicu Senata te su izrađena u skladu s Uputama za izradu 
Izvješća i prihvaćena na fakultetskim vijećima i vijećima odjela, kako slijedi:         
 
9.1. prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
       informacijskih tehnologija 
 
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek je uputio Fakultetskom vijeću Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek, Godišnje izvješće o radu i poslovanju Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija Osijek u akademskoj godini 2015./2016. Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 31. 
siječnja 2017. godine prihvatilo Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa 
Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek. Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su 
dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Fakultetu elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u akademskoj godini 2015./2016.i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Drage Žagara, dekana Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek o radu i poslovanju Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za akademsku godinu 2015./2016. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

      9.2. izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 
 
Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti uputio je 
Fakultetskom vijeću Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Godišnje izvješće o radu i poslovanju 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj godini 2015/2016. Fakultetsko vijeće na 
sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine prihvatilo je godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo 
ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Nakon 
uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno 
mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Fakultetu za odgojne i obrazovne 
znanosti u akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće  izv. prof. dr. sc. Damira Matanovića, dekana Fakulteta za odgojne 
i obrazovne znanosti o radu i poslovanju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za akademsku 
godinu 2015./2016. 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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      9.3. prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta 
 
Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta Osijek uputila je Fakultetskom vijeću 
Filozofskog fakulteta Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju Filozofskog fakulteta Osijek u 
akademskoj godini 2015./2016. Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine 
prihvatilo je Godišnje izvješće Dekanice Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta 
i Statutom Filozofskog fakulteta Osijek.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekanice Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Filozofskom fakultetu Osijek 
u akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Loretane Farkaš, dekanice Filozofskog fakulteta Osijek 
o radu i poslovanju Filozofskog fakulteta Osijek za akademsku godinu 2015./2016. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

      9.4. izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
 

Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu uputio je Fakultetskom 
vijeću Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Godišnje izvješće o radu i poslovanju Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta u Đakovu u akademskoj godini 2015./2016. Fakultetsko vijeće na sjednici 
održanoj 16. siječnja 2017. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta u akademskoj 
godini 2015./2016. i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta u Đakovu.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu u Đakovu u akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Ivice Raguža, dekana Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta u Đakovu o radu i poslovanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu za akademsku 
godinu 2015./2016.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

      9.5. prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta 
 
     Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku uputio je Fakultetskom vijeću 

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Godišnje izvješće o radu i poslovanju Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku u akademskoj godini 2015./2016.  Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. 
godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom 
Sveučilišta i Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta 
članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi 
Bolonjskog procesa na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku u akademskoj godini 2015./2016. i 
jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
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Prihvaća se godišnje izvješće  prof. dr. sc. Vlade Guberca, dekana Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku o radu i poslovanju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za akademsku godinu 
2015./2016. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 

      9.6. izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan Pravnog fakulteta 
 
Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan Pravnog fakulteta Osijek uputio je Fakultetskom vijeću Pravnog 
fakulteta Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj godini 
2015./2016. Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine prihvatilo je Godišnje 
izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravnog fakulteta 
Osijek.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Pravnom fakultetu Osijek u 
akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli 

 
ODLUKU 

 
Prihvaća se godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Borisa Bakote, dekana Pravnog fakulteta Osijek o 
radu i poslovanju Pravnog fakulteta Osijek za akademsku godinu 2015./2016. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

      9.7. prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta 
 
     Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu uputio je Fakultetskom 

vijeću Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Godišnje izvješće o radu i poslovanju Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2015./2016. Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 
15. prosinca 2016. godine prihvatilo je godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu 
sa Statutom Sveučilišta i Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. 
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Ivana Samardžića, dekana Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu o radu i poslovanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za akademsku 
godinu 2015./2016. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

      9.8.  prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku 
 

Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku uputila je Vijeću Odjela za matematiku 
Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za matematiku u akademskoj godini 2015./2016. Vijeće 
Odjela za matematiku je na sjednici održanoj 18. siječnja 2017. godine prihvatilo Godišnje izvješće 
Pročelnice Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela za 
matematiku. 
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnice Odjela, članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za matematiku 
u  akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli 
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ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Mirte Benšić, pročelnice Odjela za matematiku o radu i 
poslovanju Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  za akademsku 
godinu 2015./2016.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

