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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
6. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2016./2017., održane 28. 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.  Doc. dr. sc. Mirela Samardžić, zamjenica pročelnika zamjena za pročelnika izv. prof. dr. sc.      

                                                   Berislava Markovića, 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. Branimir Marković, 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. 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. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
22. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
23. 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 

24. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja    
                                        Strossmayera u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski 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. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
 

Ostali nazočni:  
1. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 
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 6. sjednicu Senata u akademskoj godini 2016./2017. te pozdravio sve nazočne i predložio 
sljedeći 
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 5. sjednice Senata u akademskoj godini 2016/2017. od 7. ožujka 2017. 
godine  

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

znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na Katedri 
za kirurgiju i neurokirurgiju na Medicinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 

2.2. Prof. dr. sc. Jozo Kristek iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 
polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i 
neurokirurgiju na Medicinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 

2.3. Prof. dr. sc. Ines Drenjančević iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 
znanstvenog polja fiziologija čovjeka na Katedri za fiziologiju i imunologiju na 
Medicinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 

2.4. Izv. prof. dr. sc. Željko Glavić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 
znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija na Katedri 
za kirurgiju i neurokirurgiju na Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

2.5. Izv. prof. dr. sc. sc. Vesna Gantner iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo na Poljoprivrednom 
fakultetu Osijek (prvi izbor) 

2.6. Izv. prof. dr. sc. Karolina Vrandečić iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane fitomedicina na Poljoprivrednom 
fakultetu Osijek (prvi izbor) 

2.7. Izv. prof. dr. sc. Ružica Lončarić iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomija znanstvenih grana opća ekonomija i međunarodna 
ekonomija Poljoprivrednom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

3. Potvrda izbora članova Senata iz reda studentskih predstavnika poslijediplomskih studija 
4. Pokretanje postupka izbora rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
5. Izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskih sveučilišnih studija Njemački jezik i 

književnost (jednopredmetni i dvopredmetni) na Filozofskom fakultetu Osijek 
6. Ustroj novih stručnih i sveučilišnih studija: 

6.1. Stručni studij Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i  
        informacijskih tehnologija Osijek 
6.2. Preddiplomski sveučilišni studij Kompozicija s teorijom muzike, smjerovi:  
       Kompozicija, Teorija muzike na Umjetničkoj akademiji u Osijeku 
6.3. Diplomski sveučilišni studij Tamburaško umijeće na Umjetničkoj akademiji u  

             Osijeku 
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6.4. Diplomski sveučilišni studij Žičani instrumenti: smjerovi Gitara, Tambura na  
       Umjetničkoj akademiji u Osijeku  
6.5. Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija na Medicinskom fakultetu Osijek  

7. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Digitalni marketing na Ekonomskom 
fakultetu u Osijeku 

8. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu 

9. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinskog fakulteta 
Osijek  

10. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog centra u 
Osijeku 

11. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja Osnove glume i lutkarstva na 
Umjetničkoj akademiji u Osijeku 

12. Godišnja izvješća dekana i ravnatelja o radu i poslovanju za akademsku godinu 2015./2016.  
12.1. prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta 

      12.2. prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
      12.3. izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog fakulteta 
      12.4. Dubravka Pađen Farkaš,viša knjiž.,  ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice  
      12.5. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec, ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
13. Sveučilišno izdavaštvo 
14. Plan i dinamika zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u akademskoj 

godini 2017./2018. 
15. Prijedlog kandidata za članove matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i umjetničkog 

vijeća  
16. Imenovanje predsjednika i članova Odbora za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog 

obrazovanja  
17. Imenovanje Povjerenstva za suzbijanje nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku 
18. Imenovanje Povjerenstva za odlučivanje o profesionalnom sukobu na Sveučilištu Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku 
19. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
20. Prijedlog financijskog plana Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 
21. Davanje suglasnosti prof. dr.sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji zgrade 
studentskog paviljona, uređenju okoliša oko zgrade, radova na izgradnji mosta između dviju 
zgrada, uređenju Studentskog trga, te izgradnji i uređenju sjevernog  

      parkirališta  
21.1. Davanje suglasnosti Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u 

Osijeku za provedbu postupka javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg 
ugovora o javnoj nabavi za opskrbu električnom i toplinskom energijom  

22. Imenovanje v.d. dekana Pravnog fakulteta Osijek 
23. Znanstvena i nastavna djelatnost  
24. Imenovanje članova upravnih vijeća sveučilišnih ustanova:  

24.1. Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
24.2. Studentskog centra u Osijeku 
24.3. Studentskog centra u Slavonskom Brodu 

25. Razno 
 
Rektor je istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 6. sjednicu Senata 
dostavljen elektroničkim putem te predložio da točka 19. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u okviru koje će izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar Vicković, pročelnica Centra 
za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta održati prezentaciju postane 
točka 2., a slijedom toga ostale točke dnevnog reda se pomjeraju. 
Predloženi dnevni red uz navedenu izmjenu jednoglasno je prihvaćen. 
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1. Prihvaćanje Zapisnika 5. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 7. ožujka 2017. 

godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 5. sjednice Senata od 7. ožujka 2017. godine te predložio da se 
članovi Senata očituju o tekstu Zapisnika. 
Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 5. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 7. ožujka 2017. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
 
2. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da o istoj članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. 
Sanja Lončar-Vicković, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Pročelnica Centra je istaknula kako je Strategija Sveučilišta od 2011. do 2020. prihvaćena na zajedničkoj 
sjednici Senata i Sveučilišnog savjeta 19. prosinca 2011. te da je Izvješće o provedbi Strategije od 2011. 
do 2020. prihvaćeno na sjednici Senata 1. srpnja 2014. Isto tako, Izmjene i dopune Strategije od 2011. 
do 2020. prihvaćene su na sjednici Senata 22. prosinca 2014. godine, a Izvješće o provedbi Strategije za 
2015./2016. je drugo godišnje izvješće. Izmjene i dopune Strategije od 2011. do 2020.  obuhvaćaju 
sedam strateških ciljeva, 101 zadatak od kojih je 35, koji se odnose na nastavni proces, 20 na 
znanstvenoistraživačku djelatnost, 6 na međunarodnu suradnju, 2 na Sveučilište i okruženje, 4 na ljudske 
i materijalne resurse, 24 na obnovu i razvoj Sveučilišta i 10 na sustav upravljanja kvalitetom. Oko 50% 
zadataka imaju rok provedbe, a ostali se prate kontinuirano. Najveći napredak u ostvarenju zadataka je 
u području obnove i razvoja Sveučilišta, gdje je od 24 zadatka dosad realizirano 22 zadatka. Također je 
posebno istaknula useljenje i opremanje zgrada Građevinskog fakulteta, konstrukcijsko uređenje 
potkrovlja Medicinskog fakulteta, potvrdu glavnog projekta Sveučilišnog centra u Stepinčevoj ulici, 
arheološka istraživanja za novu zgradu Pravnog fakulteta u Campusu, Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava za novi Studentski paviljon između Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU, Središnje 
agencije za financiranje i ugovaranje projekata EU i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
iznosu od 174.300.000,00 kn.  Nadalje, u okviru nastavnog procesa definirani su ishodi učenja za sve 
razine studijskih programa, povećana je mobilnost nastavnika, studenata i nenastavnog osoblja. U okviru 
stipendiranja studenata potiče se izvrsnost, studenti sportaši i studenti u stanju socijalne potrebe. Isto 
tako je istaknula provedbu projekata HKO vezanih uz ishode učenja i potrebe tržišta rada. U Okviru 
zadataka, koji se odnose na znanstvenoistraživačku djelatnost donesen je Pravilnik o vrednovanju rada 
asistenata, poslijedoktoranada i mentora te je proveden interni znanstvenoistraživački program na 
Sveučilištu. Do kraja rujna 2016. objavljeno je 17 brojeva Sveučilišnog glasnika. Na novoj web stranici 
Sveučilišta dostupna je transparentna baza podataka znanstvenih radova, te su provedene i druge 
aktivnosti vezane uz bolju vidljivost i rangiranje Sveučilišta – Webometrics. Na svim sastavnicama 
zaposleni su djelatnici sustava kvalitete. Nerealizirano je ostalo još 6 strateških zadataka od kojih treba 
istaknuti Pravilnik o neformalnom i informalnom obrazovanju, još nisu ustrojeni: Centar za cjeloživotno 
učenje, Centar za stručne studije i Ured za odnose s javnošću. Također su smanjeni prihodi od 
komercijalizacije rezultata istraživanja za 12% kao i prihodi od stručnih usluga i ostalih vanjskih izvora 
za oko 40%. Temeljem ostvarenih zadataka može se zaključiti da se Strategija se u velikoj mjeri uspješno 
provodi, međutim  potrebno je redefinirati sadržaje za razdoblje do 2020. Isto tako treba istaknuti da 
samo još dva zadatka imaju rok za provedbu u idućem razdoblju (jedan do 2017., a jedan do 2019. 
godine), svi ostali zadatci provode se kontinuirano i konačno potrebno je definirati jasnije indikatore za 
preostale zadatke s kontinuiranom provedbom.  
Rektor je zahvalio Pročelnici na izvješću i  predložio Senatu prihvaćenje Izvješća o provedbi Strategije 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015./2016. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio 
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ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
2015./2016. godinu. 

 
 

3. 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 3.1. - 3.7. ukratko podnesu 
izvješća dekani prof. dr. sc. Aleksandar Včev za Medicinski fakultet i prof. dr. sc. Vlado Guberac za 
Poljoprivredni fakultet.   
 
3.1. Prof. dr. sc. Miroslav Vukić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 

polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i 
neurokirurgiju na Medicinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 

 
Dekan Medicinskog fakulteta je izvijestio da je prof. dr. sc. Miroslav Vukić objavio 22 rada u časopisima 
indeksiranom u Current Contentsu zatim 10 radova u časopisima indeksiranim u drugim međunarodnim 
indeksnim publikacijama te 42 sažetaka kongresnih priopćenja objavljenih u časopisima indeksiranim 
u CC, SCI, EM, IM i ostala kongresna priopćenja – 57. Broj nezavisnih citata je 139. Bio je voditelj na 
projektu Patofiziologija teške ozljede mozga i kraniospinalna volumetrija uz financijsku potporu 
Ministarstva znanosti i tehnologije te suradnik na dva projekta i glavni istraživač za Hrvatsku na dva 
međunarodna znanstveno istraživačka projekta uz financijsku potporu  Europske unije (2002.-2005.) i 
Instituta Otvoreno društvo (1997.-2000.). Autor (urednik) je dvije knjige pod nazivom „Orijentacijske 
medicinske tablice za procjenu smanjenja životne aktivnosti“ i „Posljedice moždane traume i njihova 
procjena“ te autor dva poglavlja u dvije stručne knjige i dva poglavlja u priručnicima stalnog 
medicinskog usavršavanja za potrebe postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Bio je 
mentor pri izradi tri doktorske disertacije i u koautorstvu sa studentom poslijediplomskog studija je 
objavio dva znanstvena rada. Nadalje, od 2008.-2012. je bio član uređivačkog odbora Medicinskog 
vjesnika Osijek te jedan od dva urednika supplementa časopisa Neurologia Croatica posvećenog 
Drugom Hrvatskom kongresu iz neurorehabilitacije Neurol Croat 2007;52 (suppl. 4):1-112 i recenzent 
za Liječnički vjesnik, Croatian Medical Journal, Neurologia Croatica, Minimaly invasive neurosurgery. 
Pročelnik je Zavoda za spinalnu neurokirurgiju i traumatologiju KBC-a Zagreb te predsjednik 
Hrvatskog neurokirurškog društva HLZ-a i predsjednik Hrvatskog društva za medicinska vještačenja 
HLZ-a. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. 
Miroslava Vukića 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 Medicinskog fakulteta 
Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Miroslav Vukić 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. Miroslava Vukića 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 
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ODLUKU 
 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Miroslava Vukića, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora  u trajnom zvanju na 50% 
radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke 
medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i neurokirurgiju 
Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

 
 
