
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
7. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2016./2017., održane 25. travnja 2017. godine u vijećnici Rektorata Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, s početkom u 10.00 sati.  
 
Nazočni članovi Senata:  
1.  Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta 
2.  Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3.  Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
4.  Prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
5.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
6.  Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan,Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/ 

                                                     Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija  
8.   Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
12. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
13. Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne 

znanosti   
14. Doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan, zamjena za dekanicu prof. dr. sc. Loretanu Farkaš, 

Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
15. Doc. dr. sc. Suzana Vuletić, prodekanica zamjena za dekana izv. prof. dr. sc. Ivicu Raguža, 

Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
16. Izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, prodekanica zamjena za dekanicu prof. dr.      
                                                   sc. Helenu Sablić Tomić,  Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
17. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
18. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
19. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
20. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
21. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija                 
                               Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
22. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na  
                              Medicinskom fakultetu Osijek  
23. Stjepan Ćurčić, student i predsjednik 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 
25. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  

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

visokog obrazovanja   
 
Nenazočni: 
1. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
 
Ostali nazočni:  
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i  
                                                izgradnju 
2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 
3. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
4. Snježana Bravić, upr. pravnik., voditeljica Odsjeka za preddiplomske, diplomske i stručne 

studije, zapisničar 
 
 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor Sveučilišta je 
otvorio 7. sjednicu Senata u akademskoj godini 2016./2017. te pozdravio sve nazočne i čestitao novim 
članovima Senata, predstavnicima studenata iz reda studenata poslijediplomskih studija, Stjepanu 
Dravinskom, studentu poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji u 
Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Vlatku Kopiću, studentu 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek te 
predložio sljedeći dnevni red 

 
Dnevni red: 

 
1. Prihvaćanje Zapisnika 6. sjednice Senata u akademskoj godini 2016/2017.od 28. ožujka 2017. 

godine  
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje 

redovitog profesora: 
2.1. Izv. prof. art. Božica Dea Matasić iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovna 

umjetnost, umjetničke grane kiparstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (prvi izbor) 
2.2. Izv. prof. dr. sc. Nela Nedić Tiban iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja prehrambene tehnologije na Katedri za tehnologiju voća i povrća na 
Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

2.3. Izv. prof. dr. sc. DariaFaja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 
polja fizika, znanstvene grane biofizika i medicinska fizika u Katedri za biofiziku i 
radiologiju na Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

2.4. Izv. prof. dr. sc. Sanja Dimter iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

2.5. Izv. prof. art. Mire Perić Kraljik iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna 
umjetnost (scenska i medijska umjetnost) umjetničke grane gluma na Fakultetu za 
odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (prvi izbor) 

2.6. Dr. sc. Zdenko Šimić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 
elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika na Fakultetu elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (prvi izbor) (naslovno zvanje) 

2.7. Izv. prof. dr. sc. Damira Matanovića iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, 
znanstvenog polja povijest na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (prvi 
izbor) 
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2.8. Izv. prof. dr. sc. Zdenke Kolar Begović iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 
znanstvenog polja matematika na 50% radnog vremena na Fakultetu za odgojne i 
obrazovne znanosti u Osijeku i 50% radnog vremena na Odjelu za matematiku (prvi 
izbor) 

3. Potvrda izbora novog člana Senata iz rada nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz 
znanstvenog područja Društvenih znanosti i Pravnog fakulteta Osijek 

4. Potvrda izbora novog člana Senata iz reda studentskih predstavnika  
5. Izmjene i dopune studijskih programa do 20% na Građevinskom fakultetu i Filozofskom 

fakultetu: 
5.1. Preddiplomski stručni studij  Građevinarstvo 
5.2. Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo: smjerovi: Nosive konstrukcije,  
       Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Hidrotehnika i Prometnice 
5.3  Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Informacijske tehnologija na  
       Filozofskom fakultetu 
5.4 Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Informatologija naFilozofskom fakultetu 

6. Davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku za povjeravanje izvođenje nastave 
Mariji Kecskesovoj, vrhunskoj umjetnici iz inozemstva u ljetnom semestru akademske 
201672017. godine 

7. Dodjela Rektorove nagrade u akademskoj 2016/2017. godini 
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biologiju 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za kemiju 
10. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Strojarskog fakulteta u 

Slavonskom Brodu 
11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Građevinskog fakulteta Osijek 
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Ekonomskog fakulteta u Osijeku   
13. Godišnja izvješća dekana i ravnatelja o radu i poslovanju za akademsku 2015/2016. godinu 

13.1. prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta Osijek 
13.2. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije  
13.3. doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju 

      13.4. Tugomir Kuduz, prof.. ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
14. Elaborat o opravdanosti osnutka i načnu ustroja Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo  
15. Sveučilišno izdavaštvo 
16. Prijedlog upisnih kvota za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, 

integriranih i preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2017/2018. godini 
17. Godišnji obračun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 
18. Izvješće o utrošku sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za 2016. godinu 
19. Godišnji plan raspodjele Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

2017. godinu 
20. Izvješće o radu 

20.1. Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016.  
         godinu 
20.2. Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
         za 2016. godinu 
20.3. Ureda za invalide 

21. Davanje suglasnosti izv. prof. dr.sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta za 
potpisivanje Ugovora za project Interreg IPA Programa Prekogranične suradnje Hrvatska-
Srbija 2014.-2020.  

22. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za prijenos vrijednosti ulaganja  projekta „Rekonstrukcija zgrade 
studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4“ Studentskom centru u Osijeku 

23. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta, elektrotehnike,  
računarstva i informacijskih tehnologija za potpisivanje ugovora: 
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23.1. za projekt Interreg IPA Programa Prekogranične suradnje Hrvatska –Srbija 2014.-
2020 ukupne vrijednosti 947.893,35 EUR-a, od čega se na FERIT odnosi 383.495,55 
EUR-a 

23.2. Ugovora za projekt Interreg IPA Programa Prekogranične suradnje Hrvatska –Srbija 
2014.-2020 ukupne vrijednosti 402.872,72 EUR-a, od čega se na FERIT odnosi 
99.736,39 EUR-a 

23.3. Ugovora za projekt Interreg IPA Programa Prekogranične suradnje Hrvatska –
Mađarska 2014.-2020 ukupne vrijednosti 226.838,86 EUR-a, od čega se na FERIT 
odnosi 109.590,10 EUR-a 

24. V. natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Sveučilišta      Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku 

25. Razno 
 
Rektor je istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 7. sjednicu Senata 
dostavljen elektroničkim putem te predložio da se točka 4. Potvrda izbora novog člana Senata iz reda 
studentskih predstavnika na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta iz proceduralnih razloga skine s 
dnevnog reda, a slijedom toga ostale točke dnevnog reda se pomjeraju. 
Predloženi dnevni red uz navedenu izmjenu jednoglasno je prihvaćen. 
 

 
1. Prihvaćanje Zapisnika 6. sjednice Senata u akademskoj godini 2016/2017. od 28. ožujka 2017. 

godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 6. sjednice Senata od 28. 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 6. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 28. ožujka 2017. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
 
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje 

redovitog profesora: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora te da su postupci provedeni u skladu sa Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, statutom znanstveno-nastavnih sastavnica, koje su provele postupke izbora te Pravilnikom o 
provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta (u daljnjem 
tekstu: Pravilnik Sveučilišta) stoga je predložio da o pojedinim podtočkama 2.1. - 2.8. ukratko podnesu 
izvješća dekani prof. dr. sc. Drago Šubarić za Prehrambeno-tehnološki fakultet, prof. dr. sc. Aleksandar 
Včev za Medicinski fakultet, prof. dr. Damir Varevac za Građevinski fakultet, izv. prof. dr. sc. Damir 
Matanović za Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, prof. dr. sc. Drago Žagar za Fakultet 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija te prodekanica izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta 
Radočaj-Jerković za Umjetničku akademiju i prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković za Filozofski 
fakultet.   
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2.1. Izv. prof. art. Božica Dea Matasić iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovna 
umjetnost, umjetničke grane kiparstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (prvi izbor) 

