
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
8. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2016./2017., održane 23. svibnja 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.  Prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
4.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
5.  Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
6.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/ 

                                                     Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija  
7.   Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
8.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
9.   Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Aleksandra Včeva,     
                                                            Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
10. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
11. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
12. Prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor, predstavnik Društvenih znanosti/Pravnog fakulteta   
13. Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne 

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

Đakovu 
16. Izv. prof. art. Robert Raponja, prodekan 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. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
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 
 
Prorektori Sveučilišta:  
1. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
2.  Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
3.  Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    
 
Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
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Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
 
Nenazočni: 
1. Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
2. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
3. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  

                                                                           Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
 
Ostali nazočni:  
1. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 
2. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
3. Snježana Bravić, upr. pravnik., voditeljica Odsjeka za preddiplomske, diplomske i stručne 

studije, zapisničar 
 
 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor Sveučilišta je 
otvorio 8. sjednicu Senata u akademskoj godini 2016./2017. te pozdravio sve nazočne i predložio 
sljedeći 
 

Dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 7. sjednice Senata u akademskoj 2016/2017. godini od 25. travnja 2017.    

godine 
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 

2.1. Izv. prof. dr. sc. Daliborka Koceva Komlenić iz znanstvenog područja Biotehničkih 
znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na Katedri za tehnologiju prerade 
žitarica na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu (prvi izbor) 

2.2. Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko iz znanstvenog područja Društvenih znanosti 
znanstvenog polja pravo, znanstvene grane međunarodno privatno pravo na Pravnom 
fakultetu (prvi izbor) 

2.3. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, 
znanstvenog polja pravo, znanstvene grane radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu 
(prvi izbor) 

2.4. Prof. dr. sc. Damir Hasenay iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja kemijsko inženjerstvo, znanstvene grane analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa 
na Filozofskom fakultetu (trajno zvanje) 

2.5. Prof. dr. sc. Mirjana Brmež iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 
polja poljoprivreda, znanstvene grane fitomedicina na Poljoprivrednom fakultetu (trajno 
zvanje) 

2.6. Prof. dr. sc. Vlatka Rozman iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 
polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu (trajno 
zvanje) 

3. Potvrda izbora dekana i pročelnika za mandatno razdoblje 2017. – 2021. na znanstveno-
nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 

     3.1. Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan Medicinskog fakulteta Osijek 
3.2. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih  

            tehnologija 
3.3. Prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku 
3.4. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 

4. Ustroj diplomskog sveučilišnog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije na Fakultetu 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

5. Izmjene i dopune studijskih programa 
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5.1. Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Informatologija na Filozofskom fakultetu    
Osijek 

5.2. Izmjene naziva diplomskog sveučilišnog studija Kemija na Odjelu za kemiju 
6. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Inkluzivnog odgoja i obrazovanja na 

Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 
7.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za matematiku 
8. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta      

Osijek 
9. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prehrambeno-tehnološkog  

fakulteta Osijek 
10. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta  

Osijek 
11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta elektrotehnike,  

računarstva i informacijskih tehnologija 
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih  

mjesta Građevinskog fakulteta Osijek 
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Senata Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijek 
14. Elaborat o opravdanosti osnutka i načinu ustroja Fakulteta za kulturalne i medijske studije 

(statusna promjena sveučilišnog Odjela za kulturolgiju u Fakultet za kulturalne i medijske 
studije) 

15. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za kemiju za akademsku 2015/2016. godinu izv. 
prof. dr. sc. Berislava Markovića, pročelnika Odjela za kemiju 

16. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku 2015/2016. godinu prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta 

17. Sveučilišno izdavaštvo 
18. Pokroviteljstva međunarodnih znanstvenih skupova: 

18.1.  Međunarodni znanstveni skup Changing persepectives and approaches in 
contemporary teaching/Promjena izazova i pristupa suvremenom odgoju i 
obrazovanju, Dubrovnik od 23. do 25. listopada 2017. 

18.2. 10.međunarodni znanstveni skup Hranom do zdravlja, Osijek 12. i 13. listopada 2017. 
godine 

19. Imenovanje Izbornog povjerenstva Sveučilišta za provedbu studentskih izbora za Studentski 
zbor Sveučilišta i studentske zborove znanstveno/ umjetničko-nastavnih sastavnica 

20. Imenovanje Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u provedbi studentskih izbora za  
     Studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica 
21. Prijedlog raspodjele sredstava po Ugovoru o namjenskom institucijskom financiranju 

znanstvene djelatnosti u 2017.godini 
22. Davanje suglasnosti za potpisivanje Ugovora prof. dr. dc. Vladi Gubercu, dekanu 

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za projekt IPA Programa prekogranične suradnje 
Hrvatska-Srbija 2014.-2020. 

23. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja Voditelj EU projekata Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku 

24. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 8. sjednicu Senata 
dostavljen elektroničkim putem te predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. 
Senat je jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. 
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1. Prihvaćanje Zapisnika 7. sjednice Senata u akademskoj 2016/2017. godini od 25. travnja 2017.    

godine 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 7. sjednice Senata od 25. travnja 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 7. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 25. travnja 2017. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
 
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora te da su postupci provedeni u skladu sa Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta), 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. - 2.6. ukratko podnesu izvješća dekani prof. dr. sc. Drago Šubarić za 
Prehrambeno-tehnološki fakultet, prof. dr. sc. Loretana Farkaš za Filozofski fakultet, prof. dr. sc. Vlado 
Guberac za Poljoprivredni fakultet te prorektor i v.d. dekana Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Rudolf 
Scitovski za Pravni fakultet.    
 
2.1. Izv. prof. dr. sc. Daliborka Koceva Komlenić iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja prehrambene tehnologije na Katedri za tehnologiju prerade žitarica na 
Prehrambeno-tehnološkom fakultetu (prvi izbor) 

 
Dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Daliborka Koceva 
Komlenić objavila kao autor/koautor 10 radova citiranih u Current Content bazi podataka (a1), 5 
znanstvenih radova u časopisima iz druge (a2) skupine te 23 znanstvena rada u zbornicima radova s 
međunarodnih znanstvenih skupova (a3). Sudjelovala je na 20 međunarodnih znanstvenih skupova s 
ukupno 51 priopćenjem od čega je sedam usmenih priopćenja i dva pozvana predavanja na 
međunarodnim znanstvenim skupovima te 10 nacionalnih znanstvenih skupova s ukupno 15 priopćenja. 
Recenzirala je 45 znanstvenih radova znanstvenih časopisa i zbornika s međunarodnih znanstvenih 
skupova. Urednica je tri Zbornika radova s Kongresa („Brašno-Kruh 07“ i „Brašno-Kruh 09“) te 
urednica Zbornika radova s međunarodnog kongresa „Flour-Bread '11, Flour-Bread '13 i Flour-Bread 
'15“. Koautorica je poglavlja u knjizi Rheology (ur. Juan de Vicente) naslova „Influence of acidification 
on dough rheological properties“. Bila je mentor 3 specijalistička, 17 diplomskih radova i 17 završnih 
radova te je u koautorstvu sa studentima objavila 4 rada. Članica je Odbora za zvršne i diplomske ispite 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek od 2010. godine, zamjenica je nacionalnog predstavnika u 
Međunarodnoj udruzi za znanost i tehnologiju žitarica (ICC-International Association for Cereal 
Science and Technology). Dobitnica je priznanja „International Association for Cereal Science and 
Technology“ za organizaciju međunarodnog kongresa „Flour-Bread '13. Zatim, je Dekan konstatirao da 
je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Daliborke  Koceva Komlenić 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. Daliborka 
Koceva Komlenić 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. Daliborke Koceva Komlenić u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
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Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 
1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Daliborke Koceva Komlenić, 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 prerade žitarica 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. 

 
2.2. Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko iz znanstvenog područja Društvenih znanosti znanstvenog 

polja pravo, znanstvene grane međunarodno privatno pravo na Pravnom fakultetu (prvi 
izbor) 

 
Prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski je izvijestio Senat da je izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko objavio 
24 znanstvena rada od toga je 19 radova u časopisima s međunarodnom recenzijom i s njima po vrstoći 
izjednačenim domaćim časopisima te zbornicima radova s međunarodnom recenzijom (a1).  Recenzent 
je 12 članaka na međunarodnim konferencijama Interdisciplinary Management Research u razdoblju od 
2010. do 2016. godine i 2 znanstvena dijela: Kronologija europske integracije 1917.-2011, M: Europska 
integracija, 2012. Održao je ukupno 10 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima i jedno 
priopćenje na domaćem znanstvenom skupu. Usavršavao se u Italiji i Sjedinjenim Američkim 
Državama. Bio je glavni istraživač i voditelj projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: „Pravo 
djeteta na uzdržavanje na zajedničkom europskom tržištu“. Bio je mentor u izradi 4 diplomska rada i 37 
završnih radova te objavio 4 rada u koautorstvu sa studentom. Od 2008. do 2015. godine je bio 
predsjednik Katedre međunarodnog privatnog prava. Član je Hrvatske udruge za poredbeno pravo, 
Hrvatske akademije pravnih znanosti i Austrijske arbitražne udruge. Zatim je Prorektor konstatirao da 
je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Puljka u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu sa Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Pravnog fakulteta Osijek i 
Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko  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. Vjekoslava Puljka u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Puljka, izvanrednog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog 
područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane međunarodno 
privatno pravo na Pravnom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 
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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 Josip Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 
tekst. 