3.2. Prof. dr. sc. Jozo Kristek iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja 

kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i 
neurokirurgiju na Medicinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 

 
Isto tako, Dekan je izvijestio da je prof. dr. sc. Jozo Kristek objavio ukupno 37 znanstvenih i stručnih 
radova od kojih je 20 indeksirano u časopisima Current Contensu, 5 radova u SCI-u, 1 rad u Scopusu-u 
te 2 rada u Indeks Medicusu. Autor je 8 kongresnih priopćenja, koji se indeksiraju u Current Contenstu 
te je autor 16 ostalih priopćenja i citiran je 86 puta. U svojstvu istraživača sudjelovao je na znanstveno 
istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije „Matematska analiza vs subjektivna 
prosudba radioloških i histopatoloških prikaza“-2002.-2005. Aktivno je sudjelovao na brojnim domaćim 
i međunarodnom znanstvenim i stručnim skupovima i kongresima. Boravio je u domaćim i 
međunarodnim kirurškim ustanovama radi edukacije iz područja torakalne kirurgije, kirurgije vrata te 
kirurgije dojke. Autor je praktikuma namijenjenog kolegiju iz Opće kirurgije te „Kirurško šivanje. 
Znanje i vještina“ (1-16), (ur)Martina Butković, Osijek, Medicinski fakultet Osijek. Pod njegovim 
mentorstvom je obranjeno 13 diplomskih radova i bio je mentor pri izradi 4 doktorske disertacije. 
Mentor je specijalizantima opće kirurgije te subspecijalistima iz torakalne kirurgije. Član je Hrvatskog 
kirurškog društva, Hrvatskog senološkog društva, Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog 
zbora. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Joze 
Kristeka 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 Medicinskog fakulteta 
Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Jozo Kristek 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. Joze Kristeka 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 
 

ODLUKU 
 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Joze Kristeka, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora  u trajnom zvanju na 50% 
radnog vremena  iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke 
medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i neurokirurgiju 
Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

u trajnom zvanju 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 
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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. 

 
 
3.3. Prof. dr. sc. Ines Drenjančević iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 

polja fiziologija čovjeka na Katedri za fiziologiju i imunologiju na Medicinskom fakultetu 
Osijek (trajno zvanje) 

 
Dekan je izvijestio da je prof. dr. sc. Ines Drenjančević objavila 37 znanstvenih radova u Current 
Contentsu te 3 rada, koji se citiraju u CC, u 2016. godini i još nisu vidljivi u bazi CC, zatim 18 radova 
citiranih u SCI-Expanded te jedan rad u SCOPUS-u i 4 ostala „in extenso“ članka u zbornicima radova. 
Broj citata radova u Web of Science je 322. Vodila je dva nacionalna kompetitivna znanstvena projekta: 
„Uloga kisika u vaskularnoj reaktivnosti u zdravlju i bolesti“ i „Poremećena vazorelaksacija i endotelno-
leukocitna interakcija (ELI) u razvoju aterosklerotskih lezija (V-ELI Athero)“ te je bila voditeljica 
Sveučilišnog projekta i voditeljica dva projekta MEFOS VIF i voditeljica dva međunarodna projekta od 
toga jednog edukacijskog i jednog znanstveno-istraživačkog. Nadalje, bila je suradnica na tri 
edukacijska međunarodna projekta, jednom međunarodnom (hrvatsko-slovenskom) bilateralnom 
projektu zatim istraživač na dva strana i šest domaćih znanstvenih projekata te je bila projektni 
koordinator/član projektnog tima ili suradnik na osam međunarodnih znanstveno-infrastrukturnih 
projekata. Urednica je knjige „Karakteristike autoimunih bolesti kod oboljelih u Osječko-baranjskog 
županiji“ i objavila je pet poglavlja u knjigama i pet sveučilišnih udžbenika i priručnika. Recenzentica 
je znanstvenih knjiga i znanstveno-istraživačkih projekata. Bila je mentor pri izradi 35 
završnih/diplomskih radova te objavila radove sa studentima, također je bila mentor pri obrani 12 
doktorskih disertacija i objavila 18 radova u koautorstvu s doktorandima, koji su obranili doktorate. Isto 
tako, Dekan je istaknuo da je prof. dr. sc. Ines Drenjančević predsjednica Hrvatskog društva fiziologa 
te dopredsjednica Hrvatskog društva za hipertenziju i prodekanica za znanost Medicinskog fakulteta 
Osijek. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Ines 
Drenjančević 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 Medicinskog fakulteta 
Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Ines Drenjančević 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. Ines Drenjančević 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 
 

ODLUKU 
 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice  u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske 
znanosti, znanstvene grane fiziologija čovjeka na Katedri za fiziologiju i imunologiju 
Medicinskog fakulteta 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. 
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3.4. Izv. prof. dr. sc. Željko Glavić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 
polja kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija na Katedri za kirurgiju i 
neurokirurgiju na Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

 
U okviru ove podtočke dnevnog reda, Dekan je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Željko Glavić objavio 
56 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Aktivno je sudjelovao na stručnim 
skupovima i kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu 86 puta te je sudjelovao u organizaciji niza 
znanstvenih i stručnih skupova i kongresa kao član znanstvenog, kongresnog ili organizacijskog odbora. 
Sudjelovao je na tri znanstvena projekta. Recenzent je u časopisima Acta Clinica Croatica, Science 
Monitor, Indian Journal of Surgery. Recenzirao je više radova u Zborniku radova 1st International 
Conference Vallis aurea, Regional Development te časopisu Zlatna dolina. Koautor je nastavnih 
tekstova u stručnim priručnicima, kako slijedi: „Hospicij i palijativna skrb“, „Bolesti doke“, 
„Laparoskopska kolecistektomija“ i „Endoskopska kirurgija“. Bio je mentor četiri diplomska rada na 
Visokoj zdravstvenoj školi zatim na dva rada na Sveučilišnom studiju sestrinstva Medicinskog fakulteta 
Osijek, komentor jednog magistarskog rada i mentor na doktorskom studiju za šest polaznika. Urednik 
je Zbornika stručnih i znanstvenih radova u požeškoj bolnici, priručnika „Osteosinteza dugih kostiju-
pogreške i komplikacije“, udžbenika „Kirurgija dojke“, zbornika radova „Zlatna dolina“, monografije 
„Četrdeset godina onkološke zaštite u Požegi“. Član je uredničkog odbra udžbenika „Suvremena 
dijagnostika bolesti dojke“ te član Savjeta Medicinskog vjesnika i član uredničkog odbora znanstvenog 
časopisa „Zlatna dolina“. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora 
izv. prof. dr. sc. Željka Glavića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
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. 
Željko Glavić 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. Željka Glavića u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 
1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Željka Glavića, izvanrednog profesora u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora za 30% radnog 
vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke 
medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i neurokirurgiju 
Medicinskog fakultetu 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.-Odluka USRH) i u skladu s 
člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 
3.5. Izv. prof. dr. sc. sc. Vesna Gantner iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu 
Osijek (prvi izbor) 

 
U okviru ove podtočke dnevnog reda članove Senata je izvijestio Dekan Poljoprivrednog fakulteta te 
istaknuo da je izv. prof. dr. sc. Vesna Gantner objavila 24 znanstvena rada skupine A1, 28 radova 
skupine A2 i 10 skupine A3 i recenzentica je 24 članka. Suradnica je na međunarodnom znanstveno- 
istraživačkom projektu „Zajednička istraživanja trendova i promjena u sektoru farmske proizvodnje 
mlijeka u Srbiji i Hrvatskoj“. Kao autor/koautor prezentirala je više radova na nacionalnim i 
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međunarodnim znanstvenim skupovima, te održala tri pozvana predavanja na međunarodnim i dva na 
nacionalnim znanstvenim skupovima. Koautorica je dva sveučilišna udžbenika: Zootehnika, poglavlje 

u knjizi: Govedarska proizvodnja i Uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu. Bila je mentoricom 33 
diplomska/završna rada te je pri tome objavila četiri znanstvena rada u koautorstvu sa studentom te 
mentorica doktorandu pri izradi doktorskog rada pri čemu je također u koautorstvu s doktorandom 
objavila više znanstvenih radova. Članica je Hrvatske mljekarske udruge, SCAR (Standing Committee 
on Agricultural Research) te Vijeća iza istraživanje u poljoprivredi. Zatim, je Dekan konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Vesne Gantner u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice 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. Vesna Gantner 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. Vesne Gantner u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 
1.   Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Vesne Gantner, izvanredne profesorice u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog 
područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo 
na Poljoprivrednom 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 

 
 
3.6. Izv. prof. dr. sc. Karolina Vrandečić iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane fitomedicina na Poljoprivrednom 
fakultetu Osijek (prvi izbor) 

 
Dekan je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Karolina Vrandečić objavila 28 znanstvenih radova skupine 
A1, 33 rada skupine A2 te 35 radova skupine A3. Bila je voditeljica jednog znanstveno-istraživačkog 
projekta financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH pod nazivom „Uloga 
korova u epidemiologiji bolesti okopavinskih kultura“ te je u svojstvu suradnika-istraživača sudjelovala 
na projektu „Systems to reduce mycotoxins contamination of cereals and medicinal plants in order to 
preservation native species and traditional products in Romania-Serbia-Croatia area“ financiranog od 
strane Europske Unije. Sudjelovala je na 23 međunarodna znanstvena skupa s 35 priopćenja te je na 
jednom znanstvenom skupu bila pozvani predavač i recenzirala je 26 radova u znanstvenim časopisima. 
Koautorica je jednog sveučilišnog udžbenika, dva priručnika i praktikuma iz fitopatologije, postavljenog 
na web stranici. Bila je mentorica na 31 diplomskog i završnog rada i u koautorstvu sa studentima 
objavila je 5 radova te je bila komentorica doktorskog rada i u koautorstvu sa studentom koji je završio 
poslijediplomski doktorski studij je objavila 4 rada u znanstvenim časopisima. Članica je Hrvatskog 
društva biljne zaštite, Hrvatskog agronomskog društva te American Phytopathological Society. Zatim, 
je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Karoline 
Vrandečić u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice 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. Karolina Vrandečić 
ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovite profesorice.   
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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. Karoline Vrandečić u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice. Članovi Senata jednoglasno 
su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 
1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Karoline Vrandečić, izvanredne  profesorice u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog 
područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane 
fitomedicina na Poljoprivrednom 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. 

 
3.7. Izv. prof. dr. sc. Ružica Lončarić iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog 

polja ekonomija znanstvenih grana opća ekonomija i međunarodna ekonomija 
Poljoprivrednom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

 
Dekan Poljoprivrednog fakulteta je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Ružica Lončarić objavila 31 
znanstveni rad iz skupine A1 i 19 znanstvenih radova iz skupine A2 od toga: 20 znanstvenih radova iz 
skupine A1 relevantnih za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, 13 
znanstvenih radova iz skupine A2 relevantnih za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije te 17 znanstvenih radova iz skupine A1 i A2 koji nisu relevantni za znanstveno područje 
Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. Bila je suradnica na četiri međunarodna te sedam 
nacionalnih znanstvenih projekata. Sudjelovala je na četiri domaća skupa sa četiri priopćenja, od čega 
je sve radove osobno prezentirala te na četrnaest međunarodnih znanstvenih skupova s dvadeset i jednim 
priopćenjem, od čega je osobno prezentirala sedamnaest radova. Recenzirala je 20 radova u znanstvenim 
časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova. Koautorica je četiri sveučilišna udžbenika te 
je bila mentor 41 diplomskog rada i u koautorstvu sa studentima je objavila sedam radova. Glavna je 
urednica znanstvenog časopisa Agroeconomia Croatica te članica Hrvatskog agroekonomskog društva 
(HAED), Hrvatskog društva agronoma (HAD), Europskog društva agrarnih ekonomista (EAAE) te 
International Society of Horticultural Sciences (ISHS). Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko 
vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Ružice Lončarić u znanstveno-nastavno zvanje i 
znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice 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. Ružica Lončarić 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. Ružice Lončarić u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 
1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Ružice Lončarić, izvanredne profesorice u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog 
područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane opća 
ekonomija i međunarodna ekonomija na Poljoprivrednom fakultetu u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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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. 