 
Prodekanica Umjetniče akademije je izvijestila da je izv. prof. art. Božica Dea Matasić autorica brojnih 
projekata, koji obuhvaćaju različite vidove instalacija, land art intervencija i ambijentalne umjetnosti s 
naglašenim multimedijalnim elementima. Realizirala je više javnih radova od kojih se posebno ističu 
Kula pogleda nastala u sklopu četrdesetog Mediteranskog kiparskog simpozija u Dubrovi kod Labina i 
Čuvar šume, nastao tijekom tridesetsedmog saziva goranske kiparske radionice, 2016. godine. U oba 
rada monumentalnih dimenzija, tradicionalnim materijalima – kamenu i drvu pristupa na inovativan i 
suvremen način unoseći elemente arhitektonskog i ludičkog pristupa. Samostalno je izlagala svoj 
kompleksni nagrađivani ciklus Panacea, a osobito se ističe izložba u Muzeju moderne i suvremene 
umjetnosti (MAMAC) u Nici u Francuskoj. Sudjelovala je na brojnim skupnim žiriranim izložbama u 
zemlji i inozemstvu od kojih u posljednje vrijeme: Dialogue with Emperor Qin – China Eu sculptures 
show, Here East Olympic Park, London; T-ht, MSU, Zagreb; 20. godina Galerije Matice hrvatske; 100. 
godina Wellesa, Gliptoteka HAZU, Zagreb; Focus sullarte contemporanea, Museo di Sant'Agostino, 
Genova, Italija; ART Stid-Ost Europa trifft West, Plassenburg in Kulmbach, Njemačka; Dialogue with 
Emperor Qin – China Eu sculptures show, Industriaha Art Space, Sofia, Bugarska/National Museum of 
the Romanian Peasant, BukureAt, Rumunjska/Museum of Natural History and Science. Lisabon, 
Protugal. Objavljuje osvrte na izložbe u Vijencu, Konturi i on-line časopisu Artos. Koautorica je 
umjetničke knjige – monografije „Božica Dea Matasić“, objavljene u svibnju 2016. godine. Bila je 
članica stručnog povjerenstva za reakreditaciju visokih učilišta za umjetničke akademije u Hrvatskoj, 
Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Isto tako, 
sudjelovala je u komisiji za primanje u članstvo HDLU-a u Zagrebu (2008.-2010.) zatim je bila članica 
žirija 32. i 33. salona mladih, u organizaciji HDLU-a te članica stručnog povjerenstva za dodjelu 
godišnjih nagrada HDLU-2014., 2015. i 2016. Dobitnica je značajnih nagrada za svoj rad, a to se 
prvenstveno odnosi na Nagradu publike na izložbi T-ht, održanoj u MSU Zagreb 2011. zatim Nagradu 
mediteranskog kiparskog simpozija Dubrova, Labin, na XI. Trijenalu hrvatskog kiparstva 2012. te Prvu 
nagradu na natječaju za izradu idejnog kiparsko-arhitektonskog rješenja Spomen obilježja Žarku Kaiću 
uz koautore dipl. ing. arh. Bernardu Silov i mag. arh. Davora Silova 2016. Zatim, je Prodekanica 
konstatirala da je Vijeće Umjetničke akademije provelo postupak izbora izv. prof. art. Božice Dee 
Matasić u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto redovite profesorice u skladu 
s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Umjetničke 
akademije u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. art. Božica Dea Matasić ispunjava 
zakonske uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-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. art. Božice Dee Matasić u umjetničko-
nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1.  Potvrđuje se izbor izv. prof. art. Božice Dee Matasić, izvanredne profesorice u umjetničko-
nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz Umjetničkog 
područja, umjetničkog polja likovna umjetnost, umjetničke grane kiparstvo na Umjetničkoj 
akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.  Izbor u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-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 198. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 
tekst. 
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2.2. Izv. prof. dr. sc. Nela Nedić Tiban iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja prehrambene tehnologije na Katedri za tehnologiju voća i povrća na 
Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

 
Dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta je upoznao članove Senata da je izv. prof. dr. sc. Nela Nedić 
Tiban objavila 34 znanstvena rada, od kojih je 10 objavljeno u časopisima indeksiranim u tercijarnim 
publikacijama (a1), 9 u časopisu iz druge (a2) skupine i 15 radova u zbornicima radova s međunarodnih 
znanstvenih skupova (a3). Sudjelovala je na 30 međunarodnih znanstvenih skupova s 36 priopćenja od 
čega je 6 usmenih priopćenja te 12 nacionalnih skupova s 13 priopćenja. Recenzentica je 14 znanstvenih 
radova. Sudjelovala je kao istraživač na tri nacionalna znanstvena projekta financirana od Ministarstva 
znanosti i tehnologije te je sudjelovala kao istraživač na tehnologijskom istraživačko-razvojnom 
projektu, tri hrvatsko-slovenska projekta. Isto tako uključena je bila kao istraživač na šest međunarodnih 
projekata: hrvatsko-talijanskom projektu, tri hrvatsko-slovenska projekta, zatim hrvatsko-
makedonskom projektu te HR-BiH projektu. Također je bila voditelj projekta „Razvoj novih proizvoda 
na bazi gljive bukovače“ financiranog od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga 
gospodarstva te sudjelovala kao istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu, financiranom od 
strane Osječko-baranjske županije, a od 2014. godine sudjeluje u radu nacionalnog projekta financiranog 
od strane Hrvatske zaklade za znanost „Trehaloza: poboljšanje kvalitete proizvoda na bazi voća“. Na 
web stranici Fakulteta ima postavljena predavanja iz svih kolegija na kojima izvodi nastavu te su  
materijali dostupni za kolegije: Sirovine biljnog podrijetla, Tehnologija prerade sirovina biljnog 
podrijetla i Tehnologija jakih alkoholnih pića i pozitivno su ocijenjeni od strane Povjerenstva za ocjenu 
nastavnih materijala. Pod njenim mentorstvom izrađeno je 9 diplomskih i 11 završnih radova te je u 
koautorstvu sa studentom objavila 4 rada. Članica je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, 
Društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista te član Panela za vrednovanje projektnih 
prijedloga prijavljenih na natječaj Hrvatske zaklade za znanost, 2014. i članica je Uređivačkog odbora 
međunarodnog časopisa International Journal of Food Science, Nutrition and Dietetics. Zatim, je Dekan 
konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Nele Nedić Tiban u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u skladu sa 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Nela Nedić 
Tiban 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. Nele Nedić Tiban u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1.  Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Nele Nedić Tiban, izvanredne profesorice u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog 
područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambena tehnologija na Katedri za 
tehnologiju voća i povrća na Prehrambeno-tehnološkom 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 198. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josip Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 
tekst. 
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2.3. Izv. prof. dr. sc. Daria Faja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 

fizika, znanstvene grane biofizika i medicinska fizika u Katedri za biofiziku i radiologiju na 
Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

 
U okviru ove podtočke dnevnog reda, Dekan Medicinskog fakulteta je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. 
Dario Faj objavio 33 članka indeksiranih u CC te 11 u ostalim časopisima s međunarodnom recenzijom. 
U WoS je citiran 189 puta, uz indeks 8. Bio je voditelj te sudjelovao u nekoliko međunarodno 
financiranih (IAEA, International atomic energy agency) projekata i mentor je projekta sufinanciranog 
od Europskog socijalnog fonda (ESF) u cilju jačanja kompetencija mladih istraživača pod nazivom 
„Modeliranje i mjerenje neutronskog doznog ekvivalenta oko medicinskih linearnih akceleratora 
elektrona“. Sudjelovao je kao EC ekspert (non-key) na dva IPA projekta u zemljama kandidatima za 
pristup EU, te je sudjelovao kao koordinator i član upravljačkog odbora u dva pretpristupna projekta u 
RH. Recenzirao je više znanstvenih članaka u međunarodnim znanstvenim časopisima European journal 
of medical physics (11) i Nuclear technology & radiation protection (3) i recenzirao znanstveni program 
kao inozemni recenzent za Ministarstvo znanosti Republike Srbije. Također, je recenzent udžbenika 
„Fizika za medicinare“ namijenjenog studentima medicine prve godine Integriranog preddiplomskog i 
diplomskog studija medicina za kolegij „Medicinska fizika i biofizika“. Bio je mentor tri uspješno 
obranjena doktorska rada pri čemu je sa studentima objavio niz članaka. Član je CROMBES (Hrvatsko 
društvo za medicinsku i biološku tehniku), sekcija medicinske fizike i ESTRO (European society for 
radiotherapy and oncology). Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak 
izbora izv. prof. dr. sc. Daria Faja 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. 
Dario Faj 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. Daria Faja u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1.  Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Daria Faja, izvanrednog profesora u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja 
Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika, znanstvene grane biofizika i medicinska fizika na 
Katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta 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 198. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 
tekst. 

 
2.4. Izv. prof. dr. sc. Sanja Dimter iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 
 
Dekan Građevinskog fakulteta je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Sanja Dimter objavila, samostalno i u 
koautorstvu, ukupno 63 znanstvena i stručna rada, od toga 24 rada u časopisima i 39 radova na domaćim 
i inozemnim konferencijama te 2 popularna članka. Recenzirala je ukupno 40 radova, od toga su 22 
recenzije radova u znanstvenim časopisima te 18 recenzija radova objavljenih u zbornicima domaćih i 
međunarodnih skupova. Izlagala je ukupno devet radova, od toga pet na međunarodnim znanstvenim 
skupovima i četiri rada na domaćim skupovima. Kao suradnica sudjelovala je na četiri domaća i dva 
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međunarodna znanstveno-istraživačka projekta. Koautorica je sveučilišnog udžbenika te tri poglavlja u 
knjigama domaćeg i inozemnog izdavača. Bila je mentoricom pri izradi 154 završna i diplomska rada 
na stručnom i sveučilišnom studiju te je u koautorstvu sa studentima objavila 8 radova. Isto tako, bila je 
komentorica pri izradi magistarskog rada te je u koautorstvu sa studenticom objavila rad i komentorica 
pri izradi doktorskog rada i u koautorstvu s pristupnikom je objavila 3 znanstvena rada i jedan stručni 
rad u časopisima. Održala je 4 pozvana predavanja. Članica je sljedećih društava i udruga: Hrvatskog 
saveza građevinskih inženjera – Društva građevinskih inženjera Osijek, Hrvatskog društva za ceste „Via 
Vita“, Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Svjetskog udruženja za ceste PIARC-a (Association 
mondiale de la Route/World Road Association) te AMCA-Mursae, Udruge diplomiranih inženjera 
Građevinskog fakulteta. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora 
izv. prof. dr. sc. Sanje Dimter u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovite profesorice u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Statutom Građevinskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. 
Sanja Dimter 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. Sanje Dimter u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Sanje Dimter, izvanredne profesorice u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog područja 
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Osijek 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 198. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 
tekst. 