 
2.3. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog 

polja pravo, znanstvene grane radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu (prvi izbor) 
 
Također je u okviru podtočke 2.3. članove Senata izvijestio Prorektor te istaknuo da je izv. prof. dr. sc. 
Mario Vinković objavio ukupno 48 znanstvenih i stručnih radova od toga 32 znanstvena rada. Izlagao 
je na preko 30 međunarodnih skupova. Sudjelovao je kao suradnik i istraživač na 8 domaćih i 
međunarodnih projekata, a bio je inozemni istraživač-suradnik na projektu „Effect of the globalised 
economy on labour law – the future of European and Hungarioan labour law in the context of the great 
regions“. Recenzirao je preko 30 radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova s međunarodnih 
i domaćih skupova. Bio je mentor na 2 magisterija, na jednoj doktorskoj disertaciji i komentor na 
doktorskoj disertaciji i s doktorandima je objavio 3 rada. Isto tako je bio mentor na 43 završna rada i 60 
diplomskih radova. Autor je znanstvene monografije „Dječji rad u međunarodnom, europskom i 
poredbenom radnom pravu“ te koautor i urednik dva priručnika „Priručnik o diskriminaciji i mobbingu 
na radnom mjestu“, „Handbook of discrimination and mobbing in the workplace“, Koautor „Zakona o 
radu s komentarima i tumačenjima“ (2010;2014). Dobitnik je i voditelj prve Jean Monnet katedre 
osječkog Seučilišta – Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law. Voditelj je 
Doktorske škole Sveučilišta, predsjednik Odbora za statutarna i pravna pitanja. Bio je član Upravnog 
vijeća Pravosudne akademije (2010.-2014.), član je uredništva znanstvenih časopisa „Pravni vjesnik“, 
„Godišnjaka Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću“ te znanstvene edicije Schriften zu Mittel – und 
Osteuropa in der Europäischen integration (SMOEI). Redoviti je član Akademije pravnih znanosti 
Hrvatske, University Association for Contemporary European Studies (UACES), European Law 
Institute (ELI), Hrvatske udruge za radno i socijalno pravo, Hrvatskog bioetičkog društva, Hrvatskog 
instituta za lokalnu samoupravu i udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga (Zagreb). Bio je 
prodekan na Pravnom fakultetu Osijek (2009.-2013.), a od 2014. godine je prorektor za nastavu i 
studente Sveučilišta. Zatim, je Prorektor konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora 
izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovitog profesora u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Statutom Pravnog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković 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. Maria Vinkovića u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića, izvanrednog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog 
područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane radno i socijalno 
pravo na Pravnom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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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 Josip Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 
tekst. 

 
 
2.4. Prof. dr. sc. Damir Hasenay iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

kemijsko inženjerstvo, znanstvene grane analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa na 
Filozofskom fakultetu (trajno zvanje) 

 
Dekanica Filozofskog fakulteta je izvijestila da je prof. dr. sc. Damir Hasenay objavio preko 40 
znanstvenih i stručnih radova, od čega jedno poglavlje u knjizi i 12 znanstvenih radova citiranih u 
Current Contents bazi podataka. Sudjelovao je u realizaciji 5 domaćih i jednom međunarodnom 
znanstvenom projektu. Sudjelovao je na 30 međunarodnih i 23 domaća znanstveno-stručna skupa. Bio 
je urednik 4 knjige zbornika radova sa znanstveno-stručnih skupova, član znanstveno-organizacijskih 
odbora nekoliko znanstvenih skupova. Bio je mentor na 74 završna i diplomska rada te mentor doktorske 
disertacije i dvije u izradi. Član je međunarodnog Uredništva znanstvenog časopisa za povijest pisane 
riječi, knjige i baštinskih ustanova Libellarium, član je International Society of Electrochemistry (ISE), 
Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), gdje je bio član Upravnog odbora (2007.-
2008.), a od 2008. godine do danas član je Etičkog povjerenstva, zatim je član Hrvatskog kemijskog 
društva, Hrvatskog knjižničarskog društva i Hrvatskog čitateljskog društva. Voditelj je Radne skupine 
za pripremu Nacionalnog programa zaštite pisane baštine. Putem ERASMUS programa razmjene 
boravio je na stručnom usavršavanju u odjelu zaštite zbirki Britanske knjižnice u Londonu. Sudjeluje u 
realizaciji programa Centra za stalno struno usavršavanje knjižničara i u radu međunarodnog ekspertnog 
tima za izradu pojmovnika materijala starih knjižnih uveza u okviru projekta Language of Bindings 
znanstveno-istraživačkog centra Ligatus pri University of the Arts London – Chelsea College of Art & 
Design. Zatim, je Dekanica konstatirala da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. 
Damira Hasenaya u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog 
profesora u trajnom zvanju u skladu s člankom 67. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Filozofskog fakulteta 
Osijek i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. Damir Hasenay ispunjava zakonske uvjete za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju.   
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Damira Hasenaya u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Damira Hasenaya, redovitg profesora u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja kemijsko inženjerstvo, 
znanstvene grane analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa na Filozofskom fakultetu u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

u trajnom zvanju navedene u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 
174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i u 
skladu s člankom 198. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
pročišćeni tekst. 
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2.5. Prof. dr. sc. Mirjana Brmež iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja 
poljoprivreda, znanstvene grane fitomedicina na Poljoprivrednom fakultetu (trajno zvanje) 

 
Dekan Poljoprivrednog fakulteta je izvijestio da je prof. dr. sc. Mirjana Brmež objavila 13 znanstvenih 
radova A1 kategorije indexiranih u WOS-u, 26 znanstvenih radova A3 kategorije te 28 znanstvenih 
radova objavljenih u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom. Recenzirala je 3 znanstvene 
knjige i autorica je 2 priručnika: „Najznačajniji štetnici, bolesti i korovi u voćarstvu i vinogradarstvu“ i 
„Insekticidi u zaštiti bilja“ gdje je napisala poglavlje „Utjecaj pesticida na bioraznolikost u tlu te 
mogućnosti korištenja nematoda kao bioindikatora onečišćenja okoliša“. Od 2008. do 2013. godine je 
bila voditelj znanstvenog projekta pod nazivom „Nematode kao bioindikatori ekološkog stanja tla“ te je 
bila suradnik na 7 znanstvenih (od toga 4 međunarodna) i 6 stručnih projekata. Bila je mentor u izradi 2 
doktorske disertacije te komentor na 3 doktorske disertacije i u koautorstvu s doktorandima je objavila 
48 znanstvenih radova. Članica je European Society of Nematology, Hrvatskog društva zaštite bilja, 
članica je International Soil Tillage Research Organisation te Regional hydro-climate project over the 
Pannonianbasin i kaoutorica PannEx White Book:“Adaptation of agronomic activities to weather and 
climate extrems“. Zatim, je Dekan konstatirao da je  Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. 
dr. sc. Mirjane Brmež u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite 
profesorice u trajnom zvanju u skladu s člankom 67. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. Mirjana Brmež 
ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovite profesorice u trajnom zvanju. 
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Mirjane Brmež u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Mirjane Brmež, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene 
grane fitomedicina na Poljoprivrednom fakultetu u  sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

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

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

 
2.6. Prof. dr. sc. Vlatka Rozman iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 

polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu (trajno 
zvanje) 