      9.9.  izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik Odjela za fiziku 
 

Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik Odjela za fiziku uputio je Vijeću Odjela za fiziku  godišnje 
izvješće o radu i poslovanju Odjela za fiziku u akademskoj godini 2015./2016. Vijeće Odjela za fiziku 
je na sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine prihvatilo Godišnje izvješće Pročelnika Odjela i 
dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela za fiziku. 
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnika Odjela članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za fiziku u 
akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće  izv. prof. dr. sc. Branka Vukovića, pročelnika Odjela za fiziku o 
radu i poslovanju Odjela za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  za akademsku 
godinu 2015./2016. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

      9.10. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju 
 
     Prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju uputio je Vijeću Odjela za biologiju Godišnje 

izvješće o radu i poslovanju Odjela za biologiju u akademskoj godini 2015./2016. Vijeće Odjela za 
biologiju je na sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine prihvatilo, Godišnje izvješće Pročelnika 
Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela za biologiju. 
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnika Odjela članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za biologiju u  
akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće  prof. dr. sc. Enriha Merdića, pročelnika Odjela za biologiju o radu 
i poslovanju Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  za akademsku 
godinu 2015./2016. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 

10. Sveučilišno izdavaštvo 
 
Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio članove Senata da je Sveučilišni odbor za 
izdavačku djelatnost na sjednici održanoj 1. ožujka 2017. godine razmatrao prijedlog Medicinskog i 
Pravnog fakulteta za izdavanje udžbenika i knjige. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da 
su uz prijedloge za izdavanje udžbenika i knjige dostavljene Odluke Fakultetskih vijeća, kojima se daje 
suglasnost za izdavanje udžbenika/knjige, recenzije i pripremljen tekst udžbenika/knjige za tisak. 
Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje, 
kako slijedi: 
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MEDICINSKI FAKULTET 
 
Na Medicinskom fakultetu za izdavanje jednog udžbenika, kako slijedi:  
 
Urednici: Prof. dr. sc. Elizabeta Topić 
                Prof. dr. sc. Dragan Primorac  
                Prof. dr. sc. Stipan Janković 
Sveučilišni udžbenik: Medicinska biokemija i laboratorijska medicina u kliničkoj praksi 
Recenzenti: Akademik Stjepan Gamulin 
                    Doc. dr. sc. Jasenka Wagner, Medicinski fakultet Osijek 
Prof. dr. sc. Jerko Barbić,  Medicinski fakultet Osijek  
 
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 „Medicinska biokemija i 

laboratorijska medicina u kliničkoj praksi“ urednika prof. dr. sc Elizabete Topić, prof. dr. sc. 
Dragana Primorca i prof. dr. sc. Stipana Jankovića.  

 
 
PRAVNI FAKULTET 
 
Na Pravnom fakultetu za izdavanje jedne knjige, kako slijedi:  
 
Urednica: Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar  
Knjiga: Suvremeno obiteljsko pravo i postupak 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Alan Uzelac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
                    Prof. dr. sc. Suzana Bubić,  Univerzitet Đemala Bjedića u Mostaru   
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje knjige pod nazivom „Suvremeno obiteljsko pravo i postupak“ 

urednice izv. prof. dr. sc. Branke Rešetar.  
 
 
11. Prijedlog isplate predujma sredstava za a. g. 2016./2017.  po Ugovoru o sufinanciranju 

troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017/2018. 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. 
Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose, koji je istaknuo da su u materijalima za 
sjednicu dostavljeni Prijedlozi Odluka s tabličnim prikazima prijedloga o isplati predujma troškova 
poslovanja, zatim o isplati predujma subvencije za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata 
za ak. god. 2016./2017. te o isplati predujma prema Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja 
redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 
od 2. studenoga 2015. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor). Odbor za financijsko poslovanje i proračun 
je na sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine razmatrao prijedloge, kako slijedi:  
 