 
 
2.5. Izv. prof. art. Mire Perić Kraljik iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna 

umjetnost (scenska i medijska umjetnost) umjetničke grane gluma na Fakultetu za odgojne i 
obrazovne znanosti u Osijeku (prvi izbor) 

 
Dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti je izvijestio Senat da je izv. prof. art. Mira Perić Kraljik 
objavila niz stručnih i znanstveni radova na temu lutkarskog i dramskog odgoja, i od 1982. do 2016. 
godine odigrala je preko 100 značajnijih i velikih kazališnih uloga te 2009. godine u suradnji s 
redateljem C. Aničićem potpisuje autorski rad predstave – monodrame Zašto se muhe lijepe na ono?. 
Režirala je dječje predstave: kruna First Medić: Čunga-lunga; Božićna bajka, vlastiti dramski tekst Hana 
i Hana. Gostovala je s predstava po cijeloj Hrvatskoj, Austriji, Mađarskoj, Vojvodini, Bosni i 
Hercegovini i Sloveniji. Igrala je u TV dramama (Dom Bernarde Albe, Put u raj), u telenovelama (Dobre 
namjere, Hitna 94, Ponos Ratkajevih, Obični ljudi, Chegevara, Zakon ljubavi, Zora dubrovačka) te je 
snimala za televizijski školski program i radiodrame. Bila je voditeljica dva umjetnička projekta i 
sudjelovala u realizaciji projekata, humanitarnih projekata i programa, organizaciji i realizaciji izložbe 
te predstavljanju i čitanju knjige. Kao gostujući nastavnik 2012. godine na Institutu za narodne i strane 
jezike pri Visokoj školi Jozsefa Eotvosa u Baji – Mađarska održala je dramsku radionicu pod nazivom 
Dramske igre za mađarske studente te učiteljima i odgojiteljima iz čitave Mađarske i 2016. godine 
pohađala je Languages United Bath school of languages i dobila Certificate Intesive English with 
Erasmus Plus. Ima pet tiskanih knjiga i pod njezinim mentorstvom osamnaest studenata je pisalo i 
praktično realiziralo završne i diplomske radove. Voditeljica je Odsjeka za umjetničko područje 
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Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Članica je Udruženja dramskih umjetnika, 
Hrvatskog centra za dramski odgoj, Kulturnog Vijeća Grada Osijeka za kazališnu djelatnost te članica 
Lions kluba Osijek. Dobitnica je nagrada, priznanja i zahvalnica među kojima su: Priznanje Hrvatskog 
društva dramskih umjetnika za doprinos hrvatskom glumištu i kazališnoj umjetnosti zatim četiri 
Zahvalnice Vukovarsko-srijemske županije, Zahvalnice Osnovne škole Franje Krežme za promicanje 
odgoja i obrazovanja, Zahvalnica Međunarodne Eko-škole August Šenoa za promicanje odgoja i 
obrazovanja, Zahvalnica Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog 
liječenja ovisnosti, Zahvalnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za Božićni humanitarni 
koncert i druge. Zatim je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. 
art. Mire Perić Kraljik u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto redovite 
profesorice u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, 
Statutom Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. 
art. Mira Perić Kraljik ispunjava zakonske uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-
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. art. Mire Perić Kraljik u umjetničko-
nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. art. Mire Perić Kraljik, izvanredne profesorice u umjetničko-
nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz Umjetničkog 
područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenska i medijska umjetnost), umjetničke 
grane gluma na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku.  

2.  Izbor u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-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 198. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 
tekst. 

 
 
2.6. Dr. sc. Zdenko Šimić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva 
i informacijskih tehnologija Osijek (prvi izbor) (naslovno zvanje) 

 
Dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija je izvijestio da je dr. sc. Zdenko 
Šimić objavio 13 znanstvenih radova u časopisima skupine A, 4 znanstvena rada u časopisu skupine B 
te 2 znanstvena rada skupine C te 58 znanstvenih radova recenziranih, objavljenih u zborniku radova s 
međunarodnog skupa (D) i 8 znanstvenih radova recenziranih, objavljenih u zborniku radova s domaćeg 
znanstvenog skupa. Recenzirao je 40 radova u zbornicima radova (A.1.13.1.-A.1.13.17) i 54 radova u 
znanstvenim časopisima (A.1.12.1.-A.12.9). Sudjelovao je na zajedničkom istraživačkom projektu 
Framatome-ANP, Massachusetts Institute of Technology i Westinghouse-a u okviru New Energy 
Research Initiative (NERI) programa Ministarstva energetike SAD-a. Također je bio suvoditelj, s 
talijanskim partnerom, trogodišnjeg međunarodnog istraživačkog projekta „Designig Intelligent, 
Resilient, Scalable and Secure Next Generation SCADA Infrastructures“, NATO Science for Peace te 
istraživač na FP7 projektu „ACROSS – Centre of Research Excellence for Advanced Cooperative 
Systems“. Isto tako, sudjelovao je na tri međunarodna istraživačka projekta Međunarodne agencije za 
atomsku energiju IAEA Coordinated Research Project te na nizu znanstveno-istraživačkih programa i 
projekata Ministarstva znanosti i tehnologije RH. Koautor je sveučilišnog udžbenika Modeli 
pouzdanosti, raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu 1. dio i priručnika Obnovljivi izvori 
energije: Najvažnije vrste, potencijal i tehnologija. Bio je mentor dvoje doktoranada koji su završili 
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studij i u koautorstvu s njima objavio je četiri znanstvena rada. Član je više domaćih (HRO, CIGRE i 
HND) i međunarodnih (SRA, ANS, ENS i IEEE sa Senior statusom od 2015. godine) strukovnih 
društava. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora dr. sc. Zdenka 
Šimića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu sa Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta elektrotehnike, računarstva 
i informacijskih tehnologija Osijek i Pravilnikom Sveučilišta te da dr. sc. Zdenko Šimić ispunjava 
zakonske uvjete za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.   
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora dr. sc. Zdenka Šimića u naslovno znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor dr. sc. Zdenka Šimića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnike, 
znanstvene grane elektroenergetika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

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

 
 
2.7. Izv. prof. dr. sc. Damira Matanovića iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, 

znanstvenog polja povijest na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (prvi 
izbor) 

 
U okviru ove podtočke Prorektor je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Damir Matanović autor/koautor pet 
znanstvenih monografija te trideset osam znanstvenih radova i više stručnih radova i prikaza. Održao je 
devet priopćenja na znanstvenim skupovima od toga šest na međunarodnim znanstvenim skupovima. 
Sudjelovao je na provedbi znanstvenih projekata Vlasi – starobalkansko stanovništvo, Vojna krajina i 
LUCIDE. Bio je voditelj projekta Hrvatski kulturni krajolici, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
te projekta IZGE – Burovićev zbornik kao primjer hrvatsko-crnogorskih kulturnih veza u 17. stoljeću. 
Recenzirao je veći broj znanstvenih radova i knjiga te uredio niz publikacija među kojima valja istaknuti 
The Times Povijest svijeta (Zagreb, 2002.). Također je recenzirao znanstveno istraživačke projekte u 
okviru natječaja IZIP-2014 Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te je od 2011. godine član 
Povjerenstva za prosudbu udžbenika iz povijesti pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. U koautorstvu 
sa studentima, koji su završili poslijediplomski sveučilišni studij objavio je četiri znanstvena rada. Član 
je međunarodnih i domaćih uredništava časopisa iz područja društvenih i humanističkih znanosti, kako 
sijedi: Módszertani közlöny; izdavač Hungarian Language Teacher Training Faculty, Evkonyv, izdavač 
Hungarian Language Teacher TrainingFaculty, Képzés és Gyakorlat/Training and Practice; izdavač 
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (časopis indeksiran u ROAD Directoryf) te Scrinia Slavonica: 
Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest i glavni 
urednik Pannoniane; izdavač Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Zatim, je Prorektor konstatirao 
da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Damira Matanovića u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Damir Matanović 
ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovitog profesora.   



11 

 

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. Damira Matanovića u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1.  Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Damira Matanovića, izvanrednog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog 
područja Humanističkih znanosti znanstvenog polja povijest na Fakultetu za odgojne i 
obrazovne znanosti 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 198. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 
tekst. 