 
 
4. Potvrda izbora članova Senata iz reda studentskih predstavnika poslijediplomskih studija 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda, Rektor Sveučilišta je izvijestio da je Senat da u skladu s člankom 58. 
stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju studentski predstavnici u Senatu 
čine najmanje 10% članov Senata iz redova studenata preddiplomskih i diplomskih studija te najmanje 
5% iz redova studenta poslijediplomskih studija. U skladu s navedenom zakonskom odredbom u Odluci 
o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 7. ožujka 2017. 
godine koja je stupila na snagu 16. ožujka 2017. godine izvršeno je u članku 58. Statuta Sveučiliša 
usklađivanje broja predstavnika studenata s odredbom članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju.) na način da umjesto 3 predstavnika studenata, u Senatu je 5 predstavnika 
studenata i to studentski predstavnici čine najmanje 10% članova Senata iz redova studenta  
preddiplomskih i diplomskih studija odnosno 3 predstavnika te najmanje 5% iz redova studenta 
poslijediplomskih studija odnosno 2 predstavnika.  Zatim je istaknuo da je u materijalima za sjednicu 
dostavljena Odluka Skupštine Studentskog zbora o imenovanju studenskih predstavnika iz redova 
studenata poslijediplomskih studija u Senat od 12. ožujka 2017. godine i Prijedlog Odluke o potvrdi 
izbora predstavnika studenata iz reda studenata poslijediplomskih studija za članove Senata. Skupština 
Studentskog zbora Sveučilišta je u skladu s člankom 5. Zakona o studentskom zboru i drugim 
studentskim organizacijama te člankom 19. stavkom 3. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta na sjednici 
održanoj 12. ožujka 2017. godine imenovala studentske predstavnike iz redova studenata 
poslijediplomskih studija, kako slijedi: Stjepana Dravinskog, studenta poslijediplomskog 
interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i Vlatka Kopića, studenta poslijediplomskog sveučilišnog studija biomedicina 
i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek. Nadalje, Rektor je istaknuo da Studentski zbor imenuje  
predstavnike studenata poslijediplomskih studija u Senat, a Senat navedeno imenovanje potvrđuje te 
predložio da se pri budućim imenovanjima studentskih predstavnika s poslijediplomskih studija vodi 
računa o broju poslijediplomskih studija, broju doktoranada s pojedinih poslijediplomskih studija s kojih 
predstavnici dolaze, navodeći pri tome Ekonomski fakultet i njegove poslijediplomske studije, koji se 
izvode već dugi niz godina, a nemaju svoga predstavnika.    
Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na dostavljeni prijedlog 
Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta i jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

POTVRDU IZBORA  
predstavnika studenata iz reda studenata poslijediplomskih studija za nove članove Senata  

 
I. 

Za predstavnike studenta iz reda studenata poslijediplomskih studija u Senat Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku izabrani su: 
1. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija  
                                       Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja  
                                       Strossmayera u Osijeku 
2. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na 

Medicinskom fakultetu Osijek  
 

II. 
Mandat izabranih predstavnika studenata za članove Senata traje dvije godine u skladu s 
posebnim Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta.  
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Isto taku, u okviru ove točke dnevnog reda, Rektor je izvijestio da je Skupština Studentskog zbora 
Sveučilišta 27. ožujka 2017. godine na vlastiti zahtjev razriješila Nikolu Tufekovića, studenta Pravnog 
fakulteta Osijek, dužnosti predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta. Statutom Studentskog zbora 
Sveučilišta određeno je da je predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta, član Senata po službenoj 
dužnosti, stoga je potrebno razriješiti dužnosti člana Senata prije isteka mandata u skladu s člankom 63. 
stavkom 5. Statuta Sveučilišta. Također, je na istoj sjednici Skupštine Studenskog zbora na dužnost 
predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta izabran Stjepan Ćurčić, student Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku te je po službenoj dužnosti sukladno odredbama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta član 
Senata i u skladu s člankom 64. stavkom 5. Statuta Sveučilišta potrebno potvrditi navedeni izbor. 
Izabrani član Senata-predstavnik studenata nastavlja mandat razriješenog člana Senata-predstavnika 
studenata, koji je potvrđen za člana Senata-studentskog predstavnika, Odlukom Senata od 26. travnja 
2016. godine.  
Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na dostavljeni prijedlog 
Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta o razrješenju člana Senata-predstavnika studenata i potvrdi 
novog člana-predstavnika studenata u Senatu i jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o razrješenju člana Senata-predstavnika studenata i potvrdi novog člana-predstavnika 

studenata u Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

I. 
Nikola Tufeković, student Pravnog fakulteta Osijek na vlastiti zahtjev razriješen je dužnosti 
predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju 
Odluke Skupštine Studentskog zbora od 27. ožujka 2017. godine. Statutom Studentskog zbora 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku određeno je da je predsjednik Studentskog zbora 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član Senata po službeno dužnosti, stoga Senat 
razrješuje Nikolu Tufekovića dužnosti člana Senata prije isteka mandata u skladu s člankom 63. 
stavkom 5. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 

II. 
Stjepan Ćurčić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku izabran je na temelju Odluke Skupštine 
Studentskog zbora od 27. ožujka 2017. godine na dužnost predsjednika Studenskog zbora 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i po službenoj dužnosti u skladu s odredbama 
Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je član Senata, stoga 
u skladu s člankom 64. stavkom 5. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Senat 
potvrđuje izbor Stjepana Ćurčića za člana Senata-predstavnika studenata.  
 

III. 
Izabrani član Senata-predstavnik studenata naveden u točki II. ove Odluke nastavlja mandat 
razriješenog člana Senata-predstavnika studenata navedenog u točki I. ove Odluke, koji je 
potvrđen za člana Senata-studentskog predstavnika Odlukom Senata od 26. travnja 2016. godine 
(KLASA:602-04/16-06/9, URBROJ:2158-60-01-16-8). 
 
 
5. Pokretanje postupka izbora rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prof. dr. sc. Željko Turkalj je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na 
pokretanje postupka izbora i provedbi postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor rektora 
Sveučilišta za mandatno razdoblje 2017.-2021. te istaknuo da se s danom 3. travnja 2017. godine 
pokreće postupak izbora rektora Sveučilišta i traje najkasnije do 30. lipnja 2017. godine i da je postupak 
izbora rektora Sveučilišta utvrđen Statutom Sveučilišta i obuhvaća provedbu postupka prikupljanja 
prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta, koje provodi Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga 
kandidata za izbor rektora Sveučilišta, rokove za provedbu postupka kandidiranja i prikupljanja 
prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta, utvrđivanje liste kandidata za izbor rektora Sveučilišta, 
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rokove za sazivanje Izborne sjednice Senata za prezentaciju programa rada kandidata za izbor rektora i 
provedbu postupka tajnog glasovanja za izbor rektora Sveučilišta. Isto tako, Rektor Sveučilišta je 
istaknuo da provedba postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta započinje 
danom 3. travnja 2017. godine i traje do 3. lipnja 2017. godine. Stručna vijeća znanstveno-nastavnih i 
umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta obvezna su do 3. lipnja 2017. godine održati sjednice 
stručnih vijeća i najkasnije do 5. lipnja 2017. godine dostaviti Povjerenstvu za prikupljanje prijedloga 
kandidata za izbor rektora Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijedloge kandidata za izbor 
rektora Sveučilišta. Povjerenstvu su uz prijedloge kandidata za izbor rektora Sveučilišta, stručna vijeća 
znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice obvezna priložiti sljedeću dokumentaciju: 
izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature, životopis kandidata, opis znanstvenog, nastavnog i stručnog 
rada, program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine te je Povjerenstvo 
dužno najkasnije do 7. lipnja 2017. godine dostaviti rektoru Sveučilišta Izvješće o prikupljenim 
prijedlozima kandidata za izbor rektora Sveučilišta. Nakon toga Rektor Sveučilišta dužan je u roku od 
osam (8) dana od dana primitka Izvješća Povjerenstva o prikupljenim prijedlozima kandidata za izbor 
rektora Sveučilišta odnosno najkasnije do 16. lipnja 2017. godine sazvati sjednicu Senata, na kojoj će 
se na temelju Izvješća predsjednika Povjerenstva o prikupljenim prijedlozima kandidata za izbor rektora 
utvrditi lista kandidata za izbor rektora Sveučilišta i istoga dana nakon sjednice Senata objaviti na 
Internet stranici Sveučilišta. Nadalje, Rektor Sveučilišta dužan je u roku od petnaest (15) dana od dana 
objave liste kandidata za izbor rektora Sveučilišta na Internet stranici Sveučilišta, odnosno najkasnije 
do 30. lipnja 2017. godine sazvati Izbornu sjednicu Senata i pozvati kandidate za izbor rektora 
Sveučilišta da javno prezentiraju svoj program rada. Nakon javne prezentacije programa rada kandidata 
za izbor rektora Sveučilišta, Senat će na istoj sjednici provesti postupak tajnog glasovanja za izbor 
rektora Sveučilišta utvrđen Statutom Sveučilišta.  
Nakon iznesenog Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, i 
jednoglasno je donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o pokretanju postupka izbora i provedbi postupka prikupljanja prijedloga 
kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za mandatno razdoblje 2017. - 2021. 
 

Navedena  Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
Navedena Odluka objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
5.1. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor 

rektora Sveučilišta 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u okviru ove podtočke potrebno imenovati 
Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo), te predložio da se u sastav Povjerenstva, imenuju: prof. dr. sc. Drago 
Šubarić, redoviti profesor i dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, predsjednik i članovi: 
prof. dr. sc. Vladimir Cini, redoviti profesor i dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. 
Helena Sablić Tomić, redovita profesorica i dekanica Umjetničke akademije u Osijeku te Dubravka 
Pađen Farkaš, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i Stjepan Ćurčić, predsjednik 
Studentskog zbora Sveučilišta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za prikupljanje  prijedloga kandidata  
za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za mandatno razdoblje 2017. – 2021.  
 

I. 
Imenuje se Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2017. – 2021. (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) u sastavu:  
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1. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor i dekan Prehrambeno tehnološkog fakulteta 
Osijek/biotehničke znanosti, predsjednik  

2. Prof. dr. sc. Vladimir Cini, redoviti profesor i dekan Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku/društvene znanosti, član 

3. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica i dekanica Umjetničke akademije u 
Osijeku/umjetničko područje, član  

4. Dubravka Pađen Farkaš, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek/predstavnik 
ostalih zaposlenika u Senatu, član  

5. Stjepan Ćurčić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta, predstavnik studenta u   Senatu, 
član  

 
II. 

Imenovano Povjerenstvo u točki I. ove Odluke obvezno je u skladu sa Statutom Sveučilišta i u 
rokovima utvrđenim Odlukom Senata o pokretanju postupka izbora i provedbi postupka 
prikupljanja prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za mandatno razdoblje 2017. – 2021. od 28. ožujka 2017. godine, provesti postupak 
prikupljanja prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta.  
 