 
Isto tako, Dekan Poljoprivrednog fakulteta je u okviru ove podtočke dnevnog reda izvijestio Senat te 
istaknuo da je prof. dr. sc. Vlatka Rozman objavila 65 znanstvenih radova u skupinama a1 (13), a2 (28) 
i a3 (24). U bazi Web of Science citirana je do sada 137 puta, a u Scopus bazi 191 put. Objavila je 47 
sažetaka (39 sa međunarodnih i 8 sa domaćih znanstvenih skupova). Recenzirala je 42 članka u 
znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova kao i jednog znanstvenog projekta 
MZOŠ-a. Sudjelovala je na 56 znanstvenih skupova (39 međunarodnih i 17 domaćih). Bila je pozvani 
predavač na 2 međunarodna skupa, a trenutno je pozvana da bude voditelj sekcije međunarodnog skupa 
IOBC-IPSP 2017. Sudjelovala je na 14 projekata (6 međunarodnih i 8 nacionalnih). Bila je voditelj 
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jednog međunarodnog i 3 nacionalna projekta i jednog nacionalnog programa, a kao suradnik je bila na 
5 međunarodnih i 4 nacionalna projekta. Bila je voditelj istraživačkog tima za Republiku Hrvatsku na 
međunarodnom projektu „Development of a non-toxic, ecologically compatible, natural-resource based 
inecticide from diatomaceous earth deposits of South Eastern Europe to control stored-product insect 
pests“, a trenutno je voditelj istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Razvoj formulacija 
novih prirodnih insekticida na osnovi inertnih prašiva i botaničkih insekticida te njihovih kombinacija 
kao zamjena za sintetske konvencionalne insekticide DIACRO-MIXPEST“. Kaoutor je na 4 priručnika. 
Bila je mentor na 11 završnih radova i 22 diplomska rada i u koautorstvu sa studentima je objavila 6 
radova. Članica je savjetodavnog i organizacijskog odbora znanstveno-stručno-edukativnog seminara s 
međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti dezinsekcije, dezinfekcije, deratizacije i zaštite 
uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo 
postupak izbora prof. dr. sc. Vlatke Rozman u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno 
mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u skladu s člankom 67. stavkom 3. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. Vlatka Rozman 
ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovite profesorice u trajnom zvanju. 
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Vlatke Rozman u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 

1.  Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Vlatke Rozman, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene 
grane bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku.  

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

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

 
 
3. Potvrda izbora dekana i pročelnika za mandatno razdoblje 2017. – 2021. na znanstveno-

nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 
 
Rektor Sveučilišta je upoznao članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na potvrdu izbora 
dekana i pročelnika izabranih na znanstveno-nastavnim sastavnicama: Medicinskog fakulteta, Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Odjela za matematiku i Strojarskog fakulteta 
za mandatno razdoblje 2017.-2021. godine, te da je u materijalima za sjednicu dostavljena 
dokumentacija fakultetskih vijeća i Vijeća Odjela o provedenim postupcima izbora dekana i pročelnika, 
kako slijedi:  
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

3.1. Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan Medicinskog fakulteta Osijek 
 
Rektor je izvijestio da je Medicinski fakultet Osijek dostavio 12. svibnja 2017. godine Senatu zahtjev 
za potvrdu izbora dekana i dokumentaciju o provedenom postupku izbora dekana Medicinskog fakulteta 
Osijek, kako slijedi: izjavu prof. dr. sc. Jure Mirata, redovitog profesora o prihvaćanju kandidature, 
životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada, Program rada za mandatno razdoblje od 2017.-2021. 
godine, Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedbi postupka izbora dekana Medicinskog fakulteta 
Osijek tajnim glasovanjem za mandatno razdoblje 1.10.2017.-30.9. 2021. godine od 19. travnja 2017. 
godine, Zapisnik Izborne sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 19. travnja 2017. 
godine i Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek o izboru prof. dr. sc. Jure Mirata za 
dekana Medicinskog fakulteta za mandatno razdoblje 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021. godine od 
19. travnja 2017. godine. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je postupak izbora dekana 
Medicinskog fakulteta Osijek proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i Statutom Medicinskog fakulteta Osijek te da je prof. dr. sc. Jure Mirat natpolovičnom većinom 
glasova Fakultetskog vijeća izabran za dekana Medicinskog fakulteta Osijek, stoga je Rektor predložio 
Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Jure Mirata za dekana Medicinskog fakulteta Osijek. 
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

1.   Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Jure Mirata, redovitog profesora Medicinskog fakulteta 
Osijek za dekana Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

2.   Mandatno razdoblje od četiri godine teče od 1. listopada 2017. godine do 30. rujna 2021. 
godine. 

3.   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. listopada 2017. godine. 
 
 
3.2. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih  
       Tehnologija 
 
Isto tako Rektor je izvijestio da je Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
dostavio 15. svibnja 2017. godine Senatu zahtjev za potvrdu izbora dekana i dokumentaciju o 
provedenom postupku izbora dekana na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija Osijek, kako slijedi: izjavu prof. dr. sc. Drage Žagara, redovitog profesora u trajnom zvanju 
o prihvaćanju kandidature, životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada, Program rada za mandatno 
razdoblje 2017.- 2021., Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedbi postupka izbora dekana Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za mandatno razdoblje 1.10.2017.-30.9. 
2021. godine, tajnim glasovanjem od 9. svibnja 2017. godine, Zapisnik Izborne sjednice Fakultetskog 
vijeća Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija od 9. svibnja 2017. godine i 
Odluku Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija o izboru 
prof. dr. sc. Drage Žagara za dekana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
za mandatno razdoblje 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021. godine od 9. svibnja 2017. godine. Uvidom 
u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je postupak izbora dekana Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i Statutom Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek te da je prof. dr. sc. Drago Žagar natpolovičnom većinom glasova Fakultetskog vijeća izabran za 
dekana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, stoga je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Drage Žagara za dekana Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.  
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću 
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ODLUKU 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Drage Žagara, redovitog profesora u trajnom zvanju  za 
dekana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Mandatno razdoblje od četiri godine teče od 1. listopada 2017. godine do 30. rujna 2021. 
godine. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. listopada 2017. godine. 
 

 
3.3. Prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku 
 
Isto tako, Rektor je izvijestio da je Odjel za matematiku dostavio 12. svibnja 2017. godine Senatu zahtjev 
za potvrdu izbora pročelnika i dokumentaciju o provedenom postupku izbora pročelnika na Odjelu za 
matematiku, kako slijedi: izjavu prof. dr. sc. Kristiana Sabe, redovitog profesora o prihvaćanju 
kandidature, životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada, Program rada za mandatno razdoblje 
2017.-2021., Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedbi postupka izbora pročelnika Odjela za 
matematiku tajnim glasovanjem održanog 10. svibnja 2017. godine na Izbornoj sjednici Vijeća Odjela 
za matematiku, Zapisnik Izborne sjednice Vijeća Odjela za matematiku od 10. svibnja 2017. godine i 
Odluku Vijeća Odjela za matematiku o izboru prof. dr. sc. Kristiana Sabe za pročelnika Odjela za 
matematiku mandatno razdoblje 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021. godine od 10. svibnja 2017. 
godine. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je postupak izbora pročelnika Odjela za 
matematiku proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
Pravilnikom Odjela za matematiku te da je prof. dr. sc. Kristian Sabo natpolovičnom većinom glasova 
Vijeća Odjela za matematiku izabran za pročelnika Odjela za matematiku za mandatno razdoblje 2017.-
2021. Osijek stoga je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Kristiana Sabe za pročelnika 
Odjela za matematiku.   
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Kristiana Sabo, redovitog profesora za pročelnika Odjela za 
matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2.  Mandatno razdoblje od četiri godine teče od 1. listopada 2017. godine do 30. rujna 2021. 
godine. 

3.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. listopada 2017. godine. 
 
 
3.4. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 
 
Rektor je izvijestio da je Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu dostavio 16. svibnja 2017. godine 
Senatu zahtjev za potvrdu izbora dekana i dokumentaciju o provedenom postupku izbora dekana 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, kako slijedi: izjavu prof. dr. sc. Ivana Samardžića, redovitog 
profesora u trajnom zvanju o prihvaćanju kandidature, životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada, 
Program rada dekana za mandatno razdoblje 2017.-2021. godine, Zapisnik Izbornog povjerenstva o 
provedbi postupka izbora dekana tajnim glasovanjem od 11. svibnja 2017. godine, Zapisnik Izborne 
sjednice Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu od 11. svibnja 2017. godine i 
Odluku Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu o izboru prof. dr. sc. Ivana 
Samardžića za dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za mandatno razdoblje 1. listopada 
2017. do 30. rujna 2021. godine od 11. svibnja 2017. godine. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju 
utvrđeno je da je postupak izbora dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu proveden u skladu 
sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Statutom Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu te da su članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno izabrali prof. dr. sc. Ivana 
Samardžića za dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, stoga je Rektor predložio Senatu 
potvrdu izbora prof. dr. sc. Ivana Samardžića za dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.  
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Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ivana Samardžića, redovitog profesora u trajnom zvanju  za 
dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

2. Mandatno razdoblje od četiri godine teče od 1. listopada 2017. godine do 30. rujna 2021. 
godine. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. listopada 2017. godine. 
 