 
 
2.8. Izv. prof. dr. sc. Zdenke Kolar-Begović iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 

znanstvenog polja matematika na 50% radnog vremena na Fakultetu za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku i 50% radnog vremena na Odjelu za matematiku (prvi izbor) 

 
Dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Zdenka Kolar-
Begović objavila 41 znanstveni rad u časopisima s međunarodnom recenzijom i izlagala na 23 
međunarodna znanstvena skupa. Bila je istraživač na projektu Geometrije i algebarsko-geometrijske 
strukture te projektu Neasocijativne algebarske strukture i njihove primjene, koji su financirani od strane 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Recenzirala je petnaest znanstvenih radova u zborniku i 
monografijama s pet međunarodnih znanstvenih skupova Mathematics and Children, održanih 2007., 
2009., 2011., 2013. i 2015. godine te je recenzentica za Mathematical Reviews. Urednica je dvije 
monografije Higher Goals in Mathematics Education i Mathematics teaching for the future. Pod njenim 
mentorstvom izrađeno je četrnaest diplomskih i jedan završni rad na Fakultetu za odgojne i obrazovne 
znanosti te četrnaest diplomskih i šest završnih radova na Odjelu za matematiku i pri tome je u 
koautorstvu sa studentima objavila tri rada i jedan rad je prihvaćen za objavljivanje. Članica je 
Geometrijskog seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu i Hrvatskog matematičkog društva. 
Glavna je urednica Osječkog matematičkog lista od 2012. godine te potpredsjednica Znanstvenog 
odbora i član Organizacijskog odbora znanstvenog kolokvija Mathematics and Children (2007., 2009., 
2011., 2013., 2015., 2017.) te članica Znanstvenog odbora znanstvene konferencije MATEPOLLACK 
2011., Mathematics in architecture and civil engineering design and education, Pécs, 2011. i članica 
Programskog Odbora, Inovativna nastava matematike, državni stručni skup nastavnika, Osijek, 2016.  
Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće i Vijeće Odjela provelo postupak izbora izv. prof. 
dr. sc. Zdenke Kolar-Begović u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovite profesorice u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Statutom Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Pravilnikom Odjela za 
matematiku i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović 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. Zdenke Kolar-Begović u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
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O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Zdenke Kolar-Begović, izvanredne profesorice u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog 
područja Prirodnih znanosti znanstvenog polja matematika na s 50% radnog vremena na 
Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti i 50% radnog vremena na Odjelu za matematiku 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 198. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 
tekst. 

 
 
3. Potvrda izbora novog člana Senata iz rada nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz 

znanstvenog područja Društvenih znanosti i Pravnog fakulteta Osijek 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u okviru ove točke dnevnog reda potrebno potvrditi 
izbor novog člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz znanstvenog područja 
Društvenih znanosti i Pravnog fakulteta Osijek, uvažavajući činjenicu da je dosadašnji član Senata izv. 
prof. dr. sc. Boris Bakota, razriješen dužnosti dekana Pravnog fakulteta s danom 31. ožujka 2017. godine 
te mu istovremeno u skladu s člankom 60. stavkom 3. Statuta Sveučilišta prestaje mandat člana Senata. 
Slijedom navedenog Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Osijek provelo je postupak izbora te na 
sjednici održanoj 12. travnja 2017. godine izabralo izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovća, izvanrednog 
profesora Pravnog fakulteta Osijek za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju 
kao predstavnika znanstvenog područja Društvenih znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice Pravnog 
fakulteta Osijek.   
Članovi Senata prihvatili su navedeni izbor i jednoglasno donijeli  
 

POTVRDU IZBORA NOVOG ČLANA SENATA  
IZ REDA NASTAVNIKA U ZNANSTVENO-NASTAVNOM ZVANJU 

 

I. 
Za novog člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju na sjednici Fakultetskog 
vijeća Pravnog fakulteta Osijek, izabran je: 
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković,                                                           Društvene znanosti 
izvanredni profesor                                                                                  Pravni fakultet 

 
II. 

Senat potvrđuje izbor izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića, izvanrednog profesora Pravnog fakulteta Osijek 
za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika znanstvenog 
područja Društvenih znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice Pravnog fakulteta Osijek. 
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III. 
Izabrani član Senata naveden u točki I. nastavlja mandat prethodnog člana Senata iz znanstvenog 
područja Društvenih znanosti, znanstveno-nastavne sastavnice Pravnog fakulteta Osijek.  
 
 
4. Izmjene i dopune studijskih programa do 20% na Građevinskom fakultetu i Filozofskom 

fakultetu: 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskih programa do 20% na Građevinskom i Filozofskom fakultetu, i predložio da o istima izvijesti 
izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za 
preddiplomske, diplomske i stručne studije, kako slijedi:  
 
4.1. Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta na sjednici održanoj 14. 
ožujka 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
stručnog studija Građevinarstvo, te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa 
Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo 
da je Predlagatelj izmjena (Građevinski fakultet Osijek) sukladno članku 5. Pravila za provedbu 
postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila)  
predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. 
godine. Predlaže se izmjena koja se odnosi na promjenu naziva obveznog predmeta Tehnički propisi i 
normizacija u Propisi u građevinarstvu, što predstavlja 2,56% izmjena 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog  

stručnog studija Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog stručnog studija 
Građevinarstvo (Dopusnica Ministra  KLASA:UP/I-602-04/05-16/454, URBROJ: 533-07-05-2 od 
21. lipnja 2005. godine). 
 
 
4.2. Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo: smjerovi: Nosive konstrukcije,  
       Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Hidrotehnika i Prometnice 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta na sjednici održanoj 14. 
ožujka 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Građevinarstvo: smjerovi: Nosive konstrukcije, Organizacija, tehnologija i 
menadžment građenja, Hidrotehnika, Prometnice, te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna studijskog 
programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj 
izmjena (Građevinski fakultet Osijek) sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg 
programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine, kako slijedi:   
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SMJER: Nosive konstrukcije 
Prijedlog izmjena se odnosi na promjenu naziva obveznog predmeta Informacijski sustavi i baze 
podataka u Informacijski sustavi i neuronske mreže te na promjenu sadržaja do 20% predmeta Potresni 
rizik. Izmjene se odnose i na promjenu broja ECTS bodova izbornog predmeta smjera Potresni rizik  
koji je imao 4,5 ECTS-a, a ovim prijedlogom mijenja se broj ECTS bodova na 5,0 ECTS bodova i na 
uvođenje novog izbornog predmeta smjera Osnove nelinearne analize konstrukcija. 
 
SMJER: Organizacija, tehnologija i menadžment građenja 
Prijedlog izmjena se odnosi na promjenu naziva dva obvezna predmeta; Informacijski sustavi i baze 
podataka u Informacijski sustavi i neuronske mreže i predmet Ponude, ugovori u Ponude i ugovori, što 
predstavlja ukupno 8,33% izmjena. 
 
SMJER: Hidrotehnika 
Prijedlog izmjena se odnosi na promjenu naziva dva obvezna predmeta; Informacijski sustavi i baze 
podataka u Informacijski sustavi i neuronske mreže i predmet Modeliranje toka i pronosa u podzemlju 
u Modeliranje strujanja podzemne vode i pronosa onečišćenja, te na promjenu sadržaja dva obvezna 
predmeta Hidrologija 2 i Hidrotehnički sustavi i na promjenu statusa dva predmeta. Obvezni predmet 
Hidrogeologija (30+30, 5,0 ECTS, III semestar) prelazi u izborne premete II semestra, a izborni predmet 
Opskrba vodom i odvodnja 2 (30+30, 5,0 ECTS, II semestar) prelazi u obvezne predmete smjera III 
semestra. Isto tako, izborni predmet Korištenje vodnih snaga (30+30, 5,0 ECTS, II semestar), postaje 
izborni predmet III semestra. Navedena promjena statusa dva predmeta predstavlja promjenu od 8%. 
Ukupne promjene koje se sastoje od promjene naziva i sadržaja 2 obvezna predmeta i promjene statusa 
2 predmeta u ovome smjeru iznose 16%. Omjer ECTS bodova obveznih i izbornih predmeta 
izmijenjenog studijskog programa ostao je isti. 
 
SMJER: Prometnice 
Prijedlog izmjena se odnosi na promjenu naziva obveznog predmeta Informacijski sustavi i baze 
podataka u Informacijski sustavi i neuronske mreže. 
 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa sa smjerovima. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo: 
smjerovi: Nosive konstrukcije, Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Hidrotehnika, 

Prometnice na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo: smjerovi: Nosive konstrukcije, Organizacija, tehnologija i menadžment 
građenja, Hidrotehnika, Prometnice (Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
KLASA:UP/I-602-04/05-16/00202, URBROJ: 533-20-13-0004 od 13. rujna 2013. godine). 
 
 
4.3 Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Informacijske tehnologije na Filozofskom fakultetu 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo na sjednici održanoj 
29. ožujka 2017. godine Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa dvopredmetnog 
diplomskog sveučilišnog studija Informacijske tehnologije, te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna 
studijskog programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je 
Predlagatelj izmjena (Filozofski fakultet Osijek) sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune 
postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine, a odnose se na izmjenu 
poglavlja 3.8. Uvjeti za upis na studij, i glasi:  
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„Uvjet za upis na dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Informacijske tehnologije je završen 
preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti uz stečenih 180 
ECTS bodova. Studij mogu upisati i studenti koji preddiplomski sveučilišni studij nisu završili u 
znanstvenom polju informacijskih i komunikacijskih znanosti uz uvjet da imaju završen preddiplomski 
sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti uz stečenih 180 ECTS 
bodova te uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:  
1. Polaganje razlikovnih ispita koje su studenti obvezni položiti prije polaganja kolegija iz redovnog   

programa, 
2. Razlikovnim kolegijima smatraju se sljedeći kolegiji s Preddiplomskog sveučilišnog studija 

informatologije: Osnove informacijske tehnologije, Označiteljski jezici za opis i prikaz sadržaja, 
Baze podataka 1, Oblikovanje mrežnih stranica, Baze podataka 2 i Metapodatci i identifikatori, 

3. Točan broj razlikovnih ispita čije se polaganje traži ovisi o prethodno završenom preddiplomskom 
studiju kandidata i utvrđuje se prilikom upisa." 

Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Informacijske tehnologije na Filozofskom fakultetu 
Osijek. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa dvopredmetnog diplomskog  

sveučilišnog studija Informacijske tehnologije na Filozofskom  fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog 
studija Informacijske tehnologije (Potvrda Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
KLASA:602-04/15-13/00065, URBROJ: 533-20-15-0004 od 16. lipnja 2015. godine). 
 
 
4.4.  Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Informatologija na Filozofskom fakultetu 
 
Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta je donijelo na sjednici održanoj 29. ožujka 2017. godine Odluku 
o izmjenama i dopunama studijskog programa dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija 
Informatologija, te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Povjerenstvu. Povjerenstvo 
je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena (Filozofski fakultet Osijek) 
sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom 
Senata od 17. ožujka 2008. godine, koje se kao i u prethodnoj podtočci dnevnog reda odnose na izmjenu 
poglavlja 3.8. Uvjeti za upis na studij, i glasi:  
„Uvjet za upis na dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Informatologije je završen preddiplomski 
sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti uz stečenih 180 ECTS bodova. 
Studij mogu upisati i studenti koji preddiplomski sveučilišni studij nisu završili u znanstvenom polju 
informacijskih i komunikacijskih znanosti uz uvjet da imaju završen preddiplomski sveučilišni studij iz 
znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti uz stečenih 180 ECTS bodova te uz 
ispunjavanje sljedećih uvjeta:  
1. Polaganje razlikovnih ispita koje su studenti obvezni položiti prije polaganja kolegija iz redovnog 

programa,  
2. Razlikovnim kolegijima smatraju se sljedeći kolegiji s preddiplomskog sveučilišnog studija 

Informatologije: Teorija i praksa informacijskih djelatnosti, Organizacija informacija I, Zaštita građe 
i podataka, Informacijski izvori i službe I. i Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova,  

3. Točan broj razlikovnih ispita čije se polaganje traži ovisi o prethodno završenom preddiplomskom 
studiju kandidata i utvrđuje se prilikom upisa." 

Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Informatologija na Filozofskom fakultetu Osijek. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
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ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa dvopredmetnog diplomskog  

sveučilišnog studija Informatologija na Filozofskom  fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog 
studija Informatologija (Potvrda Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:602-04/15-
13/00061, URBROJ: 533-20-15-0004 od 16. lipnja 2015. godine). 
 
 
5. Davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku za povjeravanje izvođenje nastave 

Mariji Kecskesovoj, vrhunskoj umjetnici iz inozemstva u ljetnom semestru akademske 
201672017. godine 

 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestila izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-
Jerković, prodekanica Umjetničke akademije te istaknula da je Umjetnička akademija dostavila 11. 
travnja 2017. godine Senatu zahtjev za izdavanje suglasnosti na Odluku Vijeća Akademije od 29. ožujka 
2017. godine, kojom se vrhunskoj umjetnici iz inozemstva Mariji Kecskesovoj, državljanki Slovačke 
Republike povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Majstorska radionica lutkarstvo: Lutka-gluma-
lik“ na diplomskom sveučilišnom studiju Kazališna umjetnost: smjer Gluma i lutkarstvo na Odsjeku za 
kazališnu umjetnost u ljetnom semestru u akademskoj godini 2017./2017. Nadalje je istaknula da je uz 
Odluku Vijeća Akademije priloženo Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja 
Umjetničke akademije u Osijeku (u daljnjem tekstu: Odbor) od 20. ožujka 2017. godine iz kojeg je 
vidljivo da je Marija Kecskesova na Akademiji za izvedbene umjetnosti u Bratislavi 1997. godine stekla 
stručni naziv mag. lutkarstva kao glumica lutkarica, a 2016. godine na istoj Akademiji upisala se na 
doktorski studij. Marija Kecskesova ima zapaženu umjetničku djelatnost jer je kao glumica ostvarila 
brojne uloge u kazalištima te kao glumica lutkarica u televizijskim nastupima i kao redateljica lutkarskih 
predstava u kazalištima te je režirala predstave pri Međunarodnoj kući umjetnosti za djecu Bibliana. Isto 
tako, radila je na Odsjeku za lutkarstvo na Akademiji za izvedbene umjetnosti u Bratislavi i predavala 
animaciju i kazališne materijale. Na temelju Izvješća i mjerila Odbora, Vijeće Akademije je utvrdilo da 
je Marija Kecskesova, državljanka Slovačke Republike, vrhunska međunarodno priznata umjetnica te 
joj se povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Majstorska radionica lutkarstvo: Lutka-gluma-lik“ na 
diplomskom sveučilišnom studiju Kazališna umjetnost: smjer Gluma i lutkarstvo na Odsjeku za 
kazališnu umjetnost u ljetnom semestru u akademskoj godini 2016./2017.  
Rektor je zahvalio Prodekanici na iznesenom i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na Izvješće 
Odbora Umjetničke akademije u Osijeku te je prihvatio Odluku Vijeća Umjetničke akademije i 
jednoglasno donio sljedeću    
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku  

za povjeravanje izvođenja nastave u ljetnom semestru u akademskoj godini 2016./2017.  
vrhunskom umjetniku iz inozemstva 

 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u Osijeku na Odluku Vijeća Umjetničke akademije od 
29. ožujka 2017. godine, kojom se vrhunskoj umjetnici iz inozemstva Mariji Kecskesovoj, 
državljanki Slovačke Republike povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Majstorska radionica 
lutkarstvo: Lutka-gluma-lik“ na diplomskom sveučilišnom studiju Kazališna umjetnost: smjer 
Gluma i lutkarstvo na Odsjeku za kazališnu umjetnost u ljetnom semestru u akademskoj godini 
2016./2017. 
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6. Dodjela Rektorove nagrade u akademskoj godini 2016./2017.  
 
Rektor Sveučilišta je predložio da s ovom točkom dnevnog reda članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. 
Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente.  
Prorektor je upoznao nazočne s Prijedlogom za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 
2016./2017. te istaknuo da Rektor Sveučilišta nagrađuje po dva studenta sa znanstveno-nastavnih i 
umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta. Rektorova nagrada se dodjeljuje za najbolje seminarske 
radove, stručne radove ili umjetnička djela studenata radi promicanja studentskog stvaralaštva te kao 
poticaj u daljnjem studiju. Ukoliko se na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama ne izrađuju 
seminarski radovi, stručni radovi ili umjetnička djela Rektorova nagrada se dodjeljuje studentima, koji 
imaju prosječnu ocjenu 4,5 ili višu. Znanstveno-nastavne sastavnice i umjetničko-nastavna sastavnica, 
dostavile su svoje predloženike za dodjelu Rektorove nagrade, a imena predloženih studenata te nazivi 
seminarskih radova, postignuti uspjesi na umjetničkom području ili postignuti uspjesi na studiju (prosjek 
ocjena) navedeni su u prijedlogu Odluke o dodjeli Rektorove nagrade, koja je dostavljena u materijalima 
za sjednicu. Rektorova nagrada sastoji se od novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 kn i priznanja, a 
studentima će ju uručiti Rektor prigodom proslave Dana Sveučilišta.  
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o dodjeli Rektorove 
nagrade u akademskoj godini 2016./2017.. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU  
o dodjeli Rektorove nagrade u  
akademskoj godini 2016./2017.  

 
Odluka o dodjeli Rektorove nagrade u akademskoj godini 2016./2017. u prilogu je Zapisnika i čini 
njegov sastavni dio. 
 