 
6. Izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskih sveučilišnih studija Njemački jezik i 

književnost (jednopredmetni i dvopredmetni) na Filozofskom fakultetu Osijek 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
preddiplomskog sveučilišnog studija Njemački jezik i knjiženost (jednopredmetni i dvopredmetni) na 
Filozofskom fakultetu, i predložio da o istima izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za 
znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo na sjednici održanoj 
25. siječnja 2017. godine Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Njemački jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni) na Filozofskom 
fakultetu, te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Povjerenstvu za preddiplomske, 
diplomske i stručne studije Sveučilišta. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju i 
razmatrajući izmjene i dopune predloženog studijskog programa utvrdilo da se iste odnose na promjenu 
oblika nastave predmeta Književnost migranata na njemačkom jezičnom području – izborni kolegij s 
2S, 3 ECTS boda u 1P + 1S, 3 ECTS boda. Na osnovu izjave dekana temeljenoj na Odluci Fakultetskog 
vijeća od 25. siječnja 2017. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog 
programa (manjim od 20%) nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim 
kvalifikacijama te Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluka o prihvaćanju predloženih izmjena i 
dopuna studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih studija Njemački jezik i književnost 
(jednopredmetni i dvopredmetni) uz obvezu da se navedene izmjene studijskog programa unesu u sustav 
MOZVAG radi evidencije. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog jednopredmetnog i dvopredmetnog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog  

sveučilišnog jednopredmetnog studija Njemački jezik i književnost 
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
jednopredmetnog studija Njemački jezik i književnost (Dopusnica Ministra; KLASA: UP/I-602-
04/05-16/502; URBROJ: 533-07-05-2 od 9. lipnja 2005.) na Filozofskom fakultetu Osijek. 
 
te jednoglasno donio sljedeću  
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ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog  
sveučilišnog dvopredmetnog studija Njemački jezik i književnost 

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Njemački jezik i književnost (Dopusnica Ministra; KLASA: UP/I-602-
04/05-16/502; URBORJ: 533-07-05-2 od 9. lipnja 2005.) na Filozofskom fakultetu Osijek. 
 
 
7. Ustroj novih stručnih i sveučilišnih studija: 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na ustroj novih 
studijskih programa na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Umjetničkoj 
akademiji i Medicinskom fakultetu, i predložio da o istima izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, 
prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju, kako slijedi:  
 
7.1. Stručni studij Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih 

tehnologija Osijek 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija u Osijeku dostavilo je Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne 
studije Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), Elaborat studijskog programa preddiplomskog 
stručnog studija Računarstvo. Uz navedeni Elaborat priložena je 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. Sveučilište je imenovalo recenzente: 
prof. dr. sc. Matjaž Colnarič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v 
Maiboru, i izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 
Nakon pristiglih pozitivnih recenzija, Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja navedenog 
studijskog programa u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i 
Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta te donijelo pozitivno 
Izvješće o vrednovanju studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Računarstvo iz 
znanstvenog područja 2. Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 2.09 računarstvo i predlaže Senatu 
njegovo prihvaćanje i upućivanje Ministarstvu znanosti i obrazovanja na daljnji postupak.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata i  
ustroja navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa studijskog programa preddiplomskog stručnog 
studija Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. 

2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava 
preddiplomski stručni studij Računarstvo iz znanstvenog područja 2. Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja 2.09 računarstvo. 

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 Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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7.2. Preddiplomski sveučilišni studij Kompozicija s teorijom muzike, smjerovi: Kompozicija,   
Teorija muzike na Umjetničkoj akademiji u Osijeku 

 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Umjetničke akademije dostavilo Povjerenstvu, Elaborat 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Kompozicija s teorijom muzike sa dva 
smjera: smjer A: Kompozicija i smjer B: Teorija muzike. Uz navedeni Elaborat priložena je 
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. Sveučilište je imenovalo recenzente: prof. dr.sc. Larisa Loginova, Akademija za glazbenu 
umjetnost i ples "LUTHIER"/ Escola Luthier de Música i Dansa, Barcelona, Španjolska i red. prof. art. 
Massimo Brajković, Muzička akademija u Puli. Nakon pristiglih pozitivnih recenzija Povjerenstvo je 
provelo postupak vrednovanja navedenog studijskog programa u skladu sa Zakonom o osiguravanju  
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta te donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Kompozicija s teorijom muzike sa dva smjera: smjer A: 
Kompozicija i smjer B: Teorija muzike iz umjetničkog područja 7. umjetničkog polja 7.03. Glazbena  
umjetnost i predlaže Senatu njegovo prihvaćanje i upućivanje Ministarstvu znanosti i obrazovanja na 
daljnji postupak. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata i  
ustroju preddiplomskog sveučilišnog studija Kompozicija s teorijom muzike, smjerovi: Kompozicija, 
Teorija muzike. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
studija Kompozicija s teorijom muzike; smjerovi: smjer A: Kompozicija i smjer B: Teorija 
muzike na  Umjetničkoj akademiji Osijek. 

2. Umjetnička akademija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 
navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava preddiplomski sveučilišni studij Kompozicija s 
teorijom muzike; smjerovi: smjer A : Kompozicija i smjer B: Teorija muzike iz umjetničkog 
područja 7. umjetničkog polja 7.03. Glazbena  umjetnost. 

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

4. Studij se izvodi u sjedištu Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
7.3. Diplomski sveučilišni studij Tamburaško umijeće na Umjetničkoj akademiji u Osijeku 
 
Pod ovom podtočkom dnevnog reda, Prorektor je izvijestio da je Vijeće Umjetničke akademije dostavilo 
Povjerenstvu i Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Tamburaško umijeće. Uz 
navedeni Elaborat priložena je 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. Sveučilište je imenovalo recenzente: prof. dr.sc. Larisa Loginova, 
Akademija za glazbenu umjetnost i ples "LUTHIER"/ Escola Luthier de Música i Dansa, Barcelona, 
Španjolska i red. prof. art. Massimo Brajković, Muzička akademija u Puli. Nakon pristiglih pozitivnih 
recenzija Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja navedenog studijskog programa u skladu sa 
Zakonom o osiguravanju  kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o sadržaju dopusnice 
te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog 
programa i reakreditaciju visokih učilišta te donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog 
programa diplomskog sveučilišnog studija Tamburaško umijeće umjetničkog područja 7. umjetničkog 
polja 7.03. Glazbena umjetnost i predlaže Senatu njegovo prihvaćanje i upućivanje Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja na daljnji postupak. 



17 

 

Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata i ustroj 
diplomskog sveučilišnog studija Tamburaško umijeće na Umjetničkoj akademiji. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
  

1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
studija Tamburaško umijeće na  Umjetničkoj akademiji Osijek. 

2. Umjetnička akademija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju 
Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski sveučilišni studij 
Tamburaško umijeće umjetničkog područja 7. umjetničkog polja 7.03. Glazbena  
umjetnost. 

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

4. Studij se izvodi u sjedištu Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
7.4. Preddiplomski sveučilišni studij Žičani instrumenti: smjerovi Gitara, Tambura na 

Umjetničkoj akademiji u Osijeku  
 
Isto tako u okviru ove podtočke dnevnog reda, Prorektor je izvijestio da je Vijeće Umjetničke akademije 
dostavilo Povjerenstvu, Elaborat studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Žičani 
instrumenti s dva smjera: smjer A: Gitara i smjer B: Tambura. Uz navedeni Elaborat priložena je 
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. Sveučilište je imenovalo recenzente: prof. dr.sc. Larisa Loginova, Akademija za glazbenu 
umjetnost i ples "LUTHIER"/ Escola Luthier de Música i Dansa, Barcelona, Španjolska i red. prof. art. 
Massimo Brajković, Muzička akademija u Puli. Nakon pristiglih pozitivnih recenzija, Povjerenstvo je 
provelo postupak vrednovanja  navedenog studijskog programa u skladu sa Zakonom o osiguravanju  
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta te donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Žičani instrumenti s dva smjera: smjer A: Gitara i smjer B: 
Tambura umjetničkog područja 7. umjetničkog polja 7.03. Glazbena  umjetnost i predlaže Senatu 
njegovo prihvaćanje i upućivanje Ministarstvu znanosti i obrazovanja na daljnji postupak. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata i ustroj 
preddiplomskog sveučilišnog studija Žičani instrumenti: smjerovi Gitara, Tambura na Umjetničkoj 
akademiji u Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

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

instrumenti sa dva smjera: smjer A: Gitara i smjer B: Tambure na  Umjetničkoj akademiji 
Osijek. 

2. Umjetnička akademija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 
navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava preddiplomski sveučilišni studij Žičani instrumenti 
sa dva smjera: smjer A: Gitara i smjer B: Tambure iz umjetničkog područja 7. umjetničkog 
polja 7.03. Glazbena  umjetnost. 

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

4. Studij se izvodi u sjedištu Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 
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Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7.5. Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija na Medicinskom fakultetu Osijek  
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta dostavilo Povjerenstvu, 
Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija. Uz navedeni Elaborat 
priložena je 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. Sveučilište je imenovalo recenzente: prof. dr. sc. Stipan Janković, Medicinski fakultet 
Sveučilišta u Splitu i doc. dr. sc. Andrej Starc, Zdravstvena fakulteta Univerza v Ljubljani. Nakon 
pristiglih pozitivnih recenzija, Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja navedenog studijskog 
programa u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom 
o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja 
i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta te donijelo pozitivno Izvješće o 
vrednovanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija iz znanstvenog 
područja 3. Biomedicina i zdravstvo, polje: 3.02. Kliničke medicinske znanosti i predlaže Senatu 
njegovo prihvaćanje i upućivanje Ministarstvu znanosti i obrazovanja na daljnji postupak. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata i  ustroj 
diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija na Medicinskom fakultetu. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
  
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija na  

Medicinskom fakultetu Osijek. 
2. Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 

navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski sveučilišni studij Fizioterapija iz 
znanstvenog područja 3. Biomedicina i zdravstvo, polje: 3.02. Kliničke medicinske znanosti. 

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

4. Sukladno navedenom u točki 1. ove Odluke daje se suglasnost Medicinskom fakultetu za 
organizaciju i izvedbu dislociranog diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapije u Orahovici 
od akademske godine 2017./2018. s upisnom kvotom od 30 mjesta za redovite studente. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
8. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Digitalni marketing na Ekonomskom 

fakultetu u Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na ustroj novog 
poslijediplomskog specijalističkog studija Digitalni marketing na Ekonomskom fakultetu, i predložio 
da o istom izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu suradnju. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku dostavilo  
Povjerenstvu za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate Elaborat studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog studija Digitalni marketing. Uz navedeni Elaborat priložena je 
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. Sveučilište je imenovalo recenzente: izv. prof. dr. sc. Edin Osmanbegović, izvanredni profesor 
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i doc. dr. sc. Goran Vlašić, docent Ekonomskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Nakon pristiglih pozitivnih recenzija, Povjerenstvo je provelo postupak 
vrednovanja poslijediplomskog specijalističkog studija Digitalni marketing u skladu sa Zakonom o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i 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 te donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog studija Digitalni marketing iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomija i predlaže Senatu njegovo prihvaćanje i upućivanje Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja na daljnji postupak.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata i  ustroj 
poslijediplomskog specijalističkog studija Digitalni marketing na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

1. Prihvaća se Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija 
Digitalni marketing.  

2. Na temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke Ekonomski fakultet u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojava poslijediplomski specijalistički 
studij Digitalni marketing iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog 
polja ekonomija.  

3. Poslijediplomski specijalistički studij naveden u točki 1. ove Odluke traje jednu godinu 
(dva semestra) i završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se 60 ECTS 
bodova. 

4. Poslijediplomski specijalistički studij se izvodi na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, 
znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
9. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Strojarskog fakulteta u 

Slavonskom Brodu 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da u ime Odbora za statutarna i pravna pitanja, 
članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu suradnju.  
Prorektor je istaknuo da je na prijedlog dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Fakultetsko 
vijeće Strojarskog fakulteta na sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama 
i dopunama Statuta Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune 
Statuta). Izmjene i dopune Statuta odnose se na usklađivanje sa Statutom Sveučilišta, na ustrojbene 
jedinice (zavode, katedre, laboratorije), zatim na mogućnost osnivanja znanstvenog centra kao 
ustrojbene jedinice, na promjenu broja prodekana (umjesto tri na četiri), na broj studentskih predstavnika 
u Fakultetskom vijeću, te na usklađivanje studentskih prava i način polaganja ispita (usmeni i pismeni). 
Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 24. ožujka 2017. godine donio je pozitivno 
Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.  
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je na prijedlog 
dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu donijelo Fakultetsko vijeće Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu 14. ožujka 2017. godine. 
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10. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinskog fakulteta 

Osijek  
 
U okviru ove točke dnevnog reda, Prorektor Scitovski je istaknuo da je Fakultetsko vijeće Medicinskog 
fakulteta na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Medicinskog fakulteta. Izmjene i dopune Statuta Medicinskog fakulteta Osijek odnose se na 
usklađivanje sa Statutom Sveučilišta i to posebice ustrojbenih jedinica (katedri, laboratorija) 
usklađivanje pojedinih članaka u provedbi postupka kandidiranja dekana, na promjenu broja prodekana 
(umjesto pet na šest), na broj studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću te usklađivanje studentskih 
prava i način polaganja ispita (usmeni i pismeni). Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici 
održanoj 24. ožujka 2017. godine donio je pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Medicinskog fakulteta Osijek.  
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinskog fakulteta Osijek. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  

Statuta Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinskog fakulteta Osijek u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je na prijedlog dekana Medicinskog 
fakulteta Osijek donijelo Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek 16. ožujka 2017. godine. 
 
