
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
9. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2016./2017., održane 19. lipnja 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.  Izv. prof. dr. sc. Kešimir Burazin, zamjenik pročelnice zamjena za pročelnicu prof. dr. sc. Mirtu  

                                                           Benšić, 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.  Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
6.  Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/ 

                                               Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija  
8.   Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
12. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
13. Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/ 
                                                                        Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti   
14. 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. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, 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. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija                 
                               Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
21. Stjepan Ćurčić, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku  
22. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja          
                                          Strossmayera u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
 
Prorektor Sveučilišta:  
Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
 
Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
 
Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
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Nenazočni: 
1. Prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor, predstavnik Društvenih znanosti/Pravnog fakulteta   
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    
4. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
5. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
6. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na  
                              Medicinskom fakultetu Osijek  
7. 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 9. sjednicu Senata u akademskoj godini 2016./2017. te pozdravio sve nazočne i predložio 
sljedeći 
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 8. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 23. svibnja 
2017. godine  

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
2.1. Izv. prof. dr. sc. Oleg Antonić iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja biologija na Odjelu za biologiju (prvi izbor) 
2.2. Izv. prof. dr. sc. Bruno Splavski iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 

znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na 
Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

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. Renata Perić, dekanica Pravnog fakulteta Osijek 
3.2.  Izv. prof. sr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku 
3.3.  Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
3.4.  Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić pročelnik Odjela za fiziku  

4. Izvješće Povjerenstva o prikupljenim prijedlozima kandidata za izbor rektora Sveučilišta i 
utvrđivanje liste kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za mandatno razdoblje 2017. – 2021. 

5. Studijski programi:  
5.1. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa jednopredmetnog  
       preddiplomskog i diplomskog studija Psihologija na Filozofskom fakultetu 
5.2. Novi studijski programi Odjela za kulturologiju:  

   Kulturalni studiji, smjerovi: Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama i   
   medijska kultura i oblikovanje u novim medijima, zajednički studij s  
   Umjetničkom akademijom: Izvedbeni i vizualni studiji te diplomski sveučilišni  
   studiji: Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama, Medijska kultura i  
   oblikovanje u novim medijima, smjerovi: Novinarstvo i odnosi s javnošću i  
   Medijsko oblikovanje u novim medijima, zajednički diplomski studiji s  
   Umjetničkom akademijom: Kreativno pismo, Izvedbeni studiji i Vizualni studiji.  

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za kulturologiju 
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7. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke akademije u 
Osijeku  

8. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Filozofskog fakulteta 
Osijek 

9. Davanje suglasnosti na Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku 

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za 
biologiju 

11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu  

12. Upisne kvote za upis studena u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 
godini 2017./2018. na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku 

13. Uvjeti upisa u višu godinu studija u akademskoj godini 2017./2018.  
14. Sveučilišni izborni kolegiji 
15. Nastavni kalendar za akademsku godinu 2017./2018.  
16. Pokroviteljstva i supokroviteljstva Sveučilišta:  

16.1. Supokroviteljstvo International Conference on Smart Systems and Technologies 2017. 
(SST 2017) od 18. do 20. listopada 2017. godine u organizaciji Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 

16.2. Pokroviteljstvo Osmog susreta Hrvatskog društva za mehaniku u Osijeku 7. i 8. srpnja 
2017. godine   

17. Prijedlog raspodjele sredstava za a. g. 2016./2017. po Ugovoru o sufinanciranju troškova 
studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 
17.1. za materijalne troškove  
17.2. za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata 
17.3. za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe 

18. Prijedlog raspodjele sredstava za studentske programe za 2017. godinu 
19. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u  Osijeku za: 
19.1. prijenos bez naknade nabavljene opreme po projektu „Rekonstrukcija zgrade  

Studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4“  Studentskom centru u Osijeku 
19.2. potpisivanje Ugovora za projekt Interreg programa prekogranične suradnje 

Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. ukupne vrijednosti 218.202 EUR-a od čega se na 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Medicinski fakultet) odnosi 
95.382,00 EUR-a 

19.3.  potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i 
multimedijskog centra Osijek – II. faza, za javnu nabavu E-MV-03/2017 procijenjene 
vrijednosti 11.680.000,00 kuna bez PDV-a 

19.4. potpisivanje Ugovora za nabavu računala i računalne opreme za javnu nabavu E-MV-
01/2017 procijenjene vrijednosti 624.000,00 kn bez PDV-a 

20. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 9. sjednicu Senata 
dostavljen elektroničkim putem te predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. 
Senat je jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. 
 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 8. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 23. svibnja 

2017. godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 8. sjednice Senata od 23. svibnja 2017. godine te predložio da se 
članovi Senata očituju o tekstu Zapisnika. 
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Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 8. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 23. svibnja 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. i 2.2. ukratko podnesu izvješća: pročelnik prof. dr. sc. Enrih Merdić za 
Odjel za biologiju i dekan prof. dr. sc. Aleksandar Včev za Medicinski fakultet.  
 
2.1. Izv. prof. dr. sc. Oleg Antonić iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 

biologija na Odjelu za biologiju (prvi izbor) 
 
Pročelnik je izvijestio da je izv. prof. dr. sc Oleg Antonić objavio 38 znanstvenih radova, od čega 26 
radova u časopisima koje citira „Current Contents“ (od čega 18 radova, odnosno 69,2% u časopisima s 
natprosječnim faktorom odjeka), te jedno poglavlje u knjizi (međunarodnom udžbeniku iz 
geomorfometrije). Prema „Google Scholar“ pretraživaču, njegovi radovi su do sada citirani ukupno 625 
puta, uz vrijednosti h-indeksa 13 te 10-indeksa 15. Bio je recenzent većeg broja znanstvenih radova u 
znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova (Ecological modelling, 
Periodicum Biologorum, Journal of Vegetation Science, Landscape Ecology, Landscape and urban 
planning, Acta Botanica Croatica, Geofizika, Šumarski list, Glasnik za šumske pokuse  i dr.). Provodio 
je temeljna znanstvena istraživanja u sklopu 6 znanstveno-istraživačkih projekata od kojih je bio voditelj 
na projektu pod nazivom: „Ekološki modeli prostorne razdiobe vegetacije i fitodiverziteta“ financiranih 
od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Osim toga, u svojstvu voditelja ili suradnika 
provodio je i brojna primijenjena znanstvena istraživanja (financirana na otvorenom tržištu od strane 
raznih naručitelja) na brojnim projektima (ukupno više od 60) u područjima zaštite prirode, procjene 
utjecaja na okoliš, inventarizacije okolišnih i prirodnih resursa, te upravljanja prirodnim i okolišnim 
resursima. Bio je voditelj ili suvoditelj ukupno 13 kvalifikacijskih radova od čega 6 doktorskih 
disertacija (objavivši u koautorstvu s kandidatima 7 znanstvenih radova), 3 magistarske radnje 
(objavivši u koautorstvu s kandidatom znanstveni rad) i 4 diplomska rada, te je bio pozvani predavač na 
kolegiju „Softver u biologiji“ na diplomskom studiju biologije/ekologije kojega izvodi Sveučilište u 
Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek, Zagreb. (ak. god. 2008./2009. i 
2009./2010.). Član je strukovnih društava International Association of Vegetation Science, International 
Society for Ecological Modelling, Hrvatsko ekološko društvo, Hrvatsko biološko društvo, Hrvatsko 
mikološko društvo, Hrvatsko biometrijsko društvo, Hrvatsko šumarsko društvo, Hrvatsko društvo za 
simulacijsko modeliranje i Hrvatsko agrometeorološko društvo. Član je Hrvatske komore inženjera 
šumarstva i drvne tehnologije, kao ovlašteni inženjer šumarstva za ekologiju, zaštitu prirode i urbano 
šumarstvo (br.up. 983). Bio je član Upravnog vijeća Zavoda za zaštitu prirode RH (2002.-2004.), zatim 
član Izdavačkog savjeta časopisa Hrvatske vode (od 2006. do danas) te je obnašao dužnost predsjednika 
Znanstvenog vijeća Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju (od 2009.-2016.). 
Zatim, je Pročelnik konstatirao da je Vijeće Odjela provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Olega 
Antonića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u 
skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Pravilnikom 
Odjela za biologiju i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Oleg Antonić 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. Olega Antonića u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora.  
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Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 
1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Olega Antonića, izvanrednog profesora u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora na 80% radnog 
vremena iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu 
za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