 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biologiju 
 
U okviru točke 7. dnevnog reda Rektor je predložio da u ime Odbora za statutarna i pravna pitanja, 
članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik 
Odbora za statutarna i pravna pitanja.   
Prorektor je istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljena na uvid Odluka o izmjenama i 
dopunama Pravilnika Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je 30. 
ožujka 2017. godine predložilo Vijeće Odjela za biologiju. Izmjene i dopune Pravilnika odnose se na 
usklađivanje sa Statutom Sveučilišta, i posebice na ustrojbene jedinice (zavode, katedre, laboratorije) te 
broj studentskih predstavnika u Vijeću (15% od ukupnog broja članova Vijeća). Odbor za statutarna i 
pravna pitanja je na sjednici održanoj 18. travnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biologiju. 
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVINIKA ODJELA ZA BIOLOGIJU 
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za kemiju 
 
Isto tako, Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio da je u okviru ove točke dnevnog reda 
u materijalima dostavljena na uvid Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za kemiju, koju 
je 7. travnja 2017. godine predložilo Vijeće Odjela za kemiju. Izmjene i dopune Pravilnika odnose se na 
usklađivanje sa Statutom Sveučilišta, i posebice na ustrojbene jedinice (zavode, katedre, laboratorije) te 
mogućnost osnivanja centara kao ustrojbenih jedinica i broj studentskih predstavnika u Vijeću (15% od 
ukupnog broja članova Vijeća). Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 18. travnja 
2017. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela 
za kemiju. 
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVINIKA ODJELA ZA KEMIJU 
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
9. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Strojarskog fakulteta u 

Slavonskom Brodu 
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Odbora za statutarna i 
pravna pitanja je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio da je u materijalima za sjednicu na uvid 
dostavljen cjeloviti tekst Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu (u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji je na prijedlog Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu od 29. ožujka 2017. godine, donio dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 
30. ožujka 2017. godine. Pravilnikom je utvrđena organizacija rada, unutarnje ustrojstvo, ustrojbene 
jedinice, ustrojstvo radnih mjesta, položaji i radna mjesta u nastavi, položaji i radna mjesta u Odsjeku u 
središnjoj službi te popuna radnih mjesta i zaduženja nastavnika. Odbor za statutarna i pravna pitanja je 
na sjednici održanoj 18. travnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na Pravilnik i dostavio ga Senatu. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta 

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

 
Daje se suglasnost na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je na prijedlog 
Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu od 29. ožujka 2017. godine, donio 
dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 30. ožujka 2017. godine. 

 
Navedeni Pravilnik je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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10. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Građevinskog fakulteta Osijek 

 
Prorektor Vinković je također izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljena na 
uvid Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Građevinskog fakulteta 
Osijek (u daljnjem tekstu: Odluka o izmjenama i dopunama), koju je na prijedlog Fakultetskog vijeća 
Građevinskog fakulteta Osijek od 24. siječnja 2017. godine, donio dekan Građevinskog fakulteta Osijek 
24. siječnja 2017. godine. Odlukom o izmjenama i dopunama usklađuju se radna mjesta sa stvarnim 
potrebama Fakulteta i usklađivanje naziva radnih mjesta s obzirom na isto. Odbor za statutarna i pravna 
pitanja na sjednici održanoj 18. travnja 2017. godine dao je pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama 
i dopunama i dostavio ga Senatu.     
Senat je prihvatio pozitivno Mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Građevinskog fakulteta  
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Građevinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na 
prijedlog Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Osijek od 24. siječnja 2017. godine, donio 
dekan Građevinskog fakulteta Osijek 24. siječnja 2017. godine. 

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

 
 
11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Ekonomskog fakulteta u Osijeku 
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio da je članovima Senata u materijalima za sjednicu na uvid 
dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Ekonomskog 
fakulteta (u daljnjem tekstu: Odluka o izmjenama i dopunama), koju je na prijedlog Fakultetskog vijeća 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 28. ožujka 2017. godine, donio dekan Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku 29. ožujka 2017. godine. Kao i u prethodnoj točci dnevnog reda, Odlukom o izmjenama i 
dopunama usklađuju se radna mjesta sa stvarnim potrebama Fakulteta te usklađivanje naziva radnih 
mjesta s obzirom na isto. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 18. travnja 2017. 
godine dao pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama i dostavio ga Senatu.     
Senat je prihvatio pozitivno Mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Ekonomskog fakulteta  
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na 
prijedlog Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 28. ožujka 2017. godine, donio 
dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku 29. ožujka 2017. godine. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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12. Godišnja izvješća dekana i ravnatelja o radu i poslovanju za akademsku 2015/2016. godinu 
 
U okviru ove točke dnevnog reda, Rektor je upoznao članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta detaljno 
pregledalo godišnja izvješća dekana, pročelnika i ravnatelja za akademsku godinu 2015./2016.: 
Medicinskog fakulteta, Umjetničke akademije te Odjela za kulturologiju i Studentskog centra u Osijeku, 
navedenih u podtočkama od 12.1. do 12.4. 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/upravnim vijećima, kako slijedi:         
 
12.1. prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta Osijek 
 
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta Osijek uputio je Fakultetskom vijeću 
Medicinskog fakulteta Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju Medicinskog fakulteta Osijek u  
akademskoj godini 2015./2016. Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 12. travnja 2017. godine 
prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta 
i Statutom Medicinskog 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 Medicinskom fakultetu 
Osijek u akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se Godišnje izvješće prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, dekana Medicinskog fakulteta 
Osijek  o radu i poslovanju Medicinskog fakulteta Osijek za akademsku godinu 2015./2016.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
12.2. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije  
 
Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije u Osijeku uputila je Vijeću 
Umjetničke akademije u Osijeku Godišnje izvješće o radu i poslovanju Umjetničke akademije u Osijeku  
u  akademskoj godini 2015./2016. Vijeće Akademije je na sjednici održanoj 29. ožujka 2017. godine 
prihvatilo Godišnje izvješće Dekanice Akademije i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta 
i Statutom Umjetničke akademije u Osijeku.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekanice Akademije, članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Umjetničkoj akademiji u 
Osijeku u akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se Godišnje izvješće prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić, dekanice Umjetničke akademije 
u Osijeku o radu i poslovanju Umjetničke akademije u Osijeku za akademsku godinu 2015./2016.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
12.3. doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju 
 
Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju uputila je Vijeću Odjela za kulturologiju 
Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za kulturologiju u akademskoj godini 2015./2016. Vijeće 
Odjela za kulturologiju je na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine prihvatilo Godišnje izvješće 
Pročelnice Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela za 
kulturologiju.  
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnice Odjela, članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za 
kulturologiju u akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli  
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ODLUKU 

 
Prihvaća se godišnje izvješće doc. dr. sc. Ivane Žužul, pročelnice Odjela za kulturologiju o radu i 
poslovanju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku godinu 2015./2016.  

 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 
12.4. Tugomir Kuduz, prof.. ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 

 
Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku uputio je Upravnom vijeću Studentskog 
centra u Osijeku, Godišnje izvješće o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku za 2016. godinu. 
Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine je prihvatilo 
Godišnje izvješće Ravnatelja Studentskog centra u Osijeku i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom 
Sveučilišta i Statutom Studentskog centra u Osijeku.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Ravnatelja, članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno 
mišljenje o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku za 2016. godinu i jednoglasno donijeli  

 
ODLUKU 

 
Prihvaća se Godišnje izvješće Tugomira Kuduza, prof., ravnatelja Studentskog centra u Osijeku 
o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku za 2016. godinu.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
13. Elaborat o opravdanosti osnutka i načnu ustroja Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo 
 
Rektor je izvijestio da je u okviru ove točke dnevnog reda u materijalima za sjednicu članovima Senata 
na uvid dostavljen Elaborat o opravdanosti osnutka i načinu ustroja Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo (u daljnjem tekstu: Elaborat) i predložio da s istim Senat upozna prof. dr. sc. Aleksandar Včev, 
dekan Medicinskog fakulteta Osijek.  
Dekan je istaknuo da je u Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 12. 
travnja 2017. godine prihvatilo Elaborat, koji sadrži cjelovitu analizu pretpostavki i uvjeta, 
organizacijski ustroj, kadrovske potencijale, prostorne uvjete, opremu i financijske aspekte osnivanja 
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Inicijativa Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek 
za osnivanje Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo temelji se na činjenici da bi se Fakultet za 
dentalnu medicinu i zdravstvo, kao nova sastavnica Sveučilišta osnovao izdvajanjem slijedećih 
studijskih programa koje trenutno izvodi Medicinski fakultet Osijek: Integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine, preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalne 
higijene, preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva, diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva, 
preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija i diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija. 
Potrebni prostor i oprema te ljudski resursi osigurali bi se prijelazom postojećeg nastavnog i nenastavnog 
osoblja s Medicinskog fakulteta Osijek na Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo. Nastavnici i sada 
sudjeluju u izvođenju navedenih studijskih programa. Prostor bi se također osigurao iz postojećeg 
prostora, kao i postojeća oprema. Prostor koji se koristi za održavanje nastave navedenih studijskih 
programa, postao bi prostor novog Fakulteta, a isto bi se detaljnije utvrdilo ugovorom o razdruživanju. 
Polazište za osnutak Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo je činjenica da bi se Sveučilište trebalo 
razvijati osnivanjem Fakulteta u STEM području, a sukladno Strategiji obrazovanja, znanosti i 
tehnologije koju je donio Hrvatski sabor (NN 124./2014., u daljnjem tekstu: Strategija) u kojoj je 
naglašeno da proširenje kapaciteta dijela visokog obrazovanja u STEM području predstavlja prioritet. 
Osnivanje Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u skladu je sa Strategijom te predstavlja okosnicu 
daljnjeg razvoja Sveučilišta u polju Biomedicine i zdravstva, kao i drugih studija iz STEM područja, a 
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za realizaciju navedenog neophodno je osnivanje novog Fakulteta kojim bi se oslobodili kapaciteti za 
daljnji razvoj cjelokupnog Sveučilišta. Isto tako, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo je novi 
fakultet koji će ustrojavati i dodatne studije iz područja Biomedicine i zdravstva, što je STEM područje. 
Nadalje, Dekan Včev je istaknuo da se Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo osniva kao javno 
visoko učilište u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i obavlja svoju djelatnost, 
posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Sveučilišta i svojim nazivom. Sjedište Fakulteta je 
u Osijeku, Crkvena 21. Djelatnost Fakulteta, broj prodekana, njihove ovlasti te postupak izbora i 
razrješenja zatim ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Fakulteta i druga važna pitanja za 
njegovu djelatnost pobliže se uređuju Statutom Fakulteta. 
Nakon toga, Rektor je istaknuo da sukladno članku 12. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je osnivač fakulteta i Umjetničke akademije  i 
pozvao članove Senata da se očituju o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Članovi Senata nisu imali primjedbi i jednoglasno su 
donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
O OSNIVANJU FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO U 
SASTAVU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYEERA U OSIJEKU 