 
11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog centra u 

Osijeku 
 
Prorektor Scitovski je istaknuo da je Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku na sjednici održanoj 
27. veljače 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog centra u 
Osijeku, a odnose se na članak 7. u koji se dodaje djelatnost: Proizvodnja električne energije. Odbor za 
statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 24. ožujka 2017. godine donio je pozitivno Mišljenje 
na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog centra u Osijeku.  
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog centra u Osijeku. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  

Statuta Studentskog centra u Osijeku u sastavu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog centra u Osijeku u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je donijelo Upravno vijeće 
Studentskog centra u Osijeku 27. veljače 2017. godine. 
 
 
12. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja Osnove glume i lutkarstva na 

Umjetničkoj akademiji u Osijeku 
 
Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na program 
cjeloživotnog učenja Osnove glume i lutkarstva na Umjetničkoj akademiji i predložio da članove Senata 
izvijesti prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje i predsjednik 
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Povjerenstva za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-
nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. 
Prorektor je izvijestio da je Povjerenstvo za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 14. ožujka 2017. 
godine provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja 
Osnove glume i lutkarstva na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, sukladno Pravilima za provedbu 
postupka provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-
nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
(daljnjem tekstu: Pravila). Povjerenstvo je utvrdilo da je uz zahtjev Umjetničke akademije, priložena 
Odluka Vijeća Akademije od 22. veljače 2017. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod 
nazivom Osnove glume i lutkarstva. Na temelju priložene dokumentacije, Povjerenstvo je provelo 
postupak i u skladu s Pravilima utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje navedenog programa 
cjeloživotnog učenja te dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o davanju 
suglasnosti na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom Osnove glume i lutkarstva 

na Umjetničkoj akademiji. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji  

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom  

„Osnove glume i lutkarstva“ 
 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Osnove glume i 

lutkarstva“. 
 
 
13. Godišnja izvješća dekana i ravnatelja 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 ravnatelja za akademsku godinu 2015./2016.: Ekonomskog, 
Prehrambeno-tehnološkog i Građevinskog fakulteta te Gradske i sveučilišne knjižnice i Studentskog 
centra u Slavonskom Brodu, navedenih u podtočkama od 13.1. do 13.4. Sva godišnja izvješća 
dostavljena su na uvid u materijalima za sjednicu Senata te u izrađena u skladu s Uputama za izradu 
Izvješća i prihvaćena na fakultetskim vijećima i upravnim vijećima, kako slijedi:         
 
13.1. prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta 
 
Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku je uputio Fakultetskom vijeću 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Godišnje izvješće o radu i poslovanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku  
u akademskoj godini 2015./2016. Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine 
prihvatilo Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i 
Statutom Ekonomskog 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 Ekonomskom fakultetu u Osijeku u akademskoj godini 2015./2016.i jednoglasno 
donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Vladimira Cinija, dekana Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku o radu i poslovanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku za akademsku godinu 2015./2016. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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13.2. prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
 
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek je uputio Fakultetskom 
vijeću Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Godišnje izvješće o radu i poslovanju Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2015./2016. Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 
28. veljače 2017. godine prihvatilo Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu 
sa Statutom Sveučilišta i Statutom Prehrambeno-tehnološkog 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 Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u 
akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Drage Šubarića, dekana Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek o radu i poslovanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za akademsku 
godinu 2015./2016. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
13.3. izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog fakulteta 
 
Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog fakulteta Osijek je uputio Fakultetskom vijeću 
Građevinskog fakulteta Osijek, Godišnje izvješće o radu i poslovanju Građevinskog fakulteta Osijek u 
akademskoj godini 2015./2016. Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine 
prihvatilo Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i 
Statutom Građevinskog 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 Građevinskom fakultetu Osijek u akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Damira Varevca, dekana Građevinskog fakulteta 
Osijek o radu i poslovanju Građevinskog fakulteta Osijek za akademsku godinu 2015./2016. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
13.4. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjiž.,  ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice  
 
Dubravka Pađen-Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek je uputila 
Upravnom vijeću Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Godišnje izvješće o radu i poslovanju Gradske 
i sveučilišne knjižnice Osijek za 2016. godinu. Upravno vijeće Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
na sjednici održanoj 22. veljače 2017. godine je prihvatilo Godišnje izvješće Ravnateljice Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Gradske 
i sveučilišne knjižnice Osijek. Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Ravnateljice, članovi Senata nisu 
imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
u 2016. godini i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće Dubravke Pađen-Farkaš, više knjižničarke, ravnateljice Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek o radu i poslovanju Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek za 2016. 
godinu.  
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Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
13.4. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec, ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
 
Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu uputio je 
Upravnom vijeću Studentskog centra u Slavonskom Brodu, Godišnje izvješće o radu i poslovanju 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu za 2016. godinu. Upravno vijeće Studentskog centra u 
Slavonskom Brodu na sjednici održanoj 21. veljače 2017. godine prihvatilo je Godišnje izvješće 
Ravnatelja Studentskog centra u Slavonskom Brodu i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom 
Sveučilišta i Statutom Studentskog centra u Slavonskom Brodu. Nakon uvida u dostavljeno Izvješće 
Ravnatelja, članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu za 2016. godinu i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće Angela Denisa Delhuse, dipl. oec., ravnatelja Studentskog centra u 
Slavonskom Brodu o radu i poslovanju Studentskog centra u Slavonskom Brodu za 2016. godinu.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
14. Sveučilišno izdavaštvo 
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za izdavačku 
djelatnost članove Senata upozna prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, 
projekte i međunarodnu suradnju. Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za 
izdavačku djelatnost razmatrao na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine prijedloge Fakulteta za 
odgojne i obrazovne znanosti, Medicinskog fakulteta i Umjetničke akademije za izdavanje znanstvenih 
knjiga i sveučilišnog udžbenika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za 
izdavanje znanstvenih knjiga i sveučilišnog udžbenika dostavljene: odluke vijeća, recenzije i 
pripremljen tekstovi za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu 
davanje suglasnosti za izdavanje znanstvenih knjiga i sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:  
 
1. FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 
 
Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti za izdavanje dvije znanstvene knjige, kako slijedi:  
 
Autori: Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović  
             Izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar 
Znanstvena knjiga: Zbornik Nikole Burovića iz 1696. godine (izdanje na hrvatskom i  
                                                                                                     crnogorskom jeziku) 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Liljana Kolenić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku  
                     Prof. dr. sc. Milica Lukić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
Daje se suglasnost za izdavanje znanstvene knjige pod nazivom „Zbornik Nikole Burovića iz 

1696. godine (izdanje na hrvatskom i crnogorskom jeziku)“ autora izv. prof. dr. sc. Damira 
Matanovića i izv. prof. dr. sc. Emine Berbić Kolar. 

 
 
Autori: Izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, Tanja Đurić, Monika Grozdanović,  
            Josip Jagodar, Antun Javor, Ivana Mihić, Katarina Sudarević 
Znanstvena knjiga: Leksikon slavonske narodne medicine Brodskoga posavlja 
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Recenzenti: Prof. dr. sc. Liljana Kolenić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku  
                     Izv. prof. dr. sc. Irella Bogut, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti  
                                                                        Sveučilišta u Osijeku 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  

 
 

ODLUKU 
Daje se suglasnost za izdavanje znanstvene knjige pod nazivom „Leksikon slavonske narodne 

medicine Brodskoga posavlja“ autora izv. prof. dr. sc. Emine Berbić Kolar, Tanje Đurić, Monike 
Grozdanović, Josipa Jagodara, Antuna Javora, Ivane Mihić i Katarine Sudarević. 
 
 
2. MEDICINSKI FAKULTET 
 
Na Medicinskom fakultetu za izdavanje jednog sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autori: Doc. dr. sc. Siniša Maslovara 
             Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo 
Sveučilišni udžbenik: Dijagnostika i rehabilitacija benignog pozicijskog paroksizmalnog vertiga 
Recenzenti: Doc. dr. sc. Petar Drviš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu 
                     Prof. dr. sc. Ivan Bielen, Klinička bolnica „Sveti Duh“ Zagreb 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Dijagnostika i rehabilitacija 

benignog pozicijskog paroksizmalnog vertiga“ autora doc. dr. sc. Siniše Maslovara i prof. dr. sc. 
Silve Butković Soldo. 
 
 
3. UMJETNIČKA AKADEMIJA 
 
Na Umjetničkoj akademiji za izdavanje jedne znanstvene knjige, kako slijedi:  
 
Autorica: Izv. prof. art. Antoaneta Radočaj Jerković 
Znanstvena knjiga: Pjevanje u nastavi glazbe 
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 
                    Doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić, Umjetnička akademija Sveučilišta  
                                                                              u Osijeku 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
Daje se suglasnost za izdavanje znanstvene knjige pod nazivom „Pjevanje u nastavi glazbe“ 

autorice izv. prof. art. Antoanete Radočaj Jerković. 

 
 
15. Plan i dinamika zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u akademskoj 

godini 2017./2018. 
 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata su izvijestili Rektor Sveučilišta i Zdenka Barišić, mag. 
iur., glavna tajnica Sveučilišta.  
Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Plana i dinamika zapošljavanja 
nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u akademskoj godini 2017./2018. (zamjenska zapošljavanja 
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i napredovanja  nastavnika i suradnika, u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana), kojim se utvrđuje broj 
nastavnika, suradnika i nenastavnog osobalja u akademskoj godini 2017./2018., koji odlaze u mirovinu, 
broj nenastavnog osoblja, koji odlazi u mirovinu te jedinstvena tablica koja sadrži Pregled napredovanja 
nastavnika u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja te pregled zamjenskih 
zapošljavanja na znanstveno/umjetničko-nastavim sastavnicama te ukupnu razliku koeficijenta kod 
zamjenskih radnih mjesta i napredovanja nastavnika i suradnika na Sveučilištu.  
Glavna tajnica Sveučilišta je izvijestila da je Planom zamjenskih radnih mjesta ukupno obuhvaćeno 25 
nastavnika i suradnika, koji odlaze u mirovinu 30. rujna 2017. godine ili im prestaje ugovor o radu u 
razdoblju od ožujka do rujna 2017. godine te 12,5 radnih mjesta za nenastavno osoblje. Prema raspodjeli, 
koja je napravljena u skladu s prethodnim obračunskim mjesečnim koeficijentom, koje je imalo 
Sveučilište s obzirom da Sveučilište još uvijek nema mjesečni obračunski koeficijent. Ukupno je 
zamjenskih radnih mjesta je 17, napredovanja 79 te za nenastavno osoblje 12,5 što je ukupno za 
Sveučilište 108,5. S obzirom da pojedine znanstveno-nastavne sastavnice nemaju nastavnika, koji 
odlaze u mirovinu, ukupan zbroj iznosi 130,5 i realizirati će se od preostalih ne iskorištenih 
koeficijenata, koji će ostati od napredovanja nastavnika u ukupnom obračunskom koeficijentu 
Sveučilišta. Isto tako u ukupnom Planu napredovanja izuzeti su koeficijenti za 6 nastavnika na 
položajima I. vrste: dekana, prodekana i zamjenika pročelnika sveučilišnih odjela te u skladu s člankom 
67. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju („Narodne novine“ br. 94/13.) i u skladu s načelnim odobrenjem Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta od 15. siječnja 2016. godine izuzeti su koeficijenti za napredovanje 7 redovitih 
profesora u trajnom zvanju. U skladu s navedenim, Plan i dinamika zapošljavanja nastavnika, suradnika 
i nenastavnog osoblja u akademskoj godini 2017./2018. realizirati će se prema raspoloživim sredstvima 
u okviru obračunskog koeficijenta Sveučilišta u skladu s Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.  
Rektor je zahvalio Glavnoj tajnici na obrazloženju u okviru ove točke dnevnog reda te upoznao članove 
Senata s raspravom na prošloj sjednici Rektorskog zbora vezano uz predviđenih dodatnih 1000 
koeficijenata za Sveučilišta (za koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo sredstava) i 
njihovoj raspodjeli te istaknuo da je prema zahtjevu Rektorskog zbora, Prorektor Scitovski napravio 
nekoliko prijedloga na osnovi kojih je moguća raspodjela, a Rektorski zbor će na sljedećim sjednicama 
dogovoriti, koji će to način biti.  
Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženi Plan i dinamiku 
zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u akademskoj godini 2017./2018. godini 
(zamjenska zapošljavanja i napredovanja nastavnika i suradnika) i jednoglasno je donio   
 

Plan i dinamiku zapošljavanja nastavnika, suradnika  
i nenastavnog osoblja u akademskoj godini 2017./2018.   