 
 
2.2. Izv. prof. dr. sc. Bruno Splavski iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 

znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na Medicinskom 
fakultetu Osijek (prvi izbor) 

 
Dekan je izvijestio da je izv. prof. dr. s.c Bruno Splavski autor 142 stručna i znanstvena rada objavljena 
u relevantnoj, indeksiranoj, domaćoj i inozemnoj literaturi, od kojih je 26 radova objavljeno u 
časopisima indeksiranim u Current Contents, te je autor poglavlja o degenerativnim bolestima 
kralješnice u knjizi-stručnom udžbeniku za studente kirurgije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Osijeku. Citiranost njegovih radova prema bazi WoS je 223 puta. Također je aktivan sudionik niza 
međunarodnih stručnih simpozija, konferencija i kongresa (ICRAN 1992, Karuizawa, Japan; ICRAN 
1994, Gold Coast, Australia; INTS 1995, Toronto, Canada; ISBC 1996, San Diego, USA; ICRAN 1996, 
Rimini, Italia; ESBC 1997, London, UK; WFNS 1997, Amsterdam, The Netherlands; EANS 1999, 
Copenhagen, Denmark; IBTF 2000, Vienna, Austria; WFNS 2001, Sydney, Australia; NINTS 2002, 
Tampa, USA; EANS 2003, Lisbon, Portugal; WFNS 2005, Marrakech, Morocco; EANO 2006, Vienna, 
Austria; EANS 2007, Glasgow, UK; WFNS 2009, Boston, USA; EANS 2011 Rome, Italy; WFNS 2013 
Seoul, Korea; EANS 2014 Prague, Czech Republic; WFNS 2015 Rome, Italy; EANS 2015 Madrid, 
Spain; EANS 2016 Athens, Greece). Kao istraživač sudjelovao je u realizaciji na dva znanstveno-
istraživačka projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i istraživač na međunarodnom 
znanstveno-istraživačkom projektu Europske komisije pod naslovom: “Reducing mortality and long-
term disability of TBI victims through research into treatment procedures used in Bosnia-Herzegovina, 
Macedonia and Croatia”(program INCO-DEV, referenca projekta ICA2-CT-2002-10005). Pozvani je 
predavač (gostujući profesor) na nekoliko inozemnih sveučilišta, kako slijedi: Univerizet u Tuzli, BiH, 
2010; University of Tennessee, Memphis, TN, USA, 2011; Harvard University, Boston, MA, USA, 
2012; University of Tennessee, Memphis, TN, USA, 2015). Bio je mentor pri izradi tri doktorske 
disertacije i 6 diplomskih radova te 2 završna rada. Član je Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog 
liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Svjetske i Europske udruge neurokirurških društava 
(WFNS, EANS), Međunarodne fondacije za traumu mozga (IBTF), Međunarodne udruge za 
proučavanje neurotraume (IGEH/INRO), te Europskog konzorcija za ozljede mozga (EBIC). Izabran je 
za prvog dopredsjednika Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora – 2013. godine 
te je 2015. godine izabran za člana Izvršnog odbora Svjetske federacije neurokirurških društava (WFNS) 
kao predstavnik Hrvatskog neurokirurškog društva (HND). Zatim, je Dekan konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Brune Splavskoga u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu sa Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Medicinskog fakulteta Osijek i 
Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Bruno Splavski ispunjava zakonske uvjete za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora.   
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Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Brune Splavskoga u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora.  
 

O D L U K U 
 
1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Brune Splavskoga, izvanrednog profesora u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora za 30% radnog 
vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke 
medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na Medicinskom fakultetu u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2.  Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 
navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 
46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i u skladu s 
člankom 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: Pravnog, Ekonomskog i 
Poljoprivrednog fakulteta te Odjela za fiziku 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:  
 
3.1.  Prof. dr. sc. Renata Perić, dekanica Pravnog fakulteta Osijek 
 
Rektor je izvijestio da je Pravni fakultet Osijek dostavio 26. svibnja 2017. godine Senatu zahtjev za 
potvrdu izbora dekana i dokumentaciju o provedenom postupku izbora dekana na Pravnom fakultetu 
Osijek, kako slijedi: izjavu prof. dr. sc. Renate Perić, redovite profesorice 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 tajnim glasovanjem 
od 24. svibnja 2017. godine, Zapisnik Izborne sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta od 24. 
svibnja 2017. godine i Odluku Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta o izboru prof. dr. sc. Renate Perić 
za dekanicu Pravnog fakulteta za mandatno razdoblje 2017.-2021. godine od 24. svibnja 2017. godine. 
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je postupak izbora dekana na Pravnom fakultetu 
Osijek proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Statutom 
Pravnog fakulteta Osijek te da je u II. izbornom krugu prof. dr. sc. Renata Perić natpolovičnom većinom 
glasova Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek izabrana za dekanicu Pravnog fakulteta za 
mandatno razdoblje 2017.-2021. Isto tako Senat je utvrdio da je Odukom Senata od 28. ožujka 2017. 
godine imenovan prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za v.d. dekana Pravnog fakulteta 
Osijek do izbora novog dekana. S obzirom na činjenicu da je na Pravnom fakultetu 24. svibnja 2017. 
godine izabrana prof. dr. sc. Renata Perić za dekanicu Pravnog fakulteta, mandat joj započinje nakon 
potvrde Senata Sveučilišta odnosno 20. lipnja 2017. godine, a usklađivanje mandata dekana na Pravnom 
fakultetu provest će se nakon isteka četverogodišnjeg mandata u 2021. godini, stoga je predložio Senatu 
potvrdu izbora prof. dr. sc. Renate Perić za dekanicu Pravnog fakulteta Osijek. 
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću  
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ODLUKU 
1.  Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Renate Perić, redovite profesorice u trajnom zvanju za dekanicu 

Pravnog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
2.  Mandatno razdoblje od četiri godine započinje 20. lipnja 2017. godine. 
3.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 20. lipnja 2017. 
     godine. 
 