 
4. Ustroj diplomskog sveučilišnog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije na Fakultetu 

elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na ustroj 
diplomskog sveučilišnog studij Automobilsko računarstvo i komunikacija na Fakultetu elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija, i predložio da o istom izvijesti prof. dr. sc. Mario Vinković, 
prorektor za nastavu i studene i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije.  
Prorektor je izvijestio Senat da je Povjerenstvo za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provelo u skladu sa Zakonom o 
osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 45/09.) (u daljnjem 
tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta 
(„Narodne novine“ broj 24/2010.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Pravilima za provedbu postupka 
vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 2009. (u daljnjem tekstu: Pravila) na temelju prijedloga 
Elaborata postupak vrednovanja studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Automobilsko 
računarstvo i komunikacije na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. 
Povjerenstvo je u skladu s člankom 12. i 13. Pravilnika i uvidom u Elaborat predloženog studijskog 
programa diplomskog sveučilišnog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije utvrdilo da se 
Elaborat o predloženom studijskom programu temelji na inicijativi Fakultetskog vijeća Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 2. 
svibnja 2017. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Elaborata novoga studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije. Uz navedeni Elaborat priložena je 
dokumentacija u skladu Pravilnikom. Nadalje, Uprava Sveučilišta je u skladu s Pravilima s liste 
predloženih recenzenta, imenovalo recenzente: prof. dr. sc. Ignaca Lovreka, Fakultet elektrotehnike i 
računarstva, Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Nermina Suljanovića, Fakultet elektrotehnike Tuzla 
Sveučilišta u Tuzli. Zaključna preporuka recenzenata je da se studijski program diplomskog 
sveučilišnog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije prihvati. Nakon pristiglih pozitivnih 
recenzija, Povjerenstvo je donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije iz znanstvenog područja 2. Tehničkih 
znanosti, znanstvenog polja 2.09 računarstvo i predlaže Senatu njegovo prihvaćanje i upućivanje 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja na daljnji postupak.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata i  ustroj 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
studija Automobilsko računarstvo i komunikacije na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija.  

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

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

4. Studij se izvodi u sjedištu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
5. Izmjene i dopune studijskih programa 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskih programa na Filozofskom fakultetu i Odjelu za kemiju, i predložio da o istima kao u 
prethodnoj točci dnevnog reda izvijesti Prorektor prof. dr. sc. Mario Vinković, kako slijedi:  
 
5.1. Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Informatologija na Filozofskom fakultetu Osijek 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 26. 
travnja 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa dvopredmetnog 
diplomskog sveučilišnog studija Informatologija 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 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  predložio izmjene i dopune postojećeg 
programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine i predlaže uvođenje  novog 
izbornog predmeta pod nazivom Bibliografija i bibliografska heuristika (1P+2V) 2 ECTS boda. Na 
temelju izjave čelnika Filozofskog fakulteta Osijek temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća od 26. 
travnja 2017. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo 
do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
studijskog programa dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informatologija. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

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 Ministra znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: 602-04/15-
13/00061, URBROJ: 533-20-15-0004 od 16. lipnja 2015. godine).  
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
5.2. Izmjene naziva diplomskog sveučilišnog studija Kemija na Odjelu za kemiju 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen Prijedlog 
Odluke o promjeni naziva studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kemija na Odjelu za 
kemiju te istaknuo da je Odjel za kemiju uputio Senatu zahtjev za promjenom naziva studijskog program 
diplomskog sveučilišnog studija Kemija u diplomski sveučilišni studij Kemija; nastavnički smjer. Odjel 
za kemiju izvodi diplomski sveučilišni studij Kemije od akademske godine 2010./2011. na temelju 
izdane Dopusnice Ministra znanosti, obrazovanja i športa (KLASA: UP/I-602-04/06- 13/00033, 
URBROJ: 533-07-09-0006) od 19. lipnja 2009. godine. Iz Elaborata navedenog studijskog programa u 
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dijelu koji se odnosi na strukturu programa razvidno je da isti sadrži pedagoško-psihološko-didaktičko 
metodičke predmete te da se završetkom studija stječe akademski naziv magistar/magistra edukacije 
kemije.  
Nakon iznesenoga, Rektor je predložio Senatu donošenje odluke o prihvaćanju promjene naziva 
studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kemija u diplomski sveučilišni studij Kemija; 

nastavnički smjer. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o promjeni naziva studijskog programa 

diplomskog sveučilišnog studija Kemija na 
Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Prihvaća se promjena naziva studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kemija u 

diplomski sveučilišni studij Kemija; nastavnički smjer.  
2. Ova Odluka se upućuje Ministarstvu znanosti i obrazovanja na daljnji postupak. 
 
 
6. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Inkluzivnog odgoja i obrazovanja na 

Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na ustroj novog 
poslijediplomskog specijalističkog studija Inkluzivnog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i 
obrazovne znanosti u Osijeku, i predložio da o istom izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor 
za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 
dostavilo Povjerenstvu za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) Elaborat studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Inkluzivnog 
odgoja i obrazovanja. Uz navedeni Elaborat priložena je dokumentacija u skladu s Pravilnikom o 
sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokog učilišta. U skladu sa Zakonom o osiguranju 
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u postupku vrednovanja studijskog programa Sveučilište je 
s liste predloženih recenzenata imenovalo recenzente, kako slijedi: izv. prof. dr. sc. Smiljanu Zrilić, 
izvanrednu profesoricu odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru i doc. dr. sc. 
Jasminu Bećirović Karabegović, docenticu Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nakon 
pristiglih recenzija s zaključnom preporukom recenzenata da se studijski program poslijediplomskog 
specijalističkog studija Inkluzivnog odgoja i obrazovanja prihvati uz manje izmjene, Povjerenstvo je 
zatražilo od predlagatelja očitovanje o primjedbama istih. Predlagatelj je 12. svibnja 2017. godine uputio 
Povjerenstvu očitovanje iz kojega je vidljivo da su uvažavajući navedena mišljenja recenzenata 
prihvaćene primjedbe recenzenata te da je studijski program usklađen prema primjedbama istih. 
Povjerenstvo je nakon provedenog postupka vrednovanja sukladno Zakonu o osiguranju kvalitete u 
znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice 
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa te predlaže Senatu donošenje 
Odluke o ustroju i izvedbi studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Inkluzivnog 
odgoja i obrazovanja u akademskoj godini 2017./2018. na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.  
Senat je prihvatio pozitivno Izvješće Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
1. Prihvaća se Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija 

Inkluzivnog odgoja i obrazovanja.  
2. Na temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke Fakultet za odgojen i obrazovne 

znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojava 
poslijediplomski specijalistički studij Inkluzivnog odgoja i obrazovanja iz 
interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja obrazovnih znanosti.   
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3. Poslijediplomski specijalistički studij naveden u točki 1. ove Odluke traje dvije godine 
(četiri semestra) i završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se 120 
ECTS bodova. 

4. Poslijediplomski specijalistički studij se izvodi na Fakultetu za odgojne i obrazovne 
znanosti, znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za matematiku 
 
Prorektor prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio da je u okviru ove točke dnevnog reda u materijalima 
dostavljena  Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za matematiku, koju je 22. ožujka 2017. 
godine predložilo Vijeće Odjela za matematiku. Izmjene i dopune Pravilnika odnose se na usklađivanje 
sa Odlukom o izmjenama i dopunama  Statuta Sveučilišta od 7. ožujka 2017. godine, i posebice na 
ustrojbene jedinice (zavode, katedre, laboratorije) te mogućnost osnivanja centara kao ustrojbenih 
jedinica i broj studentskih predstavnika u Vijeću (najmanje 15% od ukupnog broja članova Vijeća). 
Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 12. svibnja 2017. godine dao pozitivno 
Mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za matematiku. 
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

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

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
8. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta      

Osijek 
 
Isto tako u okviru točke 8. dnevnog reda, Prorektor je istaknuo da je na prijedlog dekana Građevinskog 
fakulteta, Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta 11. travnja 2017. godine donijelo Odluku o 
izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta Osijek (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune 
Statuta). Izmjene i dopune Statuta odnose se na usklađivanje sa Odlukom o izmjenama i dopunama  
Statuta Sveučilišta od 7. ožujka 2017. godine, na ustrojbene jedinice (zavode, katedre, laboratorije), 
zatim na mogućnost osnivanja znanstvenih centara kao ustrojbenih jedinica, na broj studentskih 
predstavnika u Fakultetskom vijeću, te na dovršenje studija i usklađivanje pisanog dijela ispita. Odbor 
za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 12. svibnja 2017. godine donio je pozitivno 
Mišljenje na Izmjene i dopune Statuta.  
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta Osijek Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  
Statuta Građevinskog fakulteta u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekana Građevinskog 
fakulteta, donijelo Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta 11. travnja 2017. godine. 
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Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
9. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prehrambeno-tehnološkog  

fakulteta Osijek 
 
Prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio da je na prijedlog dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, 
Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 25. travnja 2017. godine donijelo Odluku o 
izmjenama i dopunama Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (u daljnjem tekstu: Izmjene 
i dopune Statuta). Kao i u prethodnoj točci dnevnog reda izmjene i dopune Statuta odnose se na 
usklađivanje sa Statutom Sveučilišta, na ustrojbene jedinice (zavode, katedre, laboratorije), zatim na 
mogućnost osnivanja znanstvenih centara kao ustrojbenih jedinica te na dovršenje studija i usklađivanje 
pisanog dijela ispita. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 12. svibnja 2017. godine 
donio je pozitivno Mišljenje na Izmjene i dopune Statuta.   
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
Osijek. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  
Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekana 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, donijelo Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta 25. travnja 2017. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
10. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta  