 
Navedena Odluka 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 Prorektor za nastavu i studente, ujedno i predsjednik Sveučilišnog 
odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta izv. prof. dr. sc. Mario Vinković.  
Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 18. travnja 2017. godine prijedlog Medicinskog fakulteta za izdavanje sveučilišnog 
udžbenika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je uz prijedlog za izdavanje sveučilišnog 
udžbenika dostavljena Odluka Fakultetskog vijeća, recenzije i pripremljen tekst sveučilišnog udžbenika 
za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za 
izdavanje sveučilišnog udžbenika, kako slijedi: 
 
MEDICINSKI FAKULTET 
 
Na Medicinskom fakultetu za izdavanje jednog sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:  
 
Urednik: Prof. dr. sc. Krešimir Rotim 
Sveučilišni udžbenik: Anatomija 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Savo Jovanović (Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Prof. dr. sc. Daniela Malnar (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 
                     Prof. dr. sc. Ljerka Ostojić (Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru) 
                     Doc. dr. sc. Mario Zovak (Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Anatomija“ urednika prof. 
dr. sc. Krešimira Rotima. 
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15. Prijedlog upisnih kvota za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, 
integriranih i preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2017./2018.  

 
U okviru ove točke dnevnog reda Senat je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za 
nastavu i studente Sveučilišta te istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog 
upisnih kvota za upis studenta u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne studije, integrirane 
preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije na znanstveno-
nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskoj godini 2017./2018. Na temelju prijedloga sastavnica za upis u I. godinu studija na 
preddiplomske sveučilišne i integrirane sveučilišne i preddiplomske stručne studije predviđeno je 
ukupno 3889 upisna mjesta od kojih 2944 za redovite studente, 875 za izvanredne studente i 70 mjesta 
za studente strane državljane. Za sveučilišne studije predviđeno je 3331 upisnih mjesta, od kojih 2499 
mjesta za redovite studente, 775 mjesta za izvanredne studente i 57 mjesta za studente strane državljane. 
Za preddiplomske stručne studije predviđeno je 558 upisnih mjesta, od kojih 445 mjesta za redovite 
studente, 100 za izvanredne studente i 13 mjesta za strane državljane. Isto tako, Prorektor je izvijestio 
da je Uprava Odjela za kulturologiju uputila zahtjev za stavljanje u postupak mirovanja smjera 
Knjižničarstvo, Preddiplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kulturologije u akademskoj 
godini 2017./2018. Naime, uvidom u studijski program i izvedbene planove preddiplomskog i 
diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, sa smjerovima Kulturalni 
menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo, Uprava Odjela utvrdila je da na smjeru Knjižničarstvo, 
ne postoji dostatan broj nastavnika i suradnika u znanstveno-nastavnom zvanju u području društvenih 
znanosti, odnosno u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, kako bi se osigurala potpuna 
pokrivenost nastave na navedenom smjeru preddiplomskog i diplomskog studija. Isto tako, stavljanjem 
u postupak mirovanja smjera Knjižničarstvo u akademskoj godini 2017./2018. realizirao bi se Akcijski 
plan, Odjela za kulturologiju u skladu s Akreditacijskom preporukom, Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje. Slijedom navedenoga u kvotama za upis studenata u I. godinu navedenog smjera i 
studijskog programa u akademskoj godini 2017./2018. predložena je kvota 0.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi te su prihvatili 
navedeni prijedlog upisnih kvota za upis studenta u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne 
studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije i preddiplomske stručne studije 
Sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. i donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne studije, 
integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije na 

znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

u akademskoj godini 2017./2018. 
 

Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
16. Godišnji obračun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 
 
Rektor je predložio da pod ovom točkom dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav 
Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta.  
Prorektor je istaknuo da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun razmatrao na sjednici održanoj 
19. travnja 2017. godine te dao pozitivno Mišljenje na prijedlog Godišnjeg obračuna Sveučilišta za 2016. 
godinu i utvrdio da su fakulteti, Umjetnička akademija, odjeli, kao proračunski korisnici, predali sva 
zakonom obvezna izvješća Područnom uredu Državne revizije u Osijeku u zakonskom roku do 31. 
siječnja 2017. godine, odnosno studentski centri kao neprofitne organizacije do 28. veljače 2017. godine. 
Isto tako sva propisana izvješća su u navedenim rokovima dostavljena i nadležnom Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja kao i FINI. Tehnologijsko razvojni centar d.o.o. Osijek kao trgovačko društvo 
sukladno primjeni Zakona o računovodstvu, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o sudskom 



24 

 

registru, Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvješća obvezan je financijska izvješća 
dostaviti FINI do kraja ožujka, a Poreznoj upravi do kraja travnja tekuće godine za prethodnu godinu. 
Ukratko je istaknuo da ostvareni ukupni prihodi Sveučilišta za 2016. godini iznose 530.163.443 kn, a 
ukupni rashodi 522.508.464 kn te da su u materijalima za sjednicu dostavljeni tablični prikazi prihoda i 
primitaka za Sveučilište za 2016. godinu zatim rashodi i izdaci za 2016. godinu i ostvareni rezultat za 
2016. godinu. Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 19. travnja 2017. godine 
dao je pozitivno Mišljenje na prijedlog Godišnjeg obračuna Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za 2016. godinu 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio da Senat prihvati Godišnji obračun Sveučilišta za 2016. godinu. Senat je prihvatio prijedlog 
Rektora i donio sljedeću 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju Godišnjeg obračuna 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 
17. Izvješće o utrošku sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za 2016. godinu 
 
Isto tako, Prorektor Mrčela je u okviru točke 17. izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljeno Izvješće o utrošku sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) te pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko 
poslovanje i proračun na Izvješće od 19. travnja 2017. godine i Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća. 
Iz dostavljenog Izvješća vidljivo je da za 2016. godinu ukupan prihod iznosio 9.922.885,95 kn, a rashodi 
4.200.439,05 kn što predstavlja višak rashoda za prijenos u 2017. godinu u iznosu od 5.722.446,90 kn.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio članovima Senata glasovanje o prihvaćanju Izvješća. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava Poslovnog fonda 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 
 
Prihvaća se Izvješće o utrošku sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku za 2016. godinu. 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
18. Godišnji plan raspodjele Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

2017. godinu 
 
Također je Prorektor Mrčela u okviru točke 18. izvijestio članove Senata te istaknuo da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen Godišnji plan raspodjele Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) te pozitivno Mišljenje Odbora za 
financijsko poslovanje i proračun na Godišnji plan od 19. travnja 2017. godine. Godišnji plan za 2017. 
godinu predviđa ukupne prihode od 6.000.000,00 kn za školarine, znanstveno-istraživačke projekte, 
kapitalna ulaganja, sveučilišne nagrade, Studentski zbor, sveučilišni sport, sredstva rezervi Fonda i 
ostale prihode. Slijedom iznesenoga, rashodi prate prihode u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 kn. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio članovima Senata glasovanje o prihvaćanju Godišnjeg plana. Senat je ovaj prijedlog prihvatio 
i jednoglasno donio sljedeću  
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ODLUKU 
o godišnjem planu raspodjele sredstava Poslovnog fonda 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
19. Izvješće o radu 
 
U okviru ove točke dnevnog reda, Rektor je predložio da s Izvješćem o radu Studentskog zbora te Ureda 
za sportsku djelatnost i Ureda za invalide Sveučilišta, navedenih u podtočkama od 19.1. do 19.3. izvijesti 
prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose.     
 
19.1. Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 
 
Prorektor prof. dr. sc. Tomislav Mrčela je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu 
dostavljeno Izvješće o radu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. 
godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) te pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun 
na Izvješće od 19. travnja 2017. godine i Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća. Izvješće se odnosi na 
gore navedeno razdoblje te sadržajno obuhvaća: proračun Studentskog zbora, Natječaj za studentske 
programe u 2016. – Programi studentskih zborova sastavnica i studentskih udruga, 36. Osječko ljeto 
mladih 2016. godine koje sadrži edukacijski, umjetnički, sportski te zabavni (glazbeni) dio programa, 
Studentsku roštiljadu, Posjet 39. Interliberu, Humanitarnu akciju: Studentska Božićna Bajka i 
Obilježavanje 20. godina studentskog predstavništva u RH. 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na dostavljeno Izvješće i jednoglasno su donijeli  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o radu Studentskog zbora  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu. 
 