3.2.  Izv. prof. sr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku 
 
Također je Rektor izvijestio da je Ekonomski fakultet dostavio 2. lipnja 2017. godine Senatu zahtjev za 
potvrdu izbora dekana i dokumentaciju o provedenom postupku izbora dekana na Ekonomskom 
fakultetu u Osijeku, kako slijedi: izjavu prof. dr. sc. Borisa Crnkovića, izvanrednog profesora o 
prihvaćanju kandidature, životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada, Program rada za 
četverogodišnje mandatno razdoblje od 1. 10. 2017. do 30. 9. 2021., Zapisnik Izbornog povjerenstva o 
provedbi postupka izbora dekana Ekonomskog fakulteta tajnim glasovanjem od 22. svibnja 2017. 
godine, Zapisnik Izborne sjednice Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 22. svibnja 
2017. godine i Odluku Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta o izboru izv. prof. dr. sc. Borisa 
Crnkovića za dekana Ekonomskog fakulteta u Osijeku za mandatno razdoblje 2017.-2021. godine od 
22. svibnja 2017. godine. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je postupak izbora dekana 
na Ekonomskom fakultetu u Osijeku proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i Statutom Ekonomskog fakulteta u Osijeku te da je izv. prof. dr. sc. Boris 
Crnković, natpolovičnom većinom glasova Fakultetskog vijeća izabran za dekana Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku za mandatno razdoblje 2017.-2021 stoga je predložio Senatu potvrdu izbora izv. 
prof. dr. sc. Borisa Crnkovića za dekana Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Borisa Crnkovića, izvanrednog profesora za dekana 

Ekonomskog 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. 
 
3.3.  Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
 
Isto tako, Rektor je izvijestio da je Poljoprivredni fakultet dostavio 9. lipnja 2017. godine Senatu zahtjev 
za potvrdu izbora dekana i dokumentaciju o provedenom postupku izbora dekana na Poljoprivrednom 
fakultetu u Osijeku, kako slijedi: izjavu prof. dr. sc. Krunoslava Zmaića, 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 dekana tajnim 
glasovanjem na Izbornoj sjednici Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2017.godine, Zapisnik Izborne 
sjednice Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta od 18. svibnja 2017. godine i Odluku 
Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku o izboru prof. dr. sc. Krunoslava Zmaića, 
redovitog profesora za dekana Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za mandatno razdoblje 2017. do 
2021. godine od 18. svibnja 2017. godine. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je 
postupak izbora dekana Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku te da je prof. dr. sc. 
Krunoslav Zmaić natpolovičnom većinom glasova Fakultetskog vijeća izabran za dekana 
Poljoprivrednog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2017.-2021. stoga je predložio Senatu potvrdu 
izbora prof. dr. sc. Krunoslava Zmaića za dekana Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. 
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću  
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ODLUKU 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Krunoslava Zmaića, redovitog profesora za dekana  

Poljoprivrednog 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. 
 
3.4.  Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić pročelnik Odjela za fiziku  
 
Pod ovom podtočkom dnevnog reda, Rektor je izvijestio članove Senata da je Odjel za fiziku dostavio 
15. svibnja 2017. godine Senatu zahtjev za potvrdu izbora pročelnika i dokumentaciju o provedenom 
postupku izbora pročelnika na Odjelu za fiziku, koja sadrži: izjavu prof. dr. sc. Vanje Radolića, 
izvanrednog 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 fiziku tajnim glasovanjem održanog 26. travnja 2017. godine na 8. sjednici 
Vijeća Odjela za fiziku, Zapisnik 8. sjednice Vijeća Odjela za fiziku od 26. travnja 2017. godine i Odluku 
Vijeća Odjela za fiziku o izboru izv. prof. dr. sc. Vanje Radolića za pročelnika Odjela za fiziku za 
mandatno razdoblje 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021. godine od 26. travnja 2017. godine. Uvidom 
u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je postupak izbora pročelnika Odjela za fiziku proveden u 
skladu sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom Odjela za fiziku te da 
je izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić izabran natpolovičnom većinom glasova Vijeća Odjela za fiziku za 
pročelnika Odjela za fiziku za mandatno razdoblje 2017.-2021, stoga je predložio Senatu potvrdu izbora 
izv. prof. dr. sc. Vanje Radolića za pročelnika Odjela za fiziku.  
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Vanje Radolića, izvanrednog profesora za pročelnika Odjela 

za fiziku 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. Izvješće Povjerenstva o prikupljenim prijedlozima kandidata za izbor rektora Sveučilišta i 

utvrđivanje liste kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za mandatno razdoblje 2017. – 2021. 