Osijek 
 
Pod točkom 10. dnevnog reda članove Senata također je izvijestio prorektor prof. dr. sc. Mario Vinković 
te istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama 
Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku te pozitivno Mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja 
od 12. svibnja 2017. godine. Izmjene i dopune Statuta Poljoprivrednog fakulteta također su usklađene s 
Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta od 7. ožujka 2017. godine.   
Senat nije imao primjedbi na dostavljeno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  
Statuta Poljoprivrednog fakulteta u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekana 
Poljoprivrednog fakulteta, donijelo Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta 27. travnja 2017. 
godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta elektrotehnike,  
računarstva i informacijskih tehnologija 

 
Isto tako, Prorektor Vinković je izvijestio da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljena Odluka 
o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek, pozitivno Mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja od 12. svibnja 2017. godine i Prijedlog 
Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija te da se predložene izmjene i dopune kao i u prethodnim 
točkama dnevnog reda odnose na usklađivanje sa  Odlukom o izmjenama i  dopunama Statuta 
Sveučilišta od 7. ožujka 2017. godine. 
Senat nije imao primjedbi na dostavljeno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta elektrotehnike, računarstva 
i informacijskih tehnologija. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  
Statuta Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

 u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, koju je na prijedlog dekana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija, donijelo Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija 2. svibnja 2017. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih  

mjesta Građevinskog fakulteta Osijek 
 
Pod točkom 12. dnevnog reda Prorektor Vinković je 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 11. travnja 2017. godine, donio dekan 
Građevinskog fakulteta Osijek 11. travnja 2017. godine. Odlukom o izmjenama i dopunama usklađuju 
se radna mjesta sa stvarnim potrebama Fakulteta i izdanim Suglasnostima Sveučilišta. Odbor za 
statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 12. svibnja 2017. godine dao je pozitivno Mišljenje na 
Odluku o izmjenama i dopunama te ga dostavio 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 od 11. travnja 2017. godine, donio dekan 
Građevinskog fakulteta 11. travnja 2017. godine. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Senata Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijek 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekstu: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika) i predložio da o 
istome članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik 
Odbora za statutarna i pravna pitanja.  
Prorektor je izvijestio da se predložene izmjene i dopune Poslovnika Senata odnose na definiranje 
glasovanja elektroničkim putem, predsjedavanje i izbor rektora na izbornoj sjednici Senata te 
izvješćivanje javnosti o radu sjednica Senata. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 
12. svibnja 2017. godine donio pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika 
Senata te ga dostavio Senatu.  
Senat je prihvatio pozitivno Mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SENATA 

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
14. Elaborat o opravdanosti osnutka i načinu ustroja Fakulteta za kulturalne i medijske studije 

(statusna promjena sveučilišnog Odjela za kulturolgiju u Fakultet za kulturalne i medijske 
studije) 

 
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 kulturalne i medijske 
studije (statusna promjena sveučilišnog Odjela za kulturologiju u Fakultet za kulturalne i medijske 
studije, u daljnjem tekstu: Elaborat) i predložio da s istim Senat upozna doc. dr. sc. Ivana Žužul, 
pročelnica Odjela za kulturologiju.   
Pročelnica je istaknula da je Vijeće Odjela za kulturologiju na sjednici održanoj 15. svibnja 2017. godine 
prihvatilo Elaborat, koji sadrži cjelovitu analizu ispunjenosti uvjeta za prerastanje sveučilišnog Odjela 
u Fakultet, naziv i djelatnost Fakulteta, organizacijski ustroj, kadrovske potencijale, prostorne uvjete, 
opremu i financijske aspekte prerastanja. Inicijativa za pokretanje postupka prerastanja sveučilišnog 
odjela u Fakultet za kulturalne i medijske studije pokrenuo je Odjel za kulturologiju u suradnji s 
Umjetničkom akademijom, a temelji se na zakonskim i statutarnim pretpostavkama te institucionalnom 
okviru koji su temelj za pravnu opravdanost ustroja nove znanstveno/umjetničke sastavnice Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Isto tako, opravdanost statusne promjene u skladu je sa strateškim 
dokumentima Sveučilišta kao i s Misijom Sveučilišta, kojom je utvrđeno sustavno promicanje visokog 
obrazovanja zasnovanog na znanstvenom istraživanju i umjetničkom stvaralaštvu, kao i na obrazovanju 
studenata radi unaprjeđenja spoznaje, ostvarivanja interesa države i društva te poštivanje i afirmacije 
ljudskih prava. Također predstavlja i provedbu funkcionalne integracije, jer se proširuje integrativna 
funkcija Sveučilišta i to povezivanjem različitih znanstvenih i umjetničkih područja i polja. Svrha 
osnivanja Fakulteta unaprjeđenje je kvalitete obrazovanja ustrojavanjem interdisciplinarnih studija u 
području društveno-humanističkih znanosti i dijelom u umjetničkom području. Fakultet će biti nova 
znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta, koja će u suradnji s Umjetničkom akademijom, uz 
reorganizaciju postojećeg studija Kulturologije u Kulturalne studije ustrojti nove interdisciplinarne 
studijske programe u području medija, produkcije, kulture, digitalnih sadržaja, menadžmenta u kulturi, 
kreativne industrije, kreativnog pisma, izvedbenih i vizualnih studija. Isto tako, Pročelnica je izvijestila 
da će po zaduženju, a u suradnji s ovlaštenim tijelima i stručnim službama rektorata Sveučilišta provesti 
pripremne radnje za početak djelatnosti Fakulteta za kulturalne i medijske studije, a naročito vezano za 
provedbu postupka vrednovanja preddiplomskog i diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija: 
Kulturalni studiji sa smjerovima: Menadžment u kulturi i kreativinim industrijama i Medijska kultura i 
oblikovanje u novim medijima te zajedničkom interdisciplinarnom preddiplomskom sveučilišnom 
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studiju Izvedbeni i vizualni studiji te zajedničkim interdisciplinarnom diplomskim sveučilišnim 
studijima: Kreativno pismo, Izvedbeni studiji i Vizualni studiji na ovlaštenim tijelima Senata te upisa 
studijskih programa u Upisnik Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i podnošenje zahtjeva za upis u 
Upisnik visokih učilišta i izrada privremenog Statuta. Fakultet može početi obavljati djelatnost danom 
upisa u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti i obrazovanja i registar ustanova pri Trgovačkom 
sudu u Osijeku. Nadalje, Pročelnica je istaknula da se Fakultet za kulturalne i medijske studije 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, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek. 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 je sukladno članku 12. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, pročišćeni tekst Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osnivač fakulteta i  otvorio 
raspravu.  
 
Stjepan Ćurčić, predsjednik Studentskog zbora je postavio pitanje trajanja samog postupka statusne 
promjene, prerastanja sveučilišnog Odjela za kulturologiju u Fakultet za kulturalne i medijske studije na 
što je pročelnica doc. dr. sc. Ivana Žužul odgovorila da ne može prejudicirati trajanje samog postupka 
statusne promjene te da će nakon prihvaćanja Elaborata i donošenja Odluke o osnivanju Fakulteta za 
kulturalne i medijske studije isto biti upućeno na daljnji postupak.   
 