11.1. za troškova poslovanja  
 
U materijalima za sjednicu Senata dostavljen je Prijedlog Odluke o isplati predujma troškova poslovanja 
za 2017. godinu po znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta sukladno 
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Ugovoru u ukupnom iznosu od 3.584.000,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na 
sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog Odluke za isplatu 
predujma troškova poslovanja za 2017. godinu sukladno Ugovoru.   
Nakon toga Rektor je zahvalio Prorektoru Mrčeli i predložio glasovanje o predloženoj isplati predujma 
troškova poslovanja za 2017. godinu sukladno Ugovoru. Članovi Senata prihvatili su navedeni prijedlog 
i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o isplati predujma troškova poslovanja za 2017. godinu sukladno  
Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama  
2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
11.2. za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata 
 
Nadalje, Prorektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen je Prijedlog Odluke o 
isplati predujma subvencije za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata za ak. god. 
2016./2017. po znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama prema Ugovoru u ukupnom 
iznosu od 2.365.000,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 27. 
veljače 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog Odluke o isplati predujma subvencije za 
sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata za ak. god. 2016./2017. prema Ugovoru 
Nakon toga Rektor je zahvalio Prorektoru Mrčeli i predložio glasovanje o predloženoj isplati predujma 
subvencije za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata za ak. god. 2016./2017. prema 
Ugovoru. Članovi Senata prihvatili su navedeni prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o isplati predujma subvencije za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata 
za akademsku godinu 2016./2017. prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih 

studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
11.3. za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe 
 
Isto tako, Prorektor Mrčela je pod ovom podtočkom dnevnog reda izvijestio da je u materijalima za 
sjednicu Senata dostavljen je Prijedlog Odluke o isplati predujma prema Ugovoru za potrebe Rektorata 
i ostale sveučilišne potrebe za 2017. godinu, a odnose se na materijalne troškove za: Rektorat, Gradsku 
i sveučilišnu knjižnicu i Centar za kvalitetu zatim za stipendiranje i nagrađivanje studenata – stipendije 
za izvrsnost te prema članku 8. Ugovora (olakšanje pristupa studentima slabijeg socijalno-ekonomskog 
statusa i olakšanje pristupa studiju studentima s invaliditetom) i ostalo – sredstva rezervi, kapitalna 
ulaganja i ostalo (smotra, licence anketa, glasnik, natječaji i dr.)  u iznosu od 4.821.622,38 kn od toga je 
isplaćeno u 2016. godini ukupno 204.640,00 kn i ostaje za isplatu ukupno 4.616.982,38 kn. Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine dao pozitivno 
Mišljenje na Prijedlog Odluke o gore navedenoj isplati predujma.  
Nakon toga Rektor je zahvalio Prorektoru Mrčeli i predložio glasovanje o isplati predujma prema 
Ugovoru za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe za 2017. godinu. Članovi Senata prihvatili su 
navedeni prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeću 
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ODLUKU 
o isplati predujma prema Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i 

materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 
2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 2. studenoga 2015. godine  
za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe za 2017. godinu. 

 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12. Prijedlog visine satnice za vanjske suradnike 
 
Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za 
financijsko poslovanje i proračun je u okviru ove točke izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o cijeni jednog norma sata za vanjske suradnike s tabličnim 
prikazom. Predložena cijena jednog norma sata za vanjske suradnike utvrđena je na temelju osnovne 
bruto proračunske osnovice bez dodataka, osnovnog koeficijenta po zvanjima i radnim mjestima i vrsti 
zvanja. Cijena jednog norma sata vanjskog suradnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu 
radnog staža suradnika. Cijena sata mentora utvrđuje se na osnovi koeficijenta stručnog suradnika 
(1,261) bez dodataka na radni staž. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 
27. veljače 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na dostavljeni prijedlog o visini satnice za vanjske 
suradnike.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na dostavljeni 
prijedlog, te su jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o cijeni jednog norma sata za vanjske suradnike  

 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
13. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora čiji je predmet  
 