 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. 
Drago Šubarić, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i predsjednik Povjerenstva za 
prikupljanje prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
mandatno razdoblje 2017. – 2021.   
Prof. dr. sc. Drago Šubarić je izvijestio članove Senata da je na 6. sjednici u akademskoj godini 
2016./2017. održanoj 28. ožujka 2017. godine u skladu s člankom 46. Statua Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i Odlukom o pokretanju postupka izbora rektora i provedbi 
postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za mandatno razdoblje 2017.-2021. (u daljnjem tekstu: Odluka Senata), imenovao Povjerenstvo 
za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
mandatno razdoblje 2017.-2021. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: prof. dr. sc. Drago Šubarić, 
redoviti profesor i dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek/biotehničke znanosti, predsjednik 
i članovi: prof. dr. sc. Vladimir Cini, redoviti profesor i dekan Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku/društvene znanosti, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica i dekanica 
Umjetničke akademije u Osijeku/umjetničko područje, Dubravka Pađen Farkaš, ravnateljica Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek/predstavnik ostalih zaposlenika u Senatu i Stjepan Ćurčić, predsjednik 
Studentskog zbora Sveučilišta, predstavnik studenta u Senatu. Povjerenstvo je uvidom u priloženo 
utvrdilo da su u skladu s točkom II. i III. Odluke Senata u otvorenom roku od 3. travnja do 3. lipnja 
2017. godine održane sjednice stručnih vijeća znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i dostavljeni 
prijedlozi kandidata za izbor rektora Sveučilišta, kako slijedi: Odjel za kulturologiju, Odlukom Vijeća 
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Odjela od 3. travnja 2017. godine za kandidata za rektora predložen je prof. dr. sc. Zlatko Kramarić, 
redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za kulturologiju (dokumentacija dostavljena Povjerenstvu 19. 
svibnja 2017.) te Poljoprivredni fakultet, Odlukom Fakultetskog vijeća od 27. travnja 2017. godine za 
kandidata za izbor rektora predlaže prof. dr. sc. Vladu Guberca, redoviti profesor u trajnom zvanju i 
dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (dokumentacija dostavljena Povjerenstvu 2. lipnja 2017.) i 
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Odlukom Fakultetskog vijeća od 23. 
svibnja 2017. godine za kandidata za rektora predlaže prof. dr. sc. Dragu Žagara, redovitog profesora u 
trajnom zvanju i dekana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 
(dokumentacija dostavljena Povjerenstvu 5. lipnja 2017.). Isto tako Povjerenstvo je uvidom u 
dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da je Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu dostavio Odluku 
Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta od 11. svibnja 2017. godine o predlaganju prof. dr. sc. Drage 
Žagara, dekana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za kandidata 
za izbor rektora Sveučilišta, zaprimljenu putem urudžbenog zapisnika Rektorata Sveučilišta 19. svibnja 
2017. godine. Uz Odluku Fakultetskog vijeća nije priložena dokumentacija u skladu s točkom IV. 
Odluke Senata. Zatim je utvrdilo da je Umjetnička akademija u Osijeku dostavila Zaključak Vijeća 
Umjetničke akademije od 24. svibnja 2017. godine, kojim je zaključeno „da nitko od nastavnika 
Umjetničke akademije u Osijeku, koji ispunjavaju formalne uvjete za izbor rektora Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku neće istaknuti kandidaturu za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2017.–2021.“ zaprimljenog putem urudžbenog zapisnika 
Rektorata Sveučilišta 29. svibnja 2017. godine. Također je Povjerenstvo utvrdilo da je Prehrambeno-
tehnološki fakultet dostavio Izvod iz Zapisnika VIII. redovite sjednice Fakultetskog vijeća od 30. svibnja 
2017. godine iz kojeg je vidljivo „da nitko od nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog 
profesora nije podnio kandidaturu za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku“, 
zaprimljenog putem urudžbenog zapisnika Rektorata Sveučilišta. Predsjednik Povjerenstva je istaknuo 
da je na temelju prikupljenih prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta te priložene 
dokumentacije u skladu s točkom III. i IV. Odluke Senata, Povjerenstvo utvrdilo da su stručna vijeća 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica: Odjel za kulturologiju, Poljoprivredni fakultet i Fakultet 
za elektrotehniku, računarstvo i informacijske tehnologije dostavili pravovaljane kandidature i 
vjerodostojnu dokumentaciju za izbor rektora Sveučilišta, kako slijedi: prof. dr. sc. Zlatko Kramarić, 
redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za kulturologiju, prof. dr. sc. Vlado Guberac, redoviti profesor 
u trajnom zvanju i dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i prof. dr. sc. Drago Žagar, redoviti 
profesor u trajnom zvanju i dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je utvrdilo za predložene kandidate, 
sljedeće: prof. dr. sc. Zlatko Kramarić je u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom 
zvanju od 2012. godine na Odjelu za kulturologiju i na temelju Odluke Predsjednice Republike Hrvatske 
od 23. rujna 2015. godine (KLASA: 018-07/15-04106, URBROJ: 521-GT-01-02-15-01) je postavljen 
na dužnost generalnog konzula Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Banja Luci te 
ima  Ugovor o mirovanju radnog odnosa od 23. listopada 2015. godine na Odjelu za kulturologiju u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te da je prof. dr. sc. Vlado Guberac u 
znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju od 2007. godine i dekan  
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku u tekućem mandatu i ima Ugovor o radu na Poljoprivrednom 
fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i da je prof. dr. sc. Drago Žagar u 
znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju od 2015. godine i dekan Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u tekućem mandatu i ima Ugovor o radu na 
Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. Slijedom navedenog Povjerenstvo je u skladu s člankom 44. Statuta Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst utvrdilo da predloženi kandidati: prof. dr. sc. 
Zlatko Kramarić, prof. dr. sc. Vlado Guberac i prof. dr. sc. Drago Žagar ispunjavaju uvjete za 
kandidaturu za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 
2017.–2021. te da su u skladu s člankom 46. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
pročišćeni tekst te sukladno točkama II., III. i IV. Odluke Senata navedene kandidature: prof. dr. sc. 
Zlatka Kramarića, prof. dr. sc. Vlade Guberca i prof. dr. sc. Drage Žagara za izbor rektora Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pravovaljane. U skladu s točkom V. Odluke Senata, Povjerenstvo 
je u otvorenom roku, 7. lipnja 2015. godine dostavilo Izvješće prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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Rektor Sveučilišta je zahvalio na dostavljenom Izvješću Povjerenstva i na podnesenom izvješću 
Predsjednika Povjerenstva.    
Nakon toga je istaknuo da je u skladu s člankom 47. stavkom 3. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i na temelju Izvješća predsjednika Povjerenstva o prikupljenim 
prijedlozima kandidata za izbor rektora potrebno utvrditi listu kandidata za izbor rektora, koja se 
objavljuje na Internet stranici Sveučilišta te životopisi kandidata s opisom znanstvenog, nastavnog i 
stručnog rada i programi rada kandidata za izbor rektora Sveučilišta za mandatno razdoblje 2017.-2021., 
koje kandidati javno prezentiraju na Izbornoj sjednici Senata. Isto tako je istaknuo da je sukladno točki 
VII. Odluke Senata, rektor Sveučilišta dužan najkasnije u roku od petnaest od dana objave liste 
kandidata za izbor rektora Sveučilišta na Internet stranici Sveučilišta odnosno najkasnije do 30. lipnja 
2017. godine sazvati Izbornu sjednicu Senata. Izjave kandidata o prihvaćanju kandidature te životopisi 
s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada i programi rada za četverogodišnje mandatno razdoblje 
dostavljaju se svim članovima Senata s pozivom za sjednicu Senata. Nakon javnog prezentiranja 
programa rada kandidata za izbor rektora Sveučilišta, Senat će na Izbornoj sjednici provesti postupak 
tajnog glasovanja za izbor rektora Sveučilišta. Isto tako na sjednici Senata na kojoj se provodi postupak 
za izbor rektora, bira se Izborno povjerenstvo, koje provodi postupak izbora rektora tajnim glasovanjem, 
a sastoji se od pet članova, koje bira Senat među svojim članovima. Slijedom navedenoga, Rektor 
Sveučilišta je najavio da će se će se Izborna sjednica Senata održati 29. lipnja 2017. godine s početkom 
u 10.00 sati te zamolio članove Senata da u slučaju spriječenosti imenuju odgovarajuće zamjene. Isto 
tako, Rektor je izrazio vjeru kako će nadolazeće razdoblje predizborne kampanje proteći na visokoj 
akademskoj, profesionalnoj i kolegijalnoj razini te kandidatima za izbor rektora zaželio puno uspjeha.   
Nakon toga, Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je slijedom iznesenog utvrdio  
 

LISTU KANDIDATA ZA IZBOR REKTORA 
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2017. – 2012. GODINE 
 

1.  Prof. dr. sc. Vlado Guberac, redoviti profesor u trajnom zvanju Poljoprivrednog fakulteta u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

2.  Prof. dr. sc. Zlatko Kramarić, redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za kulturologiju u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

3. Prof. dr. sc. Drago Žagar, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Lista kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, životopisi 
kandidata s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada te programi rada kandidata za izbor 
rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2017. – 2021. 
godine objavljuju se 19. lipnja 2017. godine na Internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 
 
 
5. Studijski programi:  
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskog programa jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Psihologija 
na Filozofskom fakultetu te ustroju novih studijskih programa na Odjelu za kulturologiju, i predložio da 
o istome izvijesti Prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, kako slijedi:  
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5.1. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa jednopredmetnog preddiplomskog i 
diplomskog studija Psihologija na Filozofskom fakultetu 

 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo na sjednici 
održanoj 31. svibnja 2017. godine Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa 
jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Psihologija na Filozofskom 
fakultetu, te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Povjerenstvu za preddiplomske, 
diplomske i stručne studije Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je uvidom u 
priloženu dokumentaciju i razmatrajući izmjene i dopune predloženih studijskih programa utvrdilo da 
se iste odnose na poglavlje 3.3.1 "Uvjeti upisa u višu godinu studija" koje se mijenja i glasi: "Za upis u 
višu godinu studija student mora ostvariti minimalno 55 ECTS bodova." te se u poglavljima "Opis 
obveznih kolegija" i "Opis izbornih kolegija" mijenjaju preduvjeti upisa predmeta i kod 
jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija trima predmetima mijenja se broj 
ECTS bodova. Nadalje, Prorektor je istaknuo da je na osnovi izjave Dekanice temeljene na Odluci 
Fakultetskog vijeća od 31. svibnja 2017. godine utvrđeno da predloženim izmjenama i dopunama 
studijskih programa (manjim od 20%) nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim 
kvalifikacijama te Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluka o prihvaćanju predloženih izmjena i 
dopuna studijskih programa jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 
Psihologija uz obvezu da se navedene izmjene studijskih programa unesu u sustav MOZVAG radi 
evidencije. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
studijskih programa jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog studija Psihologija. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa jednopredmetnog preddiplomskog  

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

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa jednopredmetnog preddiplomskog 
sveučilišnog studija Psihologija (Dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa od 9. lipnja 
2015. godine) Filozofskom fakultetu Osijek. 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
te jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa jednopredmetnog diplomskog  