Nakon toga, Rektor Sveučilišta je predložio da Senat prihvati statusnu promjenu (prerastanje Odjela za 
kulturologiju u Fakultet za kulturalne i medijske studije) i donese Odluku o osnivanju Fakulteta za 
kulturalne i medijske studije u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Članovi Senata 
nisu imali primjedbi na navedeno i jednoglasno su donijeli  
 

ODLUKU 
O OSNIVANJU FAKULTETA ZA KULTURALNE I MEDIJSKE STUDIJE  

U SASTAVU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYEERA U OSIJEKU 
 

Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
15. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za kemiju za akademsku 2015/2016. godinu izv. 

prof. dr. sc. Berislava Markovića, pročelnika Odjela za kemiju 
 
U okviru ove točke dnevnog reda, Rektor je upoznao članove Senata da je u materijalima za sjednicu 
Senata dostavljeno Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za kemiju za akademsku godinu 
2015./2016. izv. prof. dr. sc. Berislava Markovića, pročelnika Odjela za kemiju te da je Tajništvo 
Sveučilišta pregledalo Godišnje izvješće Pročelnika koje je izrađeno u skladu s Uputama za izradu 
Izvješća. Nadalje je istaknuo da je izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik Odjela za kemiju uputio 
Vijeću Odjela za kemiju Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za kemiju u akademskoj godini 
2015./2016. Vijeće Odjela za kemiju je na sjednici održanoj 12. svibnja 2017. godine prihvatilo Godišnje 
izvješće Pročelnika Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela 
za kemiju.  
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnika Odjela, članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za kemiju u 
akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno donijeli  

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Berislava Markovića, pročelnika Odjela za kemiju  
o radu i poslovanju Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku godinu 2015./2016.  

 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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16. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za   

akademsku 2015/2016. godinu prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je Godišnje izvješće 
o radu i poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2015./2016. 
(u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) dostavljeno elektroničkim putem na uvid svim članovima Senata 
te istaknuo da Godišnje izvješće predstavlja sukus svih godišnjih izvješća dekana/pročelnika/ravnatelja 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica te sastavnica Sveučilišta i zahvalio se svima koji su uložili 
izniman trud u izradi novih studijskih programa te realizaciji znanstvenoistraživačkog rada. U prilog 
tome govori i činjenica da je naše Sveučilište u prethodnoj godini prednjačilo po dobivenim državnim 
nagradama za znanost. Rektor je istaknuo zadovoljstvo na izuzetno dobrim ocjenama dobivenim za do 
sada provedene postupke reakreditacije poslijediplomskih studijskih programa na znanstveno-
nastavnim sastavnicama što upravo potvrđuje kvalitetu, koju Sveučilište njeguje na pojedinim 
znanstveno-nastavnim sastavnicama. Nadalje je istaknuo da Godišnje izvješće sadrži pregled redovitih 
sveučilišnih djelatnosti, status i ustroj Sveučilišta, rad sveučilišnih tijela, nastavnu djelatnost, 
znanstvenoistraživačku djelatnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, obnovu i razvoj 
Sveučilišta te poslovanje Sveučilišta u akademskoj godini 2015./2016. U Godišnjem izvješću istaknuti 
su pokazatelji u nastavnoj, znanstvenoj, međunarodnoj djelatnosti te obnovi i razvitku Sveučilišta i u 
financijskom poslovanju iz kojih je vidljivo da je Sveučilište ustrojilo nove studije, ojačalo znanstveno-
nastavnu strukturu, osiguralo internu provedbu znanstvenoistraživačkih projekata te nastavilo obnovu i 
izgradnju u Sveučilišnom campusu i ima pozitivno financijsko poslovanje. Također je vidljivo da 
Sveučilište i dalje provodi funkcionalnu integraciju na način da integrira funkcije svojih sastavnica, 
posebno fakulteta, umjetničke akademije i odjela (tzv. funkcionalna integracija) te putem svojih tijela 
osigurava njihovo jedinstveno usklađeno djelovanje u skladu sa strateškim i razvojnim odlukama o 
akademskim pitanjima i o profiliranju znanstvenih istraživanja te jedinstveno i usklađeno djelovanje u 
financijskom poslovanju i pravnom prometu, investicijama, razvojnim planovima te u nastupu prema 
vanjskim partnerima u znanstvenim djelatnostima i visokom obrazovanju. Nadalje, Rektor je izvijestio 
o obnovi i razvoju Sveučilišta te istaknuo da je radi usklađenja planiranih aktivnosti u prostoru 
Sveučilišnog campusa, redefinirano Idejno urbanističko rješenje zapadnog dijela Sveučilišnog campusa, 
te su prema izmjenama Idejnog urbanističkog rješenja donesene i Izmjene i dopune urbanističkog plana 
uređenja „Prostor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Donji Grad“ Sl.gl. Grada Osijeka 
04/03, 09/13, 12/10 i 02/15) u veljači 2015. godine. Planirane aktivnosti u prostoru obuhvaćaju izgradnju 
novih zgrada sveučilišnih sastavnica (Pravni fakultet Osijek, Fakultet elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija Osijek i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek) i jednu rekonstrukciju 
postojeće zgrade (restoran) na površini namijenjenoj visokim učilištima u zapadnom dijelu Sveučilišnog 
camousa. Na ostalim površinama planira se ili je u tijeku izgradnja zgrade Sveučilišne knjižnice i 
multimedijskog centra Osijek; izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša novog studentskog paviljona; 
izgradnja sportskih terena te uređenje okoliša zapadnog dijela Sveučilišnog ccampusa. Na prioritetnoj 
listi kapitalnih investicija Sveučilišta, za naredno projektno razdoblje, osim zapadnog dijela 
Sveučilišnog campusa, nalazi se i kompleks Sveučilišnog centra u Stepinčevoj ulici u Osijeku i projekt 
rekonstrukcije zgrada na Tenjskoj cesti - projekt „MEDIKOPOLIS“. Također je u sklopu obnove i 
razvoja Sveučilišta pojedinačno izvijestio o realizaciji ili tijeku realizacije, kako slijedi: za zgradu 
Građevinskog fakulteta zatim Sveučilišnu knjižnicu i multimedijalni centar Osijek (SKIMCO),  Projekt 
„Rekonstrukcija zgrade Studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4., Osijek“, Projekt „Izgradnje 
zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u Sveučilišnom campusu u Osijeku“, zgradu 
sveučilišnog centra i stambeno poslovnu zgradu u Ulici A. Stepinca, Projekt „Medikopolis“, Medicinski 
fakultet, zgradu Pravnog fakulteta Osijek, zgradu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija Osijek i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, legalizaciju nezakonito izgrađenih 
zgrada u Sveučilišnom campusu, uređenje okoliša i izgradnju sportskih terena zapadnog dijela 
Sveučilišnog campusa, održavanje građevina u vlasništvu Sveučilišta, parkiralište u Sveučilišnom 
campusu, Interni natječaj za prodaju parcela i kuća u vlasništvu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada. Na kraju je istaknuo da je potrebno primijeniti 
efikasne mehanizme integriranja u suvremeno, međunarodno prepoznatljivo i konkurentno sveučilište, 
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čime će se osigurati funkcioniranje sveučilišta na standardima koji vrijede za najbolje organizirana i 
najuspješnija sveučilišta u Europskoj uniji. Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Senat nije 
imao primjedbi na dostavljeno Godišnje Izvješće i jednoglasno je donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku o radu i poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku godinu 2015./2016. godinu.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
17. 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 prof. dr. sc. Mario Vinković.  
Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 16. svibnja 2017. godine prijedloge Ekonomskog te Poljoprivrednog fakulteta i Odjela 
za matematiku sveučilišnih udžbenika i sveučilišnog priručnika. Uvidom u priloženu dokumentaciju 
utvrđeno je da je uz prijedloge za izdavanje sveučilišnih udžbenika i sveučilišnog priručnika dostavljene 
odluke fakultetskih vijeća i Vijeća Odjela, recenzije i pripremljeni tekstovi sveučilišnih udžbenika i 
sveučilišnog priručnika za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu 
davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnih udžbenika i sveučilišnog priručnika, kako slijedi: 
 
EKONOMSKI FAKULTET 
 
Na Ekonomskom fakultetu za izdavanje jednog sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autor: Dr. sc. Aleksandar Erceg  
Sveučilišni udžbenik: Franšiza 
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka (Ekonomski fakultet Sveučilišta u  
                                                                                            Osijeku)  
                     Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Doc. dr. sc. Ivana Šandrk Nukić (Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Franšiza“ autora dr. sc. 
Aleksandra Ercega. 
 
 
POLJOPRIVREDNI FAKULTET 
 
Na Poljoprivrednom fakultetu za izdavanje jednog sveučilišnog priručnika, kako slijedi:  
 
Autori: Prof. dr. sc. Danijel Jug 
              Izv. prof. dr. sc. Irena Jug 
              Doc. dr. sc. Boris Đurđević 
              Izv. prof. dr. sc. Vesna Vukadinović 
              Prof. dr. sc. Bojan Stipešević 
              Doc. dr. sc. Bojana Brozović  
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Sveučilišni priručnik: Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih  
                                      promjena 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Mladen Jurišić (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku)  
                     Prof. dr. sc. Ivica Kisić (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Doc. dr. sc. Srđan Šeremešić (Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog priručnika pod nazivom „Konzervacijska obrada tla 

kao mjera ublažavanja klimatskih promjena“ autora prof. dr. sc. Danijela Juga, izv. prof. dr. sc. 
Irene Jug, doc. dr. sc. Borisa Đurđevića, izv. prof. dr. sc. Vesne Vukadinović, prof. dr. sc. Bojana 
Stipeševića i doc. dr. sc. Bojane Brozović. 
 