(zamjenska zapošljavanja i napredovanja nastavnika i suradnika)  
na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Navedeni Plan je u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
16. Prijedlog kandidata za članove matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i umjetničkog 

vijeća  
 
Pod ovom točkom dnevnog reda, Rektor je izvijestio članove Senata da su na temelju Javnog poziva 
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za predlaganje kandidata za 
članove matičnih odbora, područnih znanstvenih vijeća i umjetničkog vijeća od 8. ožujka 2017. godine 
znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice dostavile svoje prijedloge kandidata na temelju kojih je 
sačinjen Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
imenovanje članova matičnih odbora, područnih znanstvenih vijeća i umjetničkog vijeća, koji je 
dostavljen u materijalima za sjednicu.  
Nakon toga Rektor je zamolio znanstveno-nastavne sastavnice da ukoliko to nisu učinile dostave svoje 
prijedloge kandidata i potrebnu dokumentaciju, najkasnije do 5. travnja kako bi se isto pravovremeno 
dostavilo Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i otvorio raspravu. 
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Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan Pravnog fakulteta Osijek i prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik 
Odjela za biologiju istaknuli su da će njihove znanstveno-nastavne sastavnice dostaviti svoje prijedloge. 
 
Nakon toga, Rektor je predložio članovima Senata da prihvate prijedloge kandidata Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku za imenovanjem članova matičnih odbora, područnih znanstvenih vijeća i 
umjetničkog vijeća uz nadopunu s prijedlozima Pravnog fakulteta i Odjela za biologiju. Članovi Senata 
nisu imali primjedbi na predloženo i jednoglasno su donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o prijedlogu kandidata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za imenovanje članova matičnih odbora, područnih znanstvenih vijeća 

i umjetničkog vijeća  
 
Navedena Odluka s prikazom predloženih kandidata, znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica s 
kojih dolaze te nazivom matičnih odbora i područnih znanstvenih vijeća u koja se predlažu u prilogu je 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
17. Imenovanje predsjednika i članova Odbora za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog 

obrazovanja  
 
U okviru točke 17. dnevnog reda, Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen 
prijedlog o imenovanju predsjednice i članova Odbora za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog 
obrazovanja, kako slijedi: prof. dr. sc. Sonja Vila, redovita profesorica u trajnom zvanju Poljoprivrednog 
fakulteta u Osijeku, predsjednica i članovi: prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u 
trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček Alduk, izvanredna 
profesorica Građevinskog fakulteta Osijek, izv. prof. dr. sc. Leon Maglić, izvanredni profesor 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, izv. prof. dr. sc. Jelena Legčević, izvanredna profesorica 
Pravnog fakulteta Osijek, izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin, izvanredni profesor Odjela za matematiku, 
izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, izvanredna profesorica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 
izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija Osijek, izv. prof. dr. sc. Emina Barbić Kolar, izvanredna profesorica 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić, izvanredna 
profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, doc. dr. sc. Suzana Vuletić, docentica 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, doc. art. Jasmina Pacek, docentica Umjetničke akademije 
u Osijeku, doc. dr. dr. sc. Ana Kurtović, docentica Filozofskog fakulteta Osijek, doc. dr. sc. Zvonko 
Glumac, docent Odjela za fiziku, doc. dr. sc. Mirela Samardžić, docentica Odjela za kemiju, doc. dr. sc. 
Filp Stević, docent Odjela za biologiju, doc. dr. sc, Ivana Bestvina Bukvić, docentica Odjela za 
kulturologiju, Stjepan Ćurčić, Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, mr. sc. 
Bernard Jakelić, mag. iur., zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca te Zlatica Štulić, 
mag. iur., predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske i Anto Barukčić, mag.iur., predstojnik Regionalnog 
ureda Osijek, Hrvatski zavod za zapošljavanje. Predsjednici i članovima Odbora za unaprjeđivanje i 
osiguranje kvalitete visokog obrazovanja mandat traje četiri godine, a studentskom predstavniku traje 
dvije godine u skladu s posebnim propisima.  
Članovi Senata prihvatili su predložena imenovanja predsjednice i članova Odbora za unaprjeđenje i 
osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanu predsjednice i članova  

Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 
 

 
 

I. 
Imenuje se predsjednica i članice/članovi Odbora za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog 
obrazovanja u sastavu: 
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1. Prof. dr. sc. Sonja Vila, redovita profesorica u trajnom zvanju Poljoprivrednog  
                                         fakulteta u Osijeku, predsjednica i članovi: 

2. Prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog  
                                                      fakulteta u Osijeku,  

3. Izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček Alduk, izvanredna profesorica Građevinskog  
                                                                 fakulteta Osijek 

4. Izv. prof. dr. sc. Leon Maglić, izvanredni profesor Strojarskog fakulteta u  
                                                    Slavonskom Brodu  

5. Izv. prof. dr. sc. Jelena Legčević, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Osijek,  
6. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin, izvanredni profesor Odjela za matematiku 
7. Izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, izvanredna profesorica Ekonomskog  

                                                                           fakulteta u Osijeku 
8. Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike,  

                                                          računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 
9. zv. prof. dr. sc. Emina Barbić Kolar, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne  

                                                                 i obrazovne znanosti u Osijeku 
10. Izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić, izvanredna profesorica Prehrambeno-tehnološkog  

                                                         fakulteta Osijek 
11. Doc. dr. sc. Suzana Vuletić, docentica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 
12. Doc. art. Jasmina Pacek, docentica Umjetničke akademije u Osijeku 
13. Doc. dr. dr. sc. Ana Kurtović, docentica Filozofskog fakulteta Osijek 
14. Doc. dr. sc. Zvonko Glumac, docent Odjela za fiziku  
15. Doc. dr. sc. Mirela Samardžić, docentica Odjela za kemiju 
16. Doc. dr. sc. FilpStević, docent Odjela za biologiju 
17. Doc. dr. sc, Ivana Bestvina Bukvić, docentica Odjela za kulturologiju 
18. Stjepan Ćurčić, Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
19. Mr. sc. Bernard Jakelić, mag. iur., zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge  

                                                            poslodavaca, 
20. Zlatica Štulić, mag. iur. , predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske 
21. Anto Barukčić, mag. iur., predstojnik Regionalnog ureda Osijek, Hrvatski zavod za  

                                         zapošljavanje 
 

II. 
Predsjednici i članovima Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja iz 
točke I. ove Odluke mandat traje četiri godine. 
 

III. 
Imenovanim studentskim predstavnicima iz točke I. ove Odluke mandata traje dvije godine u 
skladu s posebnim propisima. 
 
 
18. Imenovanje Povjerenstva za suzbijanje nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda, članove Senata izvijestili su Rektor Sveučilišta i Zdenka Barišić, mag. 
iur., glavna tajnica Sveučilišta.  
Rektor Sveučilišta je izvijestio da je na prošloj sjednici Senata donesen Pravilnik o sprečavanju 
nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te je u 
skladu s navedenim za današnju sjednicu Senata u materijalima dostavljen prijedlog za imenovanjem 
članova Povjerenstva za suzbijanje nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  
Glavna tajnica Sveučilišta je izvijestila da u skladu s Pravilnikom, Povjerenstvo ima devet članova od 
toga je u sastav Povjerenstva sa znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica predloženo 
sedam članova i njihovih zamjenika te dva člana i njihovi zamjenici s ostalih sastavnica Sveučilišta. Isto 
tako, pri sastavu Povjerenstva, vodilo se računa o zastupljenosti svih znanstveno/umjetničko-nastavnih 
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sastavnica i sastavnica Sveučilišta na način da su predloženi članovi s jedne znanstveno/umjetničko-
nastavne sastavnice ili sastavnice, a predloženi zamjenici s druge znanstveno/umjetničko-nastavne 
sastavnice ili sastavnice Sveučilišta.  
Nakon iznesenoga, članovi Senata prihvatili su predložena imenovanja članova Povjerenstva i 
jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Povjerenstva za suzbijanje nepotizma 

na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

I. 
Imenuju se članovi Povjerenstva za suzbijanje nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, kako slijedi: 
 
1. Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za matematiku 
    (zamjenik člana: doc. dr. sc. Mirela Samardžić, docentica Odjela za kemiju ) 
2. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Klečina Bošnjak, izvanredna profesorica Građevinskog fakulteta 
    (zamjenik člana: prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike,  
                                                                                      računarstva i informacijskih tehnologija ) 
3. Izv. prof. dr. sc. Dario Faj, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta 
    (zamjenik člana: doc. dr. sc. Ivan Vazler, docent Odjela za fiziku) 
4. Prof. dr. sc. Darko Kiš, redoviti profesor u trajnom zvanju Poljoprivrednog fakulteta 
    (zamjenik člana: izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić, izvanredna profesorica Prehrambeno- 
                                                                                          tehnološkog fakulteta ) 
5. Prof. dr. sc. Mira Lulić, redovita profesorica Pravnog fakulteta 
    (zamjenik člana: pof. dr. sc. Josip Mesarić, redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog  
                                                                            fakulteta) 
6. Prof. dr. sc. Marija Omazić, redovita profesorica Filozofskog fakulteta 
    (Izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne  
                                                                      znanosti) 
7. Izv. prof. dr.sc. Leo Radolf, izvanredni profesor Umjetničke akademije 
    (zamjenik člana: prof. dr.sc. Antun Stoić, redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskog  
                                                                           fakulteta u Slavonskom Brodu) 
8. Ljiljana Krpeljević, dipl. knjiž., Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 
    (zamjenik člana: Dubravka Trampus, Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog  
                                                                      obrazovanja 
9. Tomislav Knežević, Studentski centar u Osijeku 
    (zamjenik člana: Slavica Margeta, Studentski centar u Slavonskom Brodu) 
 

II. 
Povjerenstvo za suzbijanje nepotizma ustrojava se na Sveučilištu kao nepristrano stručno tijelo 
koje obavlja poslove iz djelokruga svoga rada određenog Pravilnikom o sprečavanju nepotizma 
na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

III. 
Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine i započinje 1. travnja 2017. godine. 
 
19. Imenovanje Povjerenstva za odlučivanje o profesionalnom sukobu na Sveučilištu Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio da se točka 19. dnevnog reda odnosi na imenovanje Povjerenstva za 
odlučivanje o profesionalnom sukobu na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo) te da je kao i u prethodnoj točci dnevnog reda u materijalima za sjednicu dostavljen 
prijedlog za imenovanjem članova i zamjenika članova Povjerenstva i otvorio raspravu. 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na predložena imenovanja i jednoglasno su donijeli sljedeću  
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ODLUKU 

o imenovanju članova Povjerenstva za odlučivanje o profesionalnom sukobu na 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
I. 