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

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog 
studija Psihologija (Dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa KLASA:602-04/05-
16/749, URBORJ: 533-07-05-2 od 9. lipnja 2005. godine i Zaključak o ispravci Dopusnice KLASA: 
UP/I-602-04/05-1600749, URBROJ: 533-07-08-0006 od 15. prosinca 2008. godine). 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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5.2. Novi studijski programi Odjela za kulturologiju: Kulturalni studiji,  
       smjerovi: Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama i   

   medijska kultura i oblikovanje u novim medijima, zajednički studij s  
   Umjetničkom akademijom: Izvedbeni i vizualni studiji te diplomski sveučilišni  
   studiji: Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama, Medijska kultura i  
   oblikovanje u novim medijima, smjerovi: Novinarstvo i odnosi s javnošću i  
   Medijsko oblikovanje u novim medijima, zajednički diplomski studiji s  
   Umjetničkom akademijom: Kreativno pismo, Izvedbeni studiji i Vizualni studiji 
 

U okviru podtočke 5.2. Prorektor je izvijestio da je Vijeće Odjela za kulturologiju dostavilo Povjerenstvu 
Elaborate novih studijskih programa, kako slijedi:  
 
Preddiplomski interdisciplinarni sveučilišni studiji 

 
Kulturalni studiji;  
smjerovi: Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama, 
                Medijska kultura i oblikovanje u novim medijima 
 
Uz Elaborat studijskog programa preddiplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturalni 
studiji; smjerovi: Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama, Medijska kultura i oblikovanje u 
novim medijima 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 daljnjem tekstu: Pravilnik). Povjerenstvo je imenovalo recenzente: izv. 
prof. Pero Maldini, Odjel za komunikologiju, Sveučilište u Dubrovniku, doc. dr. sc. Branimir Skoko, 
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina i prof. uam. dr hab. Krystyna Pieniążek-
Marković, Instytut Filologii Słowiańskiej Zakład Literatur Południowosłowiańskich Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nakon pristiglih pozitivnih recenzija Povjerenstvo je provelo 
postupak vrednovanja  navedenog studijskog programa u skladu sa Zakonom o  osiguravanju  kvalitete 
u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom te donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju  studijskog 
programa Kulturalni studiji; smjerovi: Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama, Medijska 
kultura i oblikovanje u novim medijima iz znanstvenog područja: 5. društvene znanosti; znanstvenog 
polja; 5.01. ekonomija; 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti te iz znanstvenog područja 6. 
humanističke znanosti znanstvenog polja; 6.03 filologija. Slijedom toga 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 sa smjerovima. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

O D L U K U 
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa preddiplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog 

studija Kulturalni studiji; smjerovi: Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama, 
Medijska kultura i oblikovanje u novim medijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku Odjelu za kulturologiju. 

2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kulturologiju ustrojava na temelju 
Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke preddiplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Kulturalni studiji; smjerovi: Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama, Medijska 
kultura i oblikovanje u novim medijima iz znanstvenog područja: 5. društvene znanosti; 
znanstvenog polja; 5.01. ekonomija; 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti te iz 
znanstvenog područja 6. humanističke znanosti znanstvenog polja; 6.03 filologija. 

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

4. Studij se izvodi u sjedištu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za 
kulturologiju. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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Izvedbeni i vizualni studiji (zajednički  studij u suradnji s Umjetničkom akademijom) 

Uz navedeni Elaborat studijskog programa preddiplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 
Izvedbeni i vizualni studiji priložena je dokumentacija u skladu s Pravilnikom. Povjerenstvo je 
imenovalo recenzente: izv. prof. Nikica Gilić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. 
Ernest Ženko, Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija. Nakon pristiglih pozitivnih recenzija 
Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja  navedenog studijskog programa u skladu sa Zakonom o  
osiguravanju  kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom te donijelo pozitivno Izvješće o 
vrednovanju  studijskog programa preddiplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Izvedbeni i 
vizualni studiji, iz znanstvenog područja 6. humanističke znanosti, znanstvenog polja; 6.06. znanost o 
umjetnosti koji će Odjel za kulturologiju izvoditi u suradnji s Umjetničkom akademijom te 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 preddiplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog 

studija Izvedbeni i vizualni studiji na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjelu 
za kulturologiju. 

2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kulturologiju na temelju Elaborata 
navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava preddiplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Izvedbeni i vizualni studiji iz znanstvenog područja: 6. humanističke znanosti, znanstvenog 
polja: 6.06. Znanost o umjetnosti 

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

4. Preddiplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Izvedbeni studiji se izvodi na Odjelu za 
kulturologiju u suradnji s Umjetničkom akademijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Diplomski interdisciplinarni sveučilišni studiji 

 
Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama 

Uz Elaborat studijskog programa diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Menadžment u 
kulturi i kreativnim industrijama priložena je dokumentacija u skladu s Pravilnikom. Povjerenstvo je 
imenovalo recenzente doc. dr. sc. Darijo Dunković, Ekonomski fakultet  Sveučilišta u Zagrebu i doc. 
dr. sc. Branimir Skoko, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Nakon 
pristiglih pozitivnih recenzija Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja navedenog studijskog 
programa u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom 
te donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa diplomskog interdisciplinarnog 
sveučilišnog studija Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama iz znanstvenog područja 5. 
društvene znanosti znanstveno polje 5.01. Ekonomija te 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 diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 

Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku Odjelu za kulturologiju.  
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2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kulturologiju ustrojava na temelju 
Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke diplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama iz znanstvenog područja: 5. društvene 
znanosti, znanstveno polje 5.01. Ekonomija.  

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

4. Studij se izvodi u sjedištu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za 
kulturologiju. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Medijska kultura i oblikovanje u novim medijima;  
smjerovi: Novinarstvo i odnosi s javnošću,  

          Medijsko oblikovanje u novim medijima 

 
Uz Elaborat studijskog programa diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Medijska kultura 
i oblikovanje u novim medijima; smjerovi: Novinarstvo i odnosi s javnošću, Medijsko oblikovanje u 
novim medijima priložena je dokumentacija u skladu s Pravilnikom. Povjerenstvo je imenovalo 
recenzente: izv. prof. Pero Maldini, Odjel za komunikologiju, Sveučilište u Dubrovniku i prof. dr. sc. 
Najil Kurtić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Nakon pristiglih pozitivnih 
recenzija Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja navedenog studijskog programa u skladu sa 
Zakonom o  osiguravanju  kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom te donijelo 
pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog 
studija Medijska kultura i oblikovanje u novim medijima; smjerovi: Novinarstvo i odnosi s javnošću, 
Medijsko oblikovanje u novim medijima iz znanstvenog područja 5. društvene znanosti znanstveno polje 
5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti te 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 sa smjerovima. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

O D L U K U 
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 

Medijska kultura i oblikovanje u novim medijima; smjerovi: Novinarstvo i odnosi s javnošću, 
Medijsko oblikovanje u novim medijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Odjelu za kulturologiju.  

2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kulturologiju ustrojava na temelju 
Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke diplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Medijska kultura i oblikovanje u novim medijima; smjerovi: Novinarstvo i odnosi s javnošću,  
Medijsko oblikovanje u novim medijima iz znanstvenog područja: 5. društvene znanosti, 
znanstveno polje 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti.  