Pod točkom 13. dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za 
financije i poslovne odnose, koji je istaknuo da su u materijalima za sjednicu dostavljeni Prijedlozi 
Odluka, kojima se daje suglasnost prof. dr. sc Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje 
ugovora i pozitivna Mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun, kako slijedi: 
 
a) nabava, isporuka i montaža namještaja i opreme u sklopu projekta rekonstrukcije i 

modernizacije studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4, Osijek 
 
Odbor za financijsko poslovanje i proračun (u daljnjem tekstu: Odbor) je na sjednici održanoj 27. veljače 
2017. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora čiji je predmet nabava, isporuka 
i montaža namještaja i opreme u sklopu projekta rekonstrukcije i modernizacije studentskog doma na 
adresi I. G. Kovačića 4, Osijek s procijenjenom vrijednosti nabave od 1.470.592,00 kn bez PDV-a 
odnosno 1.838.240,00 kn s PDV-om, i dostavio ga Senatu.  
Nakon iznesenoga, Rektor je izvijestio da je prošle godine započela rekonstrukcija Studentskog doma 
na adresi I. G. Kovačića 4, najstarijeg Studentskog doma osječkog Sveučilišta te da su građevinski 
radovi pri kraju i slijedom istoga provedena je javna nabava za isporuku i montažu namještaja i opreme 
i otvorio raspravu.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno i jednoglasno su donijeli sljedeću  
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ODLUKU 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi čiji je predmet nabava, isporuka i montaža 
namještaja i opreme u sklopu projekta rekonstrukcije i modernizacije studentskog doma na 
adresi I. G. Kovačića 4, Osijek čija procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.470.592,00 kn bez 
PDV-a, odnosno 1.838.240,00 kn s PDV-om. 
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
b) pružanje usluge stručnog nadzora radova  i Koordinatora zaštite na radu II za izgradnju nove 

zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona za izgradnju zgrade studentskog 
paviljona u Sveučilišnom campusu 

 
Isto tako, Odbor je na sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje 
suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje ugovora čiji je predmet 
pružanje usluge stručnog nadzora radova i Koordinatora zaštite na radu II za izgradnju nove zgrade, 
infrastrukture i okoliša studentskog paviljona za izgradnju zgrade studentskog paviljona u Sveučilišnom 
campusu u iznosu od 579.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 723.750,00 kn s PDV-om, i dostavio ga 
Senatu.  
Nakon iznesenoga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno i 
jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za potpisivanje Ugovora s ponuditeljem Institut IGH d.d. Zagreb, čiji je predmet 
pružanje usluge stručnog nadzora radova i Koordinatora zaštite na radu II za izgradnju nove 
zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona za izgradnju zgrade studentskog paviljona 
u Sveučilišnom campusu u iznosu od 579.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 723.750,00 kn s PDV-om. 
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
14. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku i prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno - tehnološkog  
fakulteta Osijek za potpisivanje ugovora čiji je predmet izvođenje zaštitnih arheoloških 
istraživanja za novu zgradu Prehrambeno - tehnološkog fakulteta Osijek – 2. faza u 
Sveučilišnom campusu 

 
Prorektor prof. dr. sc. Tomislav Mrčela pod ovom točkom je izvijestio da je u materijalima za sjednicu 
dostavljeno pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 27. veljače 2017. godine 
na također dostavljeni Prijedlog Odluke, kojim se predlaže davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku 
Turkalju, rektoru Sveučilišta i prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
Osijek za potpisivanje ugovora s ponuditeljem Delmat Galiot d.o.o. Split, čiji je predmet izvođenje 
zaštitnih arheoloških istraživanja za novu zgradu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – 2. faza u 
Sveučilišnom campusu u iznosu od 1.091.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.363.750,00 kn s PDV-om. 
Nakon iznesenoga, Rektor je otvorio raspravu.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno i jednoglasno su donijeli sljedeću  