Prihvaća se Izvješće o radu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za 2016. godinu.  
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
19.2. Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. 

godinu 
 
Isto tako, Prorektor Mrčela je izvijestio članove Senata da je u okviru ove podtočke dnevnog reda u 
materijalima za sjednicu dostavljeno Izvješće o radu Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) te pozitivno Mišljenje 
Odbora za financijsko poslovanje i proračun na Izvješće od 19. travnja 2017. godine i Prijedlog Odluke 
o prihvaćanju Izvješća. Izvješće se odnosi na gore navedeno razdoblje te provedene aktivnosti Ureda za 
sportsku djelatnost kroz određene programske sadržaje, koji obuhvaćaju: sudjelovanje u organizaciji 
natjecanja pri fakultetima, sudjelovanje u organizaciji Sveučilišnog sportskog prvenstva, sudjelovanje 
na UniSport-u (Sveučilišno sportsko prvenstvo RH), organizaciju i provedbu sportskih aktivnosti u 
slobodnom vremenu studenata, organizaciju i sudjelovanje na sportskim manifestacijama te 
sudjelovanje u organizaciji i natjecanju na međunarodnim natjecanjima (3. Europske sveučilišne igre 
Zagreb – Rijeka 2016.) i organizaciju rekreativnih aktivnosti djelatnika Sveučilišta.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće članovi Senata nisu imali primjedbi te su jednoglasno donijeli  
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ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o radu Ureda za sportsku djelatnost 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 
 

Prihvaća se Izvješće o radu Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za 2016. godinu. 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
19.3. Ureda za invalide 
 
Također, je Prorektor Mrčela izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljeno 
Izvješće o radu Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
2016. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) te pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i 
proračun na Izvješće od 19. travnja 2017. godine i Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća. Izvješće se 
odnosi na gore navedeno razdoblje te sadržajno obuhvaća: Opseg rada Ureda, Redovite aktivnosti i 
sustavno praćenje potreba, Osiguravanje razumnih prilagodbi prilikom sudjelovanja na nastavi i 
polaganja ispita, Specijalizirana oprema, Sveučilišne stipendije, Pristupačnost sastavnica i Zaključak.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće članovi Senata nisu imali primjedbi te su jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o radu Ureda za studente s invaliditetom 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu. 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
20. Davanje suglasnosti izv. prof. dr.sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta za 

potpisivanje Ugovora za project Interreg IPA Programa Prekogranične suradnje Hrvatska-
Srbija 2014.-2020.  

 
Pod ovom točkom dnevnog reda prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose 
i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun je izvijestio da je potrebno dati suglasnost 
prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt 
Interreg IPA Programa Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 19. travnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na 
davanje suglasnosti za gore navedeno potpisivanje Ugovora i dostavio ga Senatu.  
Senat je prihvatio pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun i jednoglasno donio 
sljedeću   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta Osijek za 
potpisivanje Ugovora za projekt Interreg IPA Programa Prekogranične suradnje Hrvatska-
Srbija 2014.-2020. u vrijednosti od 453.160,16 EUR. 
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21. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za prijenos vrijednosti ulaganja projekta „Rekonstrukcija zgrade 
studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4“ Studentskom centru u Osijeku 

 
Isto tako Prorektor prof. dr. sc. Tomislav Mrčela je izvijestio da je pod ovom točkom dnevnog reda 
potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku da u ime Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prenese, bez naknade, u vlasništvo 
Studentskog centra u Osijeku vrijednost ulaganja rekonstrukcije zgrade Studentskog doma na adresi I. 
G. Kovačića 4. u iznosu od 16.190.431,49 kuna. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na 
sjednici održanoj 19. travnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje suglasnosti za naprijed 
navedeni prijenos vlasništva i dostavio ga Senatu.  
Senat je prihvatio pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun i jednoglasno donio 
sljedeću   
 

ODLUKU 
 

I. 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku da u ime Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prenese, bez naknade, u 
vlasništvo Studentskog centra u Osijeku vrijednost ulaganja rekonstrukcije zgrade studentskog 
doma na adresi I. G. Kovačića 4 u iznosu od 16.190.431,49 kuna. 
 

II. 
Navedeni prijenos vlasništva vrijednosti ulaganja iz točke I. ove Odluke nadležne službe za 
financijske poslove Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentskog centra u 
Osijeku obvezne su provesti u poslovnim knjigama.  
 
 
22. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva 

i informacijskih tehnologija za potpisivanje ugovora: 
 

Rektor Sveučilišta je izvijestio da je u okviru točke 22. potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Dragi 
Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija za potpisivanje 
ugovora i predložio da članove Senata sa istim upozna prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za 
financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun.  
Prorektor je izvijestio da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 19. travnja 
2017. godine dao pozitivna Mišljenja na davanje suglasnosti za potpisivanje Ugovora, kako slijedi; 

 
 

22.1. za projekt Interreg IPA Programa Prekogranične suradnje Hrvatska –Srbija 2014.-2020 
ukupne vrijednosti 947.893,35 EUR-a, od čega se na FERIT odnosi 383.495,55 EUR-a 

 
Potrebno je dati suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt Interreg IPA Programa 
Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. u vrijednosti od 947.893,35 EUR-a od čega 
Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija pripada 383.495,55 EUR-a. 
Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli  

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt Interreg IPA Programa 
Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. u vrijednosti od 947.893,35 EUR-a, od čega 
Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija pripada 383.495,55 EUR-a. 
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22.2. Ugovora za projekt Interreg IPA Programa Prekogranične suradnje Hrvatska –Srbija 

2014.-2020 ukupne vrijednosti 402.872,72 EUR-a, od čega se na FERIT odnosi 99.736,39 
EUR-a 

 
Isto tako, potrebno je dati suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt Interreg IPA 
Programa Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. u vrijednosti od 402.872,72 EUR-a, od 
čega Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija pripada 99.736,39 EUR-a. 
Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli  

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt Interreg IPA Programa 
Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. u vrijednosti od 402.872,72 EUR-a, od čega 
Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija pripada 99.736,39 EUR-a. 
 
 
22.3. Ugovora za projekt Interreg IPA Programa Prekogranične suradnje Hrvatska –Mađarska 

2014.-2020 ukupne vrijednosti 226.838,86 EUR-a, od čega se na FERIT odnosi 109.590,10 
EUR-a 

 
Nadalje Prorektor je istaknuo da je u okviru ove podtočke potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Dragi 
Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje 
Ugovora za projekt Interreg IPA Programa Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. u 
vrijednosti od 226.838,86 EUR-a, od čega Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija pripada 109.590,10 EUR-a. 
Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli  

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt Interreg IPA Programa 
Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. u vrijednosti od 226.838,86 EUR-a, od čega 
Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija pripada 109.590,10 EUR-a. 
 
 

23. V. natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen 
Prijedlog o raspisivanju 5. internog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskih zemljišta u 
vlasništvu Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Prijedlog Natječaja) i predložio da s istim članove Senata 
upozna prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje. 
Prorektor je izvijestio da je temeljem provedena četiri Natječaja Povjerenstvo za provedbu natječaja (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdilo da su od ukupno devet nekretnina prodane četiri te je ostalo još 
pet neprodanih nekretnina (građevinskih parcela). Slijedom navedenog, Povjerenstvo predlaže da se 
zbog velikog interesa i upita osoba u znanstveno-nastavnim zvanjima, koje su starije od 45 godina 
provede 5. interni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta uz iste formalne uvjete kao 
i prethodni, ali bez dobne granice osoba u znanstveno-nastavnim zvanjima, koja je u prethodnom 
Natječaju postojala i gdje su pravo na podnošenje ponude imale osobe u znanstveno-nastavnim zvanjima 
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starosti do 45 godina. Prijedlog Natječaja, obuhvaća prodaju pet građevinskih zemljišta, koja se prodaju 
isključivo u svrhu izgradnje kuća prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji, koju osigurava 
ponuditelj, kao i sve daljnje troškove gradnje. Nadalje, u Prijedlogu Natječaja navedena su građevinska 
zemljišta zatim brojevi katastarskih čestica, katastarske oznake, naselje, površine iskazane u m², početna 
tržna cijena po m² u kunama i ukupna cijena u kunama. Zatim je Prorektor istaknuo da je Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 19. travnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje 
na Prijedlog Odluke o raspisivanju 5. Internog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 
u vlasništvu Sveučilišta i dostavio ga Senatu.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili tekst Prijedloga Natječaja i donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o raspisivanju 5. internog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 

u vlasništvu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
 

Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
24. Razno 
24.1. Ugovor o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. godini 
 
Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju je 
upoznao članove Senata da je sklopljen Ugovor o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene 
djelatnosti u 2017. godine između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku te se očekuje doznaka novčanog iznosa financijske potpore do kraja mjeseca 
travnja 2017. godine.    
 
 
24.2. Dan Sveučilišta 
 
U okviru ove podtočke dnevnog reda Rektor je izvijestio nazočne da je sljedeća redovita sjednica Senata 
održati 23. svibnja 2017. godine, a proslava Dana Sveučilišta održat će 30. i 31. svibnja 2017. godine, 
30. svibnja je akademska svečanost, a 31. svibnja je svečana sjednica Senata i središnja proslava Dana 
Sveučilišta. 
 
  
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 7. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. i zaključio sjednicu u 11.00 sati.  
 
 
 
            Zapisnik sastavila 
 
     Snježana Bravić, upr. prav. 

                            REKTOR 
 

        Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 
 
 
 
 
 
 