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

4. Studij se izvodi u sjedištu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za 
kulturologiju. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
Zajednički studiji u suradnji s Umjetničkom akademijom 
 
Kreativno pismo 

Uz Elaborat studijskog programa diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kreativno pismo 
priložena je dokumentacija u skladu s Pravilnikom. Povjerenstvo je imenovalo recenzente: doc. art. 
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Tomislav Zajec, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Andrej Blatnik, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u  Ljubljani, Slovenija. Nakon pristiglih pozitivnih recenzija Povjerenstvo 
je provelo postupak vrednovanja navedenog studijskog programa u skladu sa Zakonom o  osiguravanju 
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom te donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju 
studijskog programa diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kreativno pismo iz 7. 
umjetničkog područja, umjetničkog polja 7.08. interdisciplinarno umjetničko polje, koji će Odjel za 
kulturologiju izvoditi u suradnji s Umjetničkom akademijom te 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 diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 

Kreativno pismo na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjelu za kulturologiju.  
2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kulturologiju na temelju Elaborata 

navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Kreativno pismo iz 7. umjetničkog područja, umjetničkog polja 7.08. interdisciplinarno 
umjetničko polje.  

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

4. Diplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kreativno pismo se izvodi na Odjelu za 
kulturologiju u suradnji s Umjetničkom akademijom. 

 
 
Izvedbeni studiji 
 
Uz Elaborat studijskog programa diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Izvedbeni studiji 
priložena je dokumentacija u skladu s Pravilnikom. Povjerenstvo je imenovalo recenzente: akademik 
Boris Senker, Odsjek za komparativnu književnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. 
Ernest Ženko, Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija. Nakon pristiglih pozitivnih recenzija 
Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja navedenog studijskog programa u skladu sa Zakonom o  
osiguravanju  kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom te donijelo pozitivno Izvješće o 
vrednovanju studijskog programa diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Izvedbeni studiji 
iz znanstvenog područja 6. humanističke znanosti, znanstvenog polja; 6.06. znanost o umjetnosti, koji 
će Odjel za kulturologiju izvoditi u suradnji s Umjetničkom akademijom te 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 diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 

Izvedbeni studiji na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjelu za kulturologiju.  
2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kulturologiju na temelju Elaborata 

navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Izvedbeni studiji iz znanstvenog područja 6. humanističke znanosti, znanstvenog polja; 6.06. 
znanost o umjetnosti  

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

4. Diplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Izvedbeni studiji se izvodi na Odjelu za 
kulturologiju u suradnji s Umjetničkom akademijom. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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Vizualni studiji 
 
Uz Elaborat studijskog programa diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Vizualni studiji 
priložena je dokumentacija u skladu s Pravilnikom. Povjerenstvo je imenovalo recenzente: izv. prof. 
Nikica Gilić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. Ernest Ženko, Univerza na 
Primorskem, Koper, Slovenija. Nakon pristiglih pozitivnih recenzija Povjerenstvo je provelo postupak 
vrednovanja navedenog studijskog programa u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti 
i visokom obrazovanju i Pravilnikom te donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju  studijskog programa 
diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Vizualni studiji iz znanstvenog područja 6. 
humanističke znanosti, znanstvenog polja; 6.06. znanost o umjetnosti, koji će Odjel za kulturologiju 
izvoditi u suradnji s Umjetničkom akademijom te 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 diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 
Vizualni studiji na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjelu za kulturologiju.  

2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kulturologiju na temelju Elaborata 
navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Vizualni studiji iz znanstvenog područja 6. humanističke znanosti, znanstvenog polja; 6.06. 
znanost o umjetnosti.  

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

4. Diplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Vizualni studiji se izvodi na Odjelu za 
kulturologiju u suradnji s Umjetničkom akademijom. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za kulturologiju 
 
Prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski je izvijestio da je u okviru ove točke dnevnog reda u materijalima 
dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za kulturologiju, koju je 15. svibnja 
2017. godine predložilo Vijeće Odjela za kulturologiju. 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 (odsjeke, katedre, laboratorije), vanjske suradnike 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 13. lipnja 
2017. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela 
za kulturologiju. 
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

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

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke akademije u 

Osijeku  
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Pod točkom 7. dnevnog reda članove Senata također je izvijestio Prorektor prof. dr. sc.  Rudolf Scitovski 
te istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama 
Statuta Umjetničke akademije u Osijeku te pozitivno Mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja od 
13. lipnja 2017. godine. Izmjene i dopune Statuta Umjetničke akademije također su usklađene s 
Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta od 7. ožujka 2017. godine.   
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 Umjetničke akademije u Osijeku. Senat 
je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  
Statuta Umjetničke akademije u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke akademije u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekanice Umjetničke 
akademije, donijelo Vijeće Umjetničke akademije 24. svibnja 2017. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
8. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Filozofskog fakulteta Osijek 
 
Isto tako, Prorektor Scitovski je izvijestio da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljena Odluka 
o izmjenama i dopunama Statuta Filozofskog fakulteta Osijek, pozitivno Mišljenje Odbora za statutarna 
i pravna pitanja od 13. lipnja 2017. godine i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o 
izmjenama i dopunama Statuta Filozofskog fakulteta Osijek 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 izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Filozofskog fakulteta. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

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

 Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Filozofskog fakulteta u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekanice Filozofskog 
fakulteta, donijelo Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta 31. svibnja 2017. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
9. Davanje suglasnosti na Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomskog fakulteta u 

Osijeku 
 
Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i član 
Odbora za statutarna i pravna pitanja u okviru ove točke izvijestio je članove Senata da je u materijalima 
za sjednicu na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku, pozitivno Mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja od 13. lipnja 2017. godine i Prijedlog 
Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku te da se predložene izmjene i dopune također kao i u prethodnim točkama dnevnog reda odnose 
na usklađivanje sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta od 7. ožujka 2017. godine. 
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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 Ekonomskog fakulteta. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

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

 Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomskog fakulteta u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekana Ekonomskog  
fakulteta, donijelo Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta 5. lipnja 2017. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za 

biologiju 
 
Pod točkom 10. dnevnog reda članove Senata također je izvijestio prof. dr. sc. Rudolf Scitovski te 
istaknuo da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za biologiju, koji je prema prijedlogu pročelnika Odjela za 
biologiju od 18. svibnja 2017. godine, utvrdilo Vijeće Odjela za biologiju 25. svibnja 2017. godine. 
Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za biologiju odnose se na znanstveno-
nastavnu djelatnost gdje se kod položaja I. vrste dodaju točke 5. i 6., a odnose se na predstojnika (šefa) 
katedre i voditelja laboratorija te za navedene položaje potrebne uvjete, postupak izbora i broj izvršitelja.  
Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 13. lipnja 2017. godine dao pozitivno 
Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za biologiju. 
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radih mjesta Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU RADNIH MJESTA 
ODJELA ZA BIOLOGIJU 

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu  
 
Isto tako, u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio Prorektor Scitovski te istaknuo 
da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljena na uvid Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu (u daljnjem tekstu: Odluka o 
izmjenama i dopunama), koju je na prijedlog Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta u 
Đakovu od 8. svibnja 2017. godine, donio dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 9. svibnja 
2017. godine. Odlukom o izmjenama i dopunama usklađuju se radna mjesta/nazivi radnih mjesta sa 
stvarnim potrebama Fakulteta. Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 13. lipnja 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  
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Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu  
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, koju je na prijedlog Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu od 
8. svibnja 2017. godine, donio dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 9. svibnja 2017. 
godine. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12. Upisne kvote za upis studena u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 

2017./2018. na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na upisnu kvotu za upis 
studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2017./2018. i predložio da o 
istome članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte 
i međunarodnu suradnju.  
Prorektor je istaknuo da se u materijalima za sjednicu nalazi pregled broja upisnih mjesta za upis u I. 
godinu diplomskih sveučilišnih studija, koji je sačinjen na temelju prijedloga znanstveno-nastavnih 
sastavnica i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta s ukupnim kapacitetom od 2336 mjesta od kojih 
je 1642 mjesta za redovite studente, 667 mjesta za izvanredne studente i 27 mjesta za studente strane 
državljane (izvan država članica EU-a). U odnosu na prošlu godinu to je povećanje za 84 mjesta, što 
proizlazi iz ustroja novih diplomskih studijskih programa. 
Članovi Senata suglasni su s brojem upisnih mjesta za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih 
studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u akademskoj godini 
2017./2018. te su donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o upisnim kvotama za upis studenta u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija 

na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018.  