ODJEL ZA MATEMATIKU 
 
Na Odjelu za matematiku za izdavanje jednog sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autori: Doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić 
              Izv. prof. dr. sc. Ivan Matić  
Sveučilišni udžbenik: Priručnik za nastavu matematike 
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Neven Grbac (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)  
                     Izv. prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan (Odjel za matematiku PMF, Sveučilišta u  
                                                                                    Splitu) 
                      
 
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 „Priručnik za nastavu 

matematike“ autora doc. dr. sc. Ljerke Jukić Matić i izv. prof. dr. sc. Ivana Matića. 
 
Nakon donesenih Odluka, Prorektor Vinković je napomenuo da bi bilo poželjno da se prilikom 
recenziranja sveučilišnih udžbenika i priručnika te znanstvenih knjiga našeg Sveučilišta kao recenzenti 
pojavljuju i recenzenti sa znanstvenih instituta iz Republike Hrvatske odnosno s drugih sveučilišta u 
Republici Hrvatskoj. 
 
 
18. Pokroviteljstva međunarodnih znanstvenih skupova: 
 
Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje pokroviteljstva međunarodnim 
znanstvenim skupovima i predložio da o istome članove Senata izvijeste dekani prof. dr. sc. Damir 
Matanović i prof. dr. sc. Drago Šubarić. 
 
18.1. Međunarodni znanstveni skup Changing persepectives and approaches in contemporary 

teaching/Promjena izazova i pristupa suvremenom odgoju i obrazovanju, Dubrovnik od 23. 
do 25. listopada 2017. 

 
Dekan prof. dr. sc. Damir Matanović je ukratko izvijestio članove Senata da je Fakultet za odgojne i 
obrazovne znanosti uputio zahtjev Senatu za prihvaćanje pokroviteljstva međunarodne konferencije pod 
nazivom 'Changing perspectives and approaches in contemporary teaching'/Promjena izazova i pristupa 
u suvremenom odgoju i obrazovanju, koju zajednički organiziraju Fakultet i Association for Teacher 
Education in Europe-ATEE. Međunarodna konferencija ima za cilj unaprjeđenje odgojne i obrazovne 
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prakse sa naglaskom na inovativnim pristupima suvremenog obrazovanja koja obuhvaća sljedeće teme: 
inkluzivno obrazovanje uključujući pitanja vezana uz djecu migranata, profesionalno umrežavanje u 
obrazovanju, kvaliteta obrazovanja učitelja i nastavnika, obrazovanje darovitih učenika i održive 
promjene u obrazovanju. Na navedenoj međunarodnoj konferenciji očekuje se oko 300 sudionika iz više 
od 40 različitih zemalja svijeta. Također je istaknuo da u radu međunarodne konferencije sudjeluju 
znanstvenici i stručnjaci iz zemlje i inozemstva.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju pokroviteljstva 42. međunarodnog znanstvenog skupa 
Changing persepectives and approaches in contemporary teaching/Promjena izazova i pristupa 
suvremenom odgoju i obrazovanju, koji će se održati od 23. do 25 listopada 2017. godine.  
Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo 42. međunarodne 
konferencije europskog udruženja za obrazovanje učitelja i nastavnika (Association for Teacher 
Education in Europe-ATEE sa sjedištem u Bruxellesu) pod nazivom „Changing perspectives and 
approaches in contemporary teaching“/Promjena izazova i pristupa u suvremenom odgoju i 
obrazovanju, koja će se održati u Dubrovniku od 23. do 25. listopada 2017. godine.  
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
18.2. 10.međunarodni znanstveni skup Hranom do zdravlja, Osijek 12. i 13. listopada 2017. 

godine 
 
Dekan prof. dr. sc. Drago Šubarić je ukratko izvijestio članove Senata da su Prehrambeno-tehnološki 
fakultet Osijek i znanstveno-organizacijski Odbor 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa uputili 
zahtjev Senatu za prihvaćanje pokroviteljstva 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „Hranom 
da zdravlja“. Međunarodni znanstveno-stručni skup održava se po deseti put i ima za cilj okupiti 
eminentne stručnjake iz akademske zajednice, stručnjake iz industrije, farmaceute, liječnike i druge 
kojima je interes hrana i utjecaj hrane na zdravlje u bilo kojem aspektu. Rad znanstveno-stručnog skupa 
održat će se kroz pozvana predavanja, usmena i posterska priopćenja u sekcijama: nutricizma, dijetetike 
i dijetoterapije, zdravstvene sigurnosti hrane, analiza hrane i proizvodnja sigurne i nutritivno vrijedne 
hrane. Također je istaknuo da u radu navedenog znanstveno-stručnog skupa sudjeluju znanstvenici i 
stručnjaci iz zemlje i inozemstva.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju pokroviteljstva 10. međunarodnog znanstveno-stručnog 
skupa „Hranom do zdravlja“, koji će se održati u Osijeku 12. i 13. listopada 2017. godine.  
Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo 10. međunarodnog 
znanstveno-stručnog skupa „Hranom do zdravlja“, koji će se održati u Osijeku 12. i 13. listopada 
2016. godine.  
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio 
 
 
19. Imenovanje Izbornog povjerenstva Sveučilišta za provedbu studentskih izbora za Studentski 

zbor Sveučilišta i studentske zborove znanstveno/ umjetničko-nastavnih sastavnica 
 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za 
nastavu i studente te istaknuo da je potrebno imenovati pet članova Izbornog povjerenstva Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta 
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Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica 
(u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo). Prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta 
za članove i zamjenike Izbornog povjerenstva, predlažu se: Stjepan Dravinski, student 
poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji Doktorske škole Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (zamjenik člana: Bernard Ćurčić, student Pravnog fakulteta Osijek) 
te Antonio Lozančić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku (zamjenik člana: Anamarija Bolješić, 
studentica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek) i Petra Škoda, studentica Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku (zamjenik člana: Sanja Počuča, studentica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 
Osijek). Prema prijedlogu Senata za članove i zamjenike Izbornog povjerenstva, predlažu se: prof. dr. 
sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente (zamjenik člana: prof. dr. sc. Damir Markulak, 
prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje) i prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prodekan za 
nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (zamjenik člana: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, 
prodekan za nastavu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek), a za 
predsjednika Izbornog povjerenstva predlaže se imenovanje prof. dr. sc. Maria Vinkovića, prorektora 
za nastavu i studente.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su 
jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju Izbornog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i studentske zborove znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica  

 
I. 

Izborno Povjerenstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za provedbu studentskih izbora 
za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) ima pet članova. 
 
Prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta za članove i zamjenike Izbornog 
Povjerenstva Sveučilišta imenuju se: 
1. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski 

studiji Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
(zamjenik člana: Bernard Ćurčić, student Pravnog fakulteta Osijek) 

2. Antonio Lozančić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku  
(zamjenik člana: Anamarija Bolješić, studentica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek) 

3. Petra Škoda, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku  
(zamjenik člana: Sanja Počuča, studentica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek) 

 
 
Prema Prijedlogu Senata Sveučilišta za članove i zamjenike Izbornog povjerenstva Sveučilišta 
imenuju se:   
1. Prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente  

(zamjenik člana: prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno  
                                                                                  planiranje)  

2.  Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku  
(zamjenik člana: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek) 

 
 

II. 
Prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente imenuje se predsjednikom Izbornog 
povjerenstva. 
 

III. 
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Imenovano Izborno povjerenstvo navedeno u točki I. ove Odluke obvezno je u provedbi 
studentskih izbora postupati u skladu s člankom 7. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za 
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-
nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.   
 