Imenuju se članovi i zamjenici Povjerenstva za odlučivanje o profesionalnom sukobu na 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kako slijedi:  
1. Prof. dr. sc. Kristian Sabo, redoviti profesor Odjela za matematiku  

(zamjenik člana: doc. dr. sc. Mislav Mustapić, docent Odjela za fiziku)  
2.  Prof. dr. sc. Dražan Kozak, redoviti profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 

(zamjenik člana: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike,  
                                                                                            računarstva i informacijskih tehnologija)  
3.  Doc. dr. sc. Martina Smolić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek  
     (zamjenik člana: doc. dr. sc. Ivana Štolfa Čamagajevac, docentica Odjela za biologiju)  
4.  Prof. dr. sc. Jurislav Babić, redoviti profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta  

(zamjenik člana: prof. dr. sc. Zvonko Antunović, redoviti profesor u trajnom zvanju  
                                                                                   Poljoprivrednog fakulteta )  

5.  Izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, redovita profesorica Ekonomskog fakulteta 
(zamjenik člana: izv. prof. dr. sc. Irella Bogut, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne i  

                                                                                     obrazovne znanosti)  
6.  Prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, redovita profesorica u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta 

(zamjenik člana: doc. dr. sc. Suzana Vuletić, docentica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u  
                                                                                 Đakovu )  
7.  Doc. art. Sanja Došen, docentica Umjetničke akademije  
     (zamjenik člana: doc. art. Anđelko Mrkonjić, docent Odjela za kulturologiju)  
8. Srđan Lukačević, viši knjiž., Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek  

(zamjenik člana: Marina Holjenko, mag. iur., Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete  
                                                                               visokog obrazovanja)  

9. Vatroslav Sučić, Studentski centar u Osijeku  
(zamjenik člana:Anđelka Kodžoman, Studentski centar u Slavonskom Brodu)  

 
II. 

Povjerenstvo je stalno, neovisno i samostalno tijelo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku koje obavlja poslove iz svog djelokruga, određenog Pravilnikom o sukobima interesa i 
obveza.  
 

III. 
Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine i započinje 1. travnja 2017. godine 
 
 
20. Prijedlog financijskog plana Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 
 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor 
za financije i poslovne odnose Sveučilišta i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun, te 
istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Financijskog plana Odbora za sport, 
tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta za 2017. godinu. U prijedlogu financijskog plana ukupno 
planirani prihodi za 2017. godine iznose 657.271,38 kn, od čega prihodi iz Državnog proračuna RH čine 
150.000,00 kn, Poslovnog fonda Sveučilišta - 130.000,00 kn i377.271,38 kn –sredstava iz prijašnjih 
godina (prenesena sredstva iz 2016.). Planirani rashodi za 2017. godinu odnose se na sportska 
natjecanja-323.000,00 kn, sportske aktivnosti u slobodnom vremenu studenata-120.000,00 kn i 
materijalni uvjeti-214.271,38 kn. Odbor za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu je na sjednici održanoj 
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2. ožujka 2017. godine usvojio predloženi Financijski plan za koji je Odbor za financijsko poslovanje i 
proračun na sjednici održanoj 21. ožujka dao pozitivno Mišljenje.  
Nakon iznesenog obrazloženja Prorektora, Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na 
izneseno te je Rektor preložio Senatu prihvaćanje Financijskog plana Odbora za sport, tjelesnu i 
zdravstvenu kulturu Sveučilišta za 2017. godinu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Financijskog plana Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 
 

Prihvaća se Financijski plan Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu.  
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
21. Davanje suglasnosti prof. dr.sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji zgrade 
studentskog paviljona, uređenju okoliša oko zgrade, radova na izgradnji mosta između dviju 
zgrada, uređenju Studentskog trga, te izgradnji i uređenju sjevernog parkirališta  

 
Isto tako, u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, 
prorektor  za financije i poslovne odnose Sveučilišta i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i 
proračun te istaknuo da je potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za 
potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji zgrade studentskog paviljona, uređenju okoliša 
oko zgrade, radova na izgradnji mosta između dviju zgrada, uređenju Studentskog trga te izgradnji i 
uređenju Sjevernog parkirališta. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 21. 
ožujka 2017. godine dao pozitivo Mišljenje na predloženo davanje suglasnosti.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji zgrade studentskog paviljona, 
uređenju okoliša oko zgrade, radova na izgradnji mosta između dviju zgrada, uređenju 
Studentskog trga te izgradnji i uređenju Sjevernog parkirališta.  
 
 
21.1. Davanje suglasnosti Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za 

provedbu postupka javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi 
za opskrbu električnom i toplinskom energijom  

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje 
suglasnosti Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provedbu postupka 
javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnog nabavi za opskrbu električnom i 
toplinskom energijom i predložio da o istome članove Senata izvijesti Prorektor prof. dr. sc. Tomislav 
Mrčela. 
Prorektor Mrčela je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke za davanje 
suglasnosti Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provođenje postupka 
javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi za opskrbu električnom 
energijom, procijenjene vrijednosti – 1.160.000,00 kn i opskrbu toplinskom energijom, procijenjene 
vrijednosti – 600.000,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 23. 
ožujka 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje suglasnosti za provedbu postupka javne nabave.    
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Nakon iznesenog Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 
navedeno, te su jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za 
provođenje postupka javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi za: 
 

- opskrbu električnom energijom, procijenjena vrijednost – 1.160.000,00 kn 
- opskrbu toplinskom energijom, procijenjena vrijednost – 600.000,00 kn.  

 
 
22. Imenovanje v.d. dekana Pravnog fakulteta Osijek 
 
Rektor je izvijestio da se točka 22. odnosi na imenovanje v.d. dekana Pravnog fakulteta Osijek te 
istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljena Odluka o razrješenju dekana Pravnog 
fakulteta Osijek od 20. ožujka 2017. godine te zahtjev Pravnog fakulteta Osijek za imenovanjem vršitelja 
dužnosti dekana Pravnog fakulteta od 21. ožujka 2017. godine i Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. 
dekana Pravnog fakulteta Osijek. Nadalje, Rektor je istaknuo da je uvidom u dostavljeni zahtjev Pravnog 
fakulteta utvrđeno da je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 20. ožujka 
2017. godine na temelju osobnog zahtjeva izv. prof. dr. sc. Borisa Bakote, dekana Pravnog fakulteta 
Osijek od 13. veljače 2017. godine donijelo Odluku o razrješenju izv. prof. dr. sc. Borisa Bakote dužnosti 
dekana Pravnog fakulteta Osijek s danom 31. ožujka 2017. godine. Također je na istoj sjednici, 
Fakultetsko vijeće provelo postupak imenovanja v.d. dekana i nakon provedenog javnog glasovanja 
utvrđeno je da nijedan od dva kandidata u postupku imenovanja v.d. dekana nije dobio natpolovičnu 
većinu glasova svih članova Fakultetskog vijeća. Slijedom navedenog utvrđeno je da Fakultetsko vijeće 
nakon provedenog postupka razrješenja dekana, nije imenovalo v.d. dekana te Pravni fakultet do izbora 
novog dekana nema čelnika ustanove. Uvažavajući činjenicu da je potrebno provesti postupak izbora 
novog dekana u rokovima utvrđenim Statutom Sveučilišta i Statutom Pravnog fakulteta i istovremeno 
osigurati izvođenje nastavne i znanstvene djelatnosti Pravnog fakulteta kao i učinkovit rad fakultetskih 
tijela, Rektor je predložio da se za v.d. dekana Pravnog fakulteta imenuje prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, 
prorektor Sveučilišta s dugogodišnjim radnim iskustvom, posebice s iskustvom u tijelima upravljanja 
na znanstveno-nastavnim sastavnicama i Sveučilištu.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženo 
imenovanje za v.d. dekana Pravnog fakulteta i jednoglasno su donijeli  
 

ODLUKU 
o imenovanju v.d. dekana Pravnog fakulteta 

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu 
suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se za v.d. dekana 
Pravnog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem 
tekstu: Pravni fakultet Osijek).  

2. Imenovani v.d. dekana Pravnog fakulteta Osijek naveden u točki 1. ove Odluke stupa na 
dužnost v.d. dekana s danom 1. travnja 2017. godine i obavlja dužnost do izbora novog 
dekana, a najkasnije do 14. lipnja 2017. godine. 

3. Imenovani v.d.dekana Pravnog fakulteta Osijek obvezan je najkasnije do 14. travnja 2017. 
godine održati sjednicu Fakultetskog vijeća radi donošenja Odluke o pokretanju postupka 
kandidiranja i izbora dekana u skladu sa člankom 20., 21. i 22. Statuta Pravnog fakulteta 
Osijek.  

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se s danom 1. travnja 2017. 
godine.  
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23. Znanstvena i nastavna djelatnost  
 
S ovom točkom dnevnog reda članove Senata je upoznao prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za 
znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta te istaknuo da je u skladu s člankom 
2. stavkom 5. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja kojeg je donijelo Nacionalno vijeće za 
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 28. veljače 2017. godine određeno da „pristupnik mora 
imati javno dostupan Google Scholar profil uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko 
prikazivanje istih radova, neprirodno povezivanje radova drugih autora te osigurava povezivanje 
pristupnika s određenim znanstvenim institucijama“. U skladu s navedenim nastavnici i suradnici na 
svim znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama obvezni su otvoriti svoj Google Scholar Profil te 
za svaki nastavni predmet/kolegij na kojem su nositelji otvoriti i redovito mijenjati ili dopunjavati web 
stranicu nastavnog predmeta/kolegija, koja mora imati link za taj nastavni predmet/kolegij u studijskom 
programu. Isto tako, Prorektor je istaknuo obvezu prodekana na fakultetima i Umjetničkoj akademiji te 
pročelnika na sveučilišnim odjelima da prema uputama prorektora za znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu suradnju pružaju odgovarajuće upute nastavnicima i suradnicima za gore navedeno 
postupanje.  
Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno i jednoglasno je donio 
sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Provedbom funkcionalne integracije kao je sastavni dio autonomije Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku osigurava se jedinstveno i usklađeno djelovanje Sveučilišta i njegovih 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica u skladu sa strateškim i razvojnim odlukama o 
akademskim pitanjima. 

2. U skladu s točkom 1. ovog Zaključka, provedbom funkcionalne integracije potrebno je osigurati 
i prepoznatljivost Sveučilišta kroz znanstvenu i nastavnu djelatnost koja će omogućiti što bolje 
pozicioniranje Sveučilišta na svjetskim rang listama (npr. Webometrics). 

3. Člankom 2. stavkom 5. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja koji je donijelo 
Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 28. veljače 2017. godine 
određeno je „pristupnik mora imati javno dostupan Google Scholar profil uređen na način 
kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, neprirodno povezivanje 
radova drugih autora te osigurava povezivanje pristupnika s određenim znanstvenim 
institucijama“ 

4. Nastavnici i suradnici na svim znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama obvezni su 
otvoriti svoj Google Scholar Profil te za svaki nastavni predmet/kolegij na kojem su nositelji 
otvoriti i redovito mijenjati ili dopunjavati web stranicu nastavnog predmeta/kolegija, koja 
mora imati link za taj nastavni predmet/kolegij u studijskom programu. 

5. Prodekani na fakultetima i Umjetničkoj akademiji te pročelnici na sveučilišnim odjelima obvezi 
su prema uputama prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
pružiti odgovarajuće upute nastavnicima i suradnicima za postupanje u skladu s člankom 3. i 
4. ovog Zaključka. 