 
Prihvaćaju se upisne kvote za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija prema 
prijedlogu znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018. kako je navedeno u tablici koja se 
nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.  

 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
13. Uvjeti upisa u višu godinu studija u akademskoj godini 2017./2018.  
 
Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata također izvijesti prof. dr. sc. 
Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju.  
Prorektor je istaknuo da su u materijalima za sjednicu na uvid dostavljeni prijedlozi 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica o uvjetima upisa studenata preddiplomskih sveučilišnih, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te stručnih 
studija u više godine studija na pojedinim znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama sa 
ostvarenim odgovarajućim ECTS bodovima u akademskoj godini 2017./2018. prema kojima je 
Filozofski fakultet za studij Psihologije utvrdio 55 ECTS dok je svim ostalim studijima na Filozofskom 
fakultetu ostao ne promijenjen broj ECTS bodova. Isto tako, na Odjelu za fiziku povećan je broj ECTS 
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bodova za upis u višu godinu sa 42 na 45 ECTS bodova i na Odjelu za kemiju također je povećan broj 
ECTS godova sa 48 na 50 ECTS bodova.   
Rektor je nakon iznesenoga otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na dostavljene uvjete upisa 
studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2017./2018. i jednoglasno je donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u 

akademskoj godini 2017./2018. 
 
Odluka o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2017./2018. u prilogu je 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
14. Sveučilišni izborni kolegiji 
 
Isto tako u okviru točke 14. dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, 
prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog sveučilišnih 
izbornih kolegija za akademsku godinu 2017./2018. te istaknuo da su znanstveno/umjetničko-nastavne 
sastavnice Sveučilišta predložile sveučilišne izborne kolegije tako da studenti mogu birati izborne 
kolegije na nivou Sveučilišta.   
Nakon iznesenog Rektor je predložio da Senat prihvati predložene sveučilišne kolegije na znanstveno-
nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici u akademskoj godini 2017./2018. Senat je prihvatio 
prijedlog Rektora i donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o utvrđivanju popisa sveučilišnih izbornih kolegija 

na znanstveno-nastavnim sastavnicama i umjetničko-nastavnoj sastavnici 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018.  

 
Navedena Odluka je u prilogu je ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
15. Nastavni kalendar za akademsku godinu 2017./2018.  
 
Rektor je predložio da s nastavnim kalendarom za akademsku godinu 2017./2018. članove Senata 
upozna Prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski.  
Prorektor je upoznao Senat da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o nastavnom 
kalendaru za akademsku godinu 2017./2018. te istaknuo da će nastava na znanstveno-nastavnim i 
umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj  godini 
2017./2018. započeti 2. listopada 2017. godine. U zimskom semestru nastava će se održavati od 2. 
listopada do 22. prosinca 2017. godine, te od 8. do 26. siječnja 2018. godine. Božićni i novogodišnji 
blagdani traju od 27. prosinca 2017. do 5. siječnja 2018. godine. Zimski ispitni rok traje od 29. siječnja 
do 23. veljače 2018. godine, a nastava u ljetnom semestru održavati će se od 26. veljače do 8. lipnja 
2018. godine. Zatim je izvijestio da ljetni ispitni rok traje od 11. lipnja do 13. srpnja 2018. godine, a 
jesenski od 27. kolovoza do 28. rujna 2018. godine. Iznimno, znanstveno-nastavne sastavnice: 
Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2017./2018. izvode nastavu u 
turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio 
Senatu glasovanje o Nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2017./2018. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 
ODLUKU 

o nastavnom kalendaru za 
akademsku godinu 2017./2018. 
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Navedena Odluka je u prilogu je ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
16. Pokroviteljstva i supokroviteljstva Sveučilišta:  
 
Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje supokroviteljstva međunarodne 
znanstvene konferencije International Conference on Smart Systems and Technologies 2017. (SST 
2017) i pokroviteljstva Osmog susreta Hrvatskog društva za mehaniku te predložio da članove Senata 
izvijeste dekani prof. dr. sc. Drago Žagar za Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija i prof. dr. sc. Damir Varevac za Građevinski fakultet.  
 
16.1. Supokroviteljstvo International Conference on Smart Systems and Technologies 2017. (SST 

2017) od 18. do 20. listopada 2017. godine u organizaciji Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 
 

Dekan prof. dr. sc. Drago Žagar je ukratko izvijestio članove Senata da je Fakultet elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek uputio zahtjev Senatu za prihvaćanje supokroviteljstva 
međunarodne znanstvene konferencije Internatioal Conference on Smart Systems and Tehnologies 2017 
(SST 2017). Navedena međunarodna znanstvena Konferencija ima za cilj istraživačima i stručnjacima 
omogućiti platformu za razvoj i širenje znanstvenih i stručnih spoznaja iz područja pametnih sustava i 
tehnologija u prvom redu u području elektrotehnike, računarstva, komunikacijskih tehnologija, 
automatike, robotike, ali i svih drugih interdisciplinarnih područja i primjena. Nadzorni i programski 
odbor konferencije okuplja oko 60 uglednih znanstvenika iz više zemalja. Na konferenciji se očekuje 
sudjelovanje 75 do 100 sudionika iz Hrvatske, europskih zemalja i svijeta.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju supokroviteljstva međunarodne znanstvene konferencije 
Internatioal Conference on Smart Systems and Tehnologies 2017 (SST 2017), koja će se održati u 
Osijeku od 18. do 20 listopada 2017. godine.   
Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća supokroviteljstvo međunarodne 
znanstvene konferencije Internatioal Conference on Smart Systems adn Tehnologies 2017(SST 
2017), koja će se održati  u Osijeku od  18.  do 20. listopada 2017. godine. 
 
 
16.2. Pokroviteljstvo Osmog susreta Hrvatskog društva za mehaniku u Osijeku 7. i  8. srpnja 2017. 

godine   
 

Dekan prof. dr. sc. Damir Varevac, također je ukratko izvijestio članove Senata da su Građevinski 
fakultet Osijek i predsjednik Hrvatskog društva za mehaniku Podružnice Osijek, doc. dr. sc. Davorin 
Penava uputili zahtjev Upravi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prihvaćanje 
pokroviteljstva Osmog susreta Hrvatskog društva za mehaniku. Navedeni Susret Hrvatskog društva za 
mehaniku, od iznimne je važnosti za poticanje i unapređenje obrazovanja, znanstvenog istraživanja i 
praktične primjene u području mehanike. Primarni cilj susreta Hrvatskog društva za mehaniku je 
podizanje razine suradnje između članova društva, posebno se želi potaknuti mlađe istraživače na 
prezentaciju svojih istraživanja kao i pomoć u daljnjem razvoju hrvatske terminologije u području 
tehničke mehanike. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju pokroviteljstva Osmog susreta Hrvatskog društva za 
mehaniku, koji će se održati u Osijeku 7. i 8. srpnja 2017. godine.    
Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
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ODLUKU 
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo Osmog susreta 
Hrvatskog društva za mehaniku, koji će se održati u Osijeku 7. i  8. srpnja 2017. godine. 