 
20. Imenovanje Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u provedbi studentskih izbora za  
     Studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica 
 
Isto tako Prorektor je izvijestio da je u provedbi studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta i 
studentske zborove znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta potrebno 
imenovati Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta. Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u provedbi studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i studentske zborove znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za prigovore) ima pet članova. Prema prijedlogu Skupštine Studentskog 
zbora Sveučilišta za članove i zamjenike Povjerenstva za prigovore Sveučilišta, predlažu se: Ivona 
Trtinjak, studentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (zamjenik člana: Vlatko Kopić, student 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu) i Fabijan 
Čičak, student, Pravnog fakulteta Osijek. Prema Prijedlogu Senata Sveučilišta za članove i zamjenike 
Povjerenstva za prigovore, predlažu se: prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, 
projekte i međunarodnu suradnju (zamjenik člana: doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu 
Filozofskog fakulteta Osijek) te izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica za nastavu 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku (zamjenik člana: izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak Klečina, 
prodekanica za nastavu Građevinskog fakulteta Osijek) i izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, 
prodekanica za nastavu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (zamjenik člana: prof. dr. 
sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta Osijek), a za predsjednika 
Povjerenstva za prigovore predlaže se imenovanje prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog, prorektora za 
znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su 
jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u  

provedbi studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
i studentske zborove znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica  

 
I. 

Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u provedbi studentskih izbora 
za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za prigovore) ima pet 
članova. 
 
Prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta za članove i zamjenike Povjerenstva 
za prigovore Sveučilišta imenuju se: 

1. Ivona Trtnjak, studentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek  
(zamjenik člana: Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i 
zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) 

2. Fabian Čičak, student Pravnog fakulteta Osijek  
(zamjenik člana: Ana Fotez, studentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek) 

 
Prema Prijedlogu Senata Sveučilišta za članove i zamjenike Povjerenstva za prigovore Sveučilišta 
imenuju se:   

1. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu  
                                                   suradnju  
(zamjenik člana: doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta  
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                                                                          Osijek) 
2. Izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica za nastavu Ekonomskog fakulteta  
                                                                                  u Osijeku 

  (zamjenik člana: izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak Klečina, prodekanica za nastavu  
                                                                                                       Građevinskog fakulteta Osijek) 

3. Izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, prodekanica za nastavu Fakulteta za odgojne i  
                                                                       obrazovne znanosti u Osijeku  
       (zamjenik člana: prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu Medicinskog        
                                                                                          fakulteta Osijek) 

 
II. 

Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu 
suradnju imenuje se predsjednikom Povjerenstva za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 
 

III. 
Imenovano Povjerenstvo za prigovore navedeno u točki I. ove Odluke obvezno je u provedbi 
studentskih izbora postupati u skladu s člankom 9. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za 
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
 
21. Prijedlog raspodjele sredstava po Ugovoru o namjenskom institucijskom financiranju 

znanstvene djelatnosti u 2017. godini 
 
Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose je u okviru ove točke dnevnog 
reda izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava 
za 2017. godinu po Ugovoru o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. 
godini (u daljnjem tekstu: Ugovor). Sredstva doznačena u 2017. godini prema Ugovoru raspoređuju se 
po sastavnicama sukladno broju znanstvenika FTE (full time equivalent) i ostvarenim rezultatima po 
sastavnicama sukladno mjerilima i kriterijima utvrđenim na razini svih hrvatskih sveučilišta i 
Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ukupan FTE za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku po 
područjima znanosti i umjetnosti je 634,50 s iznosom od 5.677.063,67 kn od toga; za područje prirodnih, 
tehničkih, biotehničkih, biomedicinskih i zdravstvenih znanosti, FTE – 353,40, iznos – 4.108.982,49 kn; 
za područje društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti, FTE – 244,60, iznos – 1.203.303,89 
kn i za umjetničko područje, FTE – 36,50, iznos – 364.777,29 kn. U materijalima za sjednicu nalazi se 
i tablični prikaz raspodjele financijskih sredstava po sastavnicama Sveučilišta. Financijska sredstva 
predviđena za pojedinu sastavnicu namijenjena su svim znanstvenicima te sastavnice bez obzira iz kojeg 
su znanstvenog područja. Sukladno članku 7. Ugovora sastavnice su dužne zasebnim knjigovodstvom 
pratiti tijek doznačenih sredstava. Isto tako sastavnice su obvezne do 15. siječnja 2017. godine dostaviti 
u tiskanom i elektroničkom obliku Rektoratu financijsko izvješće iz kojeg će biti vidljiv način njihova 
korištenja nakon toga objedinjena financijska izvješća biti će dostavljena Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja do 31. siječnja 2017. godine. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici 
održanoj 15. svibnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na navedeni prijedlog raspodjele po Ugovoru.  
Nakon iznesenog, Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio članovima Senata glasovanje o raspodjeli sredstava za 2017. godinu po Ugovoru. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 
 
 

ODLUKU  
o raspodjeli sredstava za 2017. godinu po Ugovoru o namjenskom  
institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. godini   

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
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22. Davanje suglasnosti za potpisivanje Ugovora prof. dr. dc. Vladi Gubercu, dekanu 

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za projekt IPA Programa prekogranične suradnje 
Hrvatska-Srbija 2014.-2020. 

 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru točke 22. članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav 
Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i 
proračun.  
Prorektor je izvijestio Senat da je potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Vladi Gubercu, dekanu 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za potpisivanje Ugovora za projekt Interreg IPA Programa 
prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. ukupne vrijednosti od 590.488,61 EUR-a od čega 
se na Poljoprivredni fakultet u Osijeku odnosi 341.177,79 EUR-a. Odbor za financijsko poslovanje i 
proračun na sjednici održanoj 15. svibnja 2017. godine dao pozitivo Mišljenje na davanje suglasnosti za 
navedeno potpisivanje Ugovora.  
Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli  

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Vladi Gubercu, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za 
potpisivanje Ugovora za projekt Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-
Srbija 2014.-2020. ukupne vrijednosti 590.488,61 EUR-a, od čega se na Poljoprivredni fakultet u 
Osijeku odnosi 341.177,79 EUR-a. 

 
 
23. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja Voditelj EU projekata Ekonomskog 

fakulteta u Osijeku 
 
Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na program 
cjeloživotnog učenja Voditelj EU projekata Ekonomskog fakulteta u Osijeku i predložio da članove 
Senata izvijesti prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje i 
predsjednik Povjerenstva za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja 
na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. 
Prorektor je izvijestio da je Povjerenstvo za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 15. svibnja 2017. 
godine provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja 
Voditelj EU projekata na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, sukladno Pravilima za provedbu postupka 
provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i 
umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (daljnjem tekstu: 
Pravila). Povjerenstvo je utvrdilo da je uz zahtjev Ekonomskog fakulteta, priložena Odluka Fakultetskog 
vijeća od 28. travnja 2017. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod Voditelj EU 

projekata. Na temelju priložene dokumentacije, Povjerenstvo je provelo postupak i u skladu s Pravilima 
utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje navedenog programa cjeloživotnog učenja te dostavilo Senatu 
pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o davanju suglasnosti na ustroj i izvedbu programa 
cjeloživotnog učenja pod nazivom Voditelj EU projekata na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Ekonomskom fakultetu  

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

„Voditelj EU projekata“ 
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Daje se suglasnost Ekonomskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Voditelj EU projekata“. 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
24. Razno 
24.1. Javna rasprava - Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju 

Stjepan Ćurčić, predsjednik Studentskog zbora je izvijestio da je jučer otvorena javna rasprava na  Nacrt 
Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te 
da se istoj može pristupiti preko e-Savjetovanja.  

24.2. Proslava Dana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 30. i 31. svibnja 2017.  
 
U okviru ove podtočke, Rektor je izvijestio da će se proslava Dana Sveučilišta održati 30. i 31. svibnja 
2017. godine na Građevinskom fakultetu Osijek, 30. svibnja s početkom u 10 sati akademska svečanost 
na kojoj će biti dodijeljene Rektorove nagrade nagrađenim studentima te potvrdnice redovitim 
profesorima Sveučilišta u Osijeku za razdoblje svibanj 2016.-svibanj 2017. godine i 31. svibnja svečana 
sjednica Senata i središnja proslava Dana Sveučilišta s početkom u 11 sati na kojoj će biti dodijeljena 
počasno znanstveno-nastavna zvanja professorima emeritusima: prof. dr. sc. Savi Jovanoviću i prof. dr. 
sc. Marcelu Meleru te položen kamen temeljac za novu zgradu Studentskog paviljona u Sveučilišnom 
campusu.  
 
24.3. Drugi godišnji koncert Akademskog kulturno-umjetničkog društva „Strossmayer“  
         povodom Dana Sveučilišta 
 
Prof. dr. sc. Enrih Merdić je pozvao članove Senata na drugi godišnji koncert Akademskog kulturno-
umjetničkog društva „Strossmayer“ povodom obilježavanja Dana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, koji će se održati 23. svibnja 2017. godine na Ekonomskom fakultetu, Trg Ljudevita Gaja 7, 
Aula glagoljice s početkom u 19.30 sati. U programu će nastupiti Akademski pjevački zbor Strossmayer 
te Akademski folklorni ansambl Strossmayer i tamburaški orkestar.  
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 8. 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 
 
 
 