6. Ovaj Zaključak dostavlja se dekanima/pročelnicima znanstveno/umjetničko-nastavnih 
sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
Nadalje, Prorektor Scitovski je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio članove Senata o provedenom 
internom natječaju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu znanstvenoistraživačkih i 
umjetničkih projekata na program IZIP-2016, koji je bio raspisan Odlukom Senata od 21. prosinca 2016. 
godine, a trajao je mjesec dana (do 29. siječnja 2017. godine). Na Natječaj je pristiglo ukupno 134 
prijave: 89 iz STEM područja i 45 iz DH+UMJ područja. Zatraženo je 396 recenzija, a zaprimljene je 
ukupno 365 recenzija. Recenzenti su na posebnim obrascima ocjenjivali 6 atributa projekata: kvalitetu 
i važnost istraživačkog prijedloga, kvalitetu predlagatelja, kvalitetu Gosta istraživača (ako postoji), 
studiju izvodljivosti, financijski plan i uključivanje studenata. Posebno je zatraženo mišljenje jesu li 
tražena financijska sredstva previsoka, odgovarajuća ili preniska. Svakom pojedinom atributu pridružen 
je ponder. Ukoliko na projektu ne postoji Gost istraživač, njegov ponder se razdijelio na ostale atribute 
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proporcionalno. Ponderi nisu bili poznati recenzentima. U slučajevima velikih razlika u ocjenama 
Recenzenta #1 i Recenzenta #2 zatražene su dodatne recenzije. Novčana sredstva su osigurana iz 
Poslovnog fonda Sveučilišta u iznosu od 1 000.000,00 kn, od toga je 600 000,00 kn namijenjeno STEM 
području te 400 000,00 kn DH+UMJ području, a maksimalni iznos koji se pojedinom projektu može 
dodijeli je 70 000,00 kn. Na osnovi iskustava iz prethodnih natječaja, prijedloga i diskusije na sastanku 
Panel skupine (Panel STEM i Panel DH+UMJ) definiran je način odabira projekata za financiranje na 
osnovi sljedećih načela: 
1. Za financiranje će se razmatrati samo gornja polovina prioritetne rang liste posebno za STEM, a 

posebno za DH+UMJ područje. Za financiranje će se također razmatrati projekti STEM sastavnica 
koji su prijavljeni u DH+UMJ području i projekti iz DH+UMJ sastavnica koji su prijavljeni u STEM 
području ako se nalaze u prvoj trećini odgovarajuće prioritetne liste. 

2. Sa svake sastavnice nastojat će se financirati barem jedan projekt. 
3. Veći broj projekata po nekoj sastavnici ovisit će o broju prijavljenih projekata te sastavnice, o poziciji 

projekata na rang listi i raspoloživim financijskim sredstvima. 
Prilikom određivanja visine financijskih sredstava za projekte koji će se financirati vodit će se računa o 
uvjetima Natječaja te mišljenju recenzenata i Povjerenstva. Isto tako, Prorektor je istaknuo i preporuke 
za sljedeće natječaje, kako slijedi: dati prednost mladim istraživačima, dati naglasak prijavama 
interdisciplinarnih projekata, smanjiti maksimalni iznos koji se dodjeljuje pojedinom projektu od 
70.000,00 kn te na taj način odobriti više projekata s manjim iznosom, napraviti analizu recenzenata 1 i 
recenzenata 2, organizirati radionicu za mlade recenzente, razmisliti o tome da se limitira ukupna suma 
ocjena recenzenta zatim ponderi atributa i dalje trebaju ostati nepoznati recenzentima te razmisliti o 
postupku rangiranja prilikom kojeg se ne bi koristio ponderirani prosjek ocjena Rec#1 i Rec#2, već 
ocjene po svim atributima i razmisliti o tome da se scientometrijski unaprijed predlože ocjene za 
kvalitetu predlagatelja i kvaliteta gosta istraživača na osnovi baze Novi izvrsni radovi.  
 
 
24. Imenovanje članova upravnih vijeća sveučilišnih ustanova:  
 
Rektor je izvijestio da je u okviru točke 24. dnevnog reda potrebno imenovati članove upravnih vijeća 
sveučilišnih ustanova kojima je istječe 2. travnja 2017. četverogodišnji mandat te istaknuo da su u 
materijalima za sjednicu dostavljeni prijedlozi za imenovanjima članova upravnih vijeća, kako slijedi: 
 
24.1. Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
 
Prema prijedlogu Rektora Sveučilišta predlaže se za članove Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne 
knjižnice Osijek imenovanje: prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić, redovite profesorice Umjetničke 
akademije u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Vesnice Mlinarević, izvanredne profesorice Fakulteta za odgojne 
i obrazovne znanosti u Osijeku te prema prijedlogu Ministra znanosti i obrazovanja: Šimica Vugdelija i 
Sinišu Petkovića, dipl. knjižničara, predstavnika zaposlenika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. 
Mandat predloženim članova Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek traje četiri godine 
i započinje 3. travnja 2017. godine. Studentska predstavnica Ines Lukač, studentica Odjela za 
kulturologiju, imenovana je Odlukom Senata od 9. lipnja 2015. godine na vrijeme od dvije godine u 
skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta.  
Članovi Senata prihvatili su predložena imenovanja za članove Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne 
knjižnice Osijek i jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Upravnog vijeća 
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 

 
I. 

Za članove Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek imenuju se: 
prema prijedlogu Rektora Sveučilišta: 
1. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica u trajnom zvanju Umjetničke akademije u  
                                                              Osijeku 
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2. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  
                                                            u Osijeku  
prema prijedlogu Ministra znanosti i obrazovanja: 
3. Šimica Vugdelija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja  
predstavnik zaposlenika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
4. Siniša Petković, dipl. knjižničar, predstavnik zaposlenika Gradske i sveučilišne knjižnice 
 

II. 
Mandat članova Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek navedenih u točki I. ove 
Odluke traje četiri godine i započinje 3. travnja 2017. godine. 
 

III. 
Ines Lukač, studentica Odjel za kulturologiju, studentski predstavnik u Upravnom vijeću 
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek imenovana je Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku od 9. lipnja 2015. godine (KLASA. 602-4/15-08/1 UR.BROJ: 2158-60-10-
15-17) na vrijeme od dvije godine u skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studentskog zbora 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
24.2. Studentskog centra u Osijeku 
 
Za članove Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku prema prijedlogu Rektora Sveučilišta 
predlaže se imenovanje: prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog, redovitog profesora u trajnom zvanju Odjela 
za matematiku i prof. dr. sc. Zdravka Tolušića, redovitog profesora u trajnom zvanju Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku te prema prijedlogu Ministra znanosti i obrazovanja: Mirka Pongraca i Bernarda 
Škaru, voditelja uslužno-ugostiteljske djelatnosti, predstavnika zaposlenika Studentskog centra u 
Osijeku. Mandat predloženim članovima Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku trajao bi četiri 
godine, a započeo bi 3. travnja 2017. godine. Studentski predstavnik Stjepan Ćurčić, student 
Ekonomskog fakulteta, imenovan je Odlukom Senata od 28. rujna 2016. godine, koji je nastavio mandat 
od dvije godine prethodnog člana Upravnog vijeća-studentskog predstavnika u skladu s posebnim 
Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta.  
Članovi Senata prihvatili su predložena imenovanja za članove Upravnog vijeća Studentskog centra u 
Osijeku i jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Studentskog centra u Osijeku 
 

I. 
Za članove Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku imenuju se:  
prema prijedlogu Rektora Sveučilišta:  
1. prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za matematiku  
2. prof. dr. sc. Zdravko Tolušić, redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku  
prema prijedlogu Ministra znanosti i obrazovanja  
3. Mirko Pongrac, predloženik Ministara znanosti i obrazovanja  
4.Bernard Škaro, voditelj uslužno-ugostiteljske djelatnosti, predstavnik zaposlenika Studentskog  
                               centra u Osijeku  
 

II. 
Mandat članova Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku navedenih u točki I. Ove Odluke 
traje četiri godine i započinje 3. travnja 2017. godine.  
 

III. 
Stjepan Ćurčić student Ekonomskog fakulteta u Osijeku, studentski predstavnik u Upravnom 
vijeću Studentskog centra u Osijeku imenovan je Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku od 28. rujna 2016. godine (KLASA: 602-04/16-08/5 UR.BROJ 2158- 60-
01-16-28), koji je nastavio mandat od dvije godine prethodnog člana Upravnog vijećastudentskog 
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predstavnika u skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
24.3. Studentskog centra u Slavonskom Brodu 

 
Za članove Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu prema prijedlogu Rektora 
Sveučilišta predlaže se imenovanje: izv. prof. dr. sc. Damira Matanovića, izvanrednog profesora 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i prof. dr. sc. Davorina Đanića, redovitog profesora 
u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek te prema prijedlogu Ministra znanosti i obrazovanja: 
prof. dr. sc. Antuna Stoića, redovitog profesora u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu, a predstavnika zaposlenika, imenovati će se nakon provedenih izbora u skladu sa Zakonom o 
radu. Mandat predloženim članovima Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu trajao 
bi četiri godine, a započeo bi 3. travnja 2017. godine. Studentski predstavnik Kristijan Težački, student 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, imenovan je Odlukom Senata od 25. listopada 2016. godine, 
koji je nastavio mandat od dvije godine u skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studentskog zbora 
Sveučilišta.  
Članovi Senata prihvatili su predložena imenovanja za članove Upravnog vijeća Studentskog centra u 
Slavonskom Brodu i jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
 

I. 
Za članove Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu imenuju se:  
prema prijedlogu Rektora Sveučilišta:  
 1. Izv. prof. Damir Matanović, izvanredni profesor Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u  
                                                     Osijeku  
2. Prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek  

prema prijedlogu Ministra znanosti i obrazovanja:  
 3. Prof. dr. sc. Antun Stoić, redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom   

                                           Brodu  
 

II. 
Predstavnik zaposlenika Studentskog centra u Slavonskom Brodu imenovat će se nakon 
provedenih izbora u skladu sa Zakonom o radu.  
 

III. 
Mandat članova Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu navedenih u točki I. 
Ove Odluke traje četiri godine i započinje 3. travnja 2017. godine.  
 

IV. 
Kristijan Težački, student Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, studentski predstavnik u 
Upravnom vijeću Studentskog centra u Slavonskom Brodu imenovan je Odlukom Senata 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25. listopada 2016. godine (KLASA. 602- 
04716-06/9 UR.BROJ: 2158-60-01-16-27), koji je nastavio mandat od dvije godine u skladu s 
posebnim Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku.  
 
 
25. Razno 
25.1. Izvanredni studentski izbori 
 
Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje je u ime izv. prof. dr. 
sc. Maria Vinkovića, prorektora za nastavu i studente, izvijestio članove Senata o provedenim 
izvanrednim studentskim izborima te istaknuo da je zbog ostavke člana Studentskog zbora Sveučilišta 
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iz znanstvenog područja Društvenih znanosti te dva člana Studentskog zbora Sveučilišta iz znanstvenog 
područja Biotehničkih znanosti i  Studentskog zbora Poljoprivrednog fakulteta, Rektor Sveučilišta 21. 
veljače 2017. godine donio Odluku o raspisivanju izvanrednih studentskih izbora za Studentski zbor 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izbori su provedeni 22. ožujka 2017. godine u skladu 
sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i Pravilnikom za provedbu 
studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta na biračkim mjestima: Ekonomskog fakulteta, 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i Pravnog fakulteta (znanstveno područje Društvenih 
znanosti) te na Poljoprivrednom, Prehrambeno-tehnološkom i Medicinskom fakultetu (znanstveno 
područje Biotehničkih znanosti). Prema zapisnicima s biračkih mjesta na navedenim znanstveno-
nastavnim sastavnicama Sveučilišta od 22. ožujka 2017. godine, Izborno povjerenstvo Sveučilišta je 
utvrdilo da su provedeni izbori valjani. Od ukupnog broja studenta, koji imaju pravo glasa (u navedenim 
znanstvenim područjima) 9645 studenta, glasovanju je pristupilo 1678 studenata, odnosno17,40%. U 
provedbi studentskih izbora od utvrđivanja kandidacijskih lista do izbora nije bilo niti jedne žalbe. 
 
25.2. Namjensko financiranje znanosti 
 
Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju je 
izvijestio članove Senata da je Uprava Sveučilišta danas zaprimila tekst Ugovora o namjenskom 
financiranju znanosti za 2017. godinu. 
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 6. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. i zaključio sjednicu u 11.30 sati.  
 
          Zapisnik sastavila 
 
     Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

        Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 