 
ODLUKU 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za 
potpisivanje ugovora s ponuditeljem Delmat Galiot d.o.o. Split, čiji je predmet izvođenje zaštitnih 
arheoloških istraživanja za novu zgradu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – 2. faza u 
Sveučilišnom campusu u iznosu od 1.091.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.363.750,00 kn s PDV-
om. 
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Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
15. Prijedlog Pravilnika o raspodijeli financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku za studentske programe 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da s Prijedlogom Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava 
Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za studentske programe (u daljnjem 
tekstu: Prijedlog Pravilnika) članove Senata upozna prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije 
i poslovne odnose. 
Prorektor je izvijestio da je na temelju prijedloga Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u 
materijalima za sjednicu na uvid dostavljen Prijedlog Pravilnika, kojim se pobliže uređuje raspodjela 
sredstava proračunskih fondova Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u 
daljnjem tekstu: Studentski zbor) za studentske programe, postupak u svezi javnog natječaja za 
financiranje programa, koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti te provedba i 
izvještavanje o provedenim studentskim programima. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je 6. 
ožujka 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog Pravilnika i dostavio ga Senatu.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu.  
 
Stjepan Ćurčić, student i tajnik Studentskog zbora je istaknuo da je Prijedlog Pravilnika sličan 
prošlogodišnjem uz jasnije definiranje kriterija evaluacije, kojim se ostavlja manje prostora za 
subjektivnu ocjenu Povjerenstvu za evaluaciju te pobliže uređuje promocija Studentskog zbora i 
Sveučilišta kroz same kriterije Natječaja. Također je zamolio dekane/pročelnike da potaknu studentske 
udruge i studentske zborove, koji djeluju na njihovim znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 
da se prijave na Natječaj, koji će biti raspisan po usvajanju Prijedloga Pravilnika kroz nekoliko dana.  
Nakon toga, Rektor Sveučilišta je predložio glasovanje o Prijedlogu Pravilnika. Članovi Senata nisu 
imali primjedbi i jednoglasno su donijeli sljedeći 
 

PRAVILNIK 
 

o raspodjeli financijskih sredstava  
Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  za studentske programe 

 
 
15.1. Imenovanje Povjerenstva za studentske programe 
 
Nastavno na prethodnu točku, Rektor je izvijestio da je potrebno imenovati članove Povjerenstva za 
vrednovanje studentskih programa iz reda sveučilišnih nastavnika te da je prijedlog Odbora da se 
imenuju, kako slijedi: izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta i 
izvanredni profesor Pravnog fakulteta Osijek i prof. dr. sc. Branimir Marković, prodekan za financije i 
organizaciju poslovanja i redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 
Članovi Senata prihvatili su prijedlog Odbora za imenovanje članova Povjerenstva za vrednovanje 
studentskih programa iz reda sveučilišnih nastavnika i jednoglasno donijeli sljedeću 

 
O D L U K U 

o  imenovanju članova Povjerenstva za  
vrednovanje studentskih programa 

 
Imenuju se članovi Povjerenstva za vrednovanje studentskih programa iz reda sveučilišnih 
nastavnika: 

1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta i        
izvanredni profesor Pravnog fakulteta Osijek 

2. Prof. dr. sc. Branimir Marković, prodekan za financije i organizaciju poslovanja i 
redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku 
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16. Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku  
 
Isto tako Prorektor prof. dr. sc. Tomislav Mrčela je izvijestio da je u okviru ove točke dnevnog reda 
dostavljen Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta za 2017. godinu s prikazom prihoda i rashoda, 
kojeg je prihvatila Skupština Studentskog zbora na sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine. Odbor 
za financijsko poslovanje i proračun je 6. ožujka 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na dostavljeni 
Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta za 2017. godinu i dostavio ga Senatu.  
Nakon iznesenoga, Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu.  
 
Stjepan Ćurčić, student i tajnik Studentskog zbora je istaknuo da je predloženim Financijskim planom 
Studentskog zbora Sveučilišta za programe studentskih udruga i zborova predviđen iznos od 490.000,00 
kn te za opremu za studentske programe i ured Studentskog zbora 31.577,00 kn.  
 
Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeni Financijski plan i jednoglasno su donijeli sljedeću   
 

ODLUKU 
o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana Studenskog zbora     

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu  
 
Prihvaća se Prijedlog Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu.     
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
17. Razno 
17.1. Interni natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu 

znanstvenoistraživačkih projekata – produljenje Natječaja 
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je u okviru ove podtočke dnevnog reda u ime prof. dr. sc. Rudolfa 
Scitovskog, prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju, predložio članovima 
Senata, produljenje roka vezano za objavu rezultata Internog natječaja Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za prijavu znanstvenoistraživačkih projekata (u daljnjem tekstu: Interni 
natječaj), do 15. ožujka 2017. godine iz razloga što nisu pristigle sve recenzije recenzenata, te se shodno 
navedenome ne može napraviti rangiranje. Nakon čega će Povjerenstvo za ocjenu 
znanstvenoistraživačkih projekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao ovlašteno tijelo Senata donijeti 
Odluku o utvrđivanju kriterija za odabir IZIP-2016 projekata, koji će se financirati na temelju čega će 
Rektor Sveučilišta donijeti listu projekata iz STEM područja i projekata DH i UM područja o 
financiranju znanstvenoistraživačkih projekata i umjetničkih projekata IZIP-2016. temeljem 
provedenog Internog natječaja.   
Članovi Senata, suglasni su da se produlji rok za objavu rezultata Internog natječaja do 15. ožujka 2017. 
godine nakon čega će na prijedlog Povjerenstva, Rektor Sveučilišta donijeti listu financiranih projekata, 
IZIP-2016. 
 
17.2. Održavanje Sveučilišnog campusa 
 
Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje je izvijestio članove 
Senata da će sukladno planu održavanja prostora u Sveučilišnom campusu o kojemu je i obavljen 
razgovor s prodekanima i pročelnicima pojedinih znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica 
smještenih u Sveučilišnom campusu, Aneksom Ugovora o korištenju objekata, urediti i održavanje 
prostora. Na isti način napraviti će se i s Odjelima za matematiku i fiziku te Terom tehnopolis d.o.o. 
Osijek.  
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17.3. Putni nalozi  
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta je postavio pitanje mogućnosti da putne 
naloge, koje Poljoprivredni fakultet izdaje profesorima Odjela za matematiku, koji izvode nastavu na 
stručnim studijima Poljoprivrednog fakulteta u Vinkovcima zapravo izdaje Sveučilište, obzirom da je 
Odjel za matematiku podružnica Sveučilišta, nakon čega će Poljoprivredni fakultet refundirati 
Sveučilištu trošak.  
 
Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i izgradnju 
je istaknula kako isto zakonski nije provedivo jer potrebu za izvedbom nastave iz matematike ima 
Poljoprivredni fakultet, a ne Odjel za matematiku i ne postoji mogućnost refundacije troškova, te da 
porezi i prirezi idu Poljoprivrednom fakultetu na što je i upozorila Porezna uprava prilikom posjeta 
Filozofskom, Pravnom i Ekonomskom fakultetu.  
 
Rektor je također istaknuo upozorenje, koje je dala Porezna uprava prilikom revizije i da ne postoji 
mogućnost refundacije troškova.  
 
Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku je istaknula da profesori Odjela za 
matematiku sudjeluju u izvođenju nastave na stručnim studijima Poljoprivrednog fakulteta u 
Vinkovcima, temeljem Aneksa Ugovora o radu te postavila pitanje oporezivanja putnih naloga na što je 
gđa. Anđelka Klaić odgovorila da ukoliko se radi o profesorima, koji nemaju punu normu sati i temeljem 
Aneksa Ugovora izvode nastavu iz matematike na stručnim studijima Poljoprivrednog fakulteta u 
Vinkovcima i nemaju nikakvu isplatu temeljem ugovora na Poljoprivrednom fakultetu, putni nalog 
kojeg Poljoprivredni fakultet izdaje takvom profesoru nije oporeziv do prve isplate temeljem ugovora o 
djelu i nekog sličnog ugovora. 
 
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 5. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. te najavio da će sljedeća sjednica Senata biti 
održana krajem ovoga mjeseca i zaključio sjednicu u 11.05 sati.  
 
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 