 
 
17. Prijedlog raspodjele sredstava za a. g. 2016./2017. po Ugovoru o sufinanciranju troškova 

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

Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na raspodjelu sredstava po Ugovoru o 
sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim 
godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Ugovor) te predložio da o tome 
izvijesti prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da su u materijalima za sjednicu dostavljene raspodjele doznačenih 
sredstava za materijalne troškove, za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata te za potrebe 
Rektorata i ostale sveučilišne potrebe i pozitivna Mišljenja Odbra za financijsko poslovanje i proračun, 
kako slijedi:  
 
17.1. za materijalne troškove  
 
Prorektor T. Mrčela je izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen Prijedlog 
Odluke o isplati troškova poslovanja za 2017. godinu sukladno Ugovoru s pojedinačnim prikazom za 
svaku znanstveno/umjetničko-nastavnu sastavnicu. Ukupni iznos za materijalne troškove na teret PPU 
za 2017. godinu je 7.558.880,00 kn od toga je ukupno isplaćeno 3.584.000,00 kn te razlika za isplatu 
ukupno iznosi 3.974.880,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 13. 
lipnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na predloženu isplatu troškova poslovanja za 2017. godinu 
i dostavio ga Senatu. 
Nakon iznesenoga Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o donošenju Odluke o isplati 
troškova poslovanja za 2017. godinu sukladno Ugovoru. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno 
donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o isplati troškova poslovanja za 2017. godinu sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova 

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

 
Tablica s iznosima po sastavnicama čini sastavni dio Odluke i u privitku je Zapisnika. 
 
17.2. za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata 
 
Također je Prorektor T. Mrčela izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen 
Prijedlog Odluke o isplati subvencije za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata za 
akademsku godinu 2016./2017. prema Ugovoru s pojedinačnim prikazom za svaku  
znanstveno/umjetničko-nastavnu sastavnicu. Ukupni iznos subvencije za sufinanciranje troškova 
studiranja redovitih studenata u akademskoj godini 2016./2017. je 21.176.640,00 kn od toga je ukupno 
isplaćeno 4.730.000,00 kn te razlika za isplatu ukupno iznosi 16.446.640,00 kn. Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 13. lipnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na 
predloženu isplatu subvencije za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata za akademsku 
godinu 2016./2017. i dostavio ga Senatu. 
Nakon iznesenoga Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o donošenju Odluke o isplati 
subvencije za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata za akademsku godinu 2016./2017. 
prema Ugovoru. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
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ODLUKU 
o isplati subvencije za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata za  

akademsku godinu 2016./2017. prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih 
studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 

akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.  
 
Tablica s iznosima po sastavnicama čini sastavni dio Odluke i u privitku je Zapisnika. 
 
17.3. za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe 
 
Prorektor T. Mrčela je u okviru ove podtočke izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu dostavljen 
Prijedlog Odluke o isplati prema Ugovoru za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe za 2017. 
godinu u ukupnom iznosu od 9.058.880,00 kn od toga je 19. prosinca 2016. isplaćeno 204.640,00 kn te 
9. ožujka 2017. godine 4.616.982,38 kn te razlika za isplatu ukupno iznosi 4.237.257,62 kn. Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 13. lipnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje 
na predloženu isplatu i dostavio ga Senatu. 
Nakon iznesenoga Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o donošenju Odluke o isplati prema 
Ugovoru za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe za 2017. godinu. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o isplati prema Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i  

materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 2 studenoga 2015. godine  

za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe za 2017. godinu 
 
Tablica s prikazom pojedinačnih iznosa čini sastavni dio Odluke i u privitku je Zapisnika. 
 
 
18. Prijedlog raspodjele sredstava za studentske programe za 2017. godinu 
 
Prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju je u okviru točke 18. dnevnog reda 
izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za 
studentske programe u 2017. godini u iznosu od 409.013,72 kn te da je Skupština Studentskog zbora 
Sveučilišta na sjednici održanoj 16. svibnja 2017. godine sukladno prijedlogu Povjerenstva za evaluaciju 
studentskih programa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donijela Odluku o Konačnom prijedlogu 
raspodjele financijskih sredstava na Natječaju za studentske programe u 2017. godini i dostavila ju 
Senatu. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 13. lipnja 2017. godine dao 
pozitivno Mišljenje na dostavljeni Prijedlog raspodjele sredstava za studentske programe za 2017. 
godinu. 
Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu.  
 
Stjepan Ćurčić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je 
Povjerenstvo utvrdilo da je na Natječaj za financiranje studentskih programa u 2017. godini, otvorenog 
od 13. do 30. ožujka 2017. godine, zaprimljeno ukupno 90 studentskih programa. Od navedenih 90 
programa, 37 programa prijavile su studentske udruge, a 53 programa studentski zborovi sastavnica. U 
roku predviđenom za žalbe na preliminarne rezultate Natječaja pristigle su žalbe od pet različitih 
prijavitelja, koje je Povjerenstvo razmotrilo i naknadnim pregledom dostavljene dokumentacije utvrdilo 
da su dvije žalbe opravdane, a tri neopravdane.  
 
Nakon iznesenoga, Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o raspodjeli sredstava za studentske 
programe u 2017. godini i Senat je jednoglasno donio sljedeću 

ODLUKU 

o raspodjeli sredstava za studenske programe u 2017. godini  



24 
 

 
Prihvaćaju se rezultati Natječaja za studenske programe u 2017. godini s Prijedlogom raspodjele 
sredstava za studentske programe u 2017. godini u iznosu od 409.013,72 kn.  
 
 
19. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u  Osijeku za: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor 
za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun te istaknuo da 
su u materijalima za sjednicu dostavljena Mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun te 
Prijedlozi Odluka za davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta, kako slijedi:   
 
19.1. prijenos bez naknade nabavljene opreme po projektu „Rekonstrukcija zgrade Studentskog 

doma na adresi I. G. Kovačića 4“  Studentskom centru u Osijeku 
 
Potrebno je dati suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za prijenos bez naknade 
nabavljene opreme po projektu „Rekonstrukcija zgrade studentskog doma  na adresi I. G. Kovačića 4.“ 
u vlasništvo Studentskog centra u Osijeku u vrijednosti od 1.882.655 kuna. Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 13. lipnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje 
navedene suglasnosti i dostavio ga Senatu.   
Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

I. 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turklju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku da u ime Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prenese, bez naknade, u 
vlasništvo Studentskog centra u Osijeku vrijednost nabavljene opreme za zgradu studentskog 
doma na adresi I. G. Kovačića 4. u iznosu od 1.882.655 kuna.  
 

II. 
Navedeni prijenos vlasništva opreme iz točke I. ove Odluke nadležne službe za financijske poslove 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentskog centra u Osijeku obvezne su 
provesti u poslovnim knjigama. 
  

Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
19.2. potpisivanje Ugovora za projekt Interreg programa prekogranične suradnje Mađarska – 

Hrvatska 2014.-2020. ukupne vrijednosti 218.202 EUR-a od čega se na Sveučilište Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku (Medicinski fakultet) odnosi 95.382,00 EUR-a 

 
Isto tako, potrebno je dati suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje 
Ugovora za projekt Interreg programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. ukupne 
vrijednosti 218.202 EUR-a od čega se na Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odnosi 
95.382,00 EUR-a. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 13. lipnja 2017. 
godine dao pozitivno Mišljenje na davanje navedene suglasnosti i dostavio ga Senatu.   
Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za potpisivanje Ugovora za projekt Interreg programa prekogranične suradnje 
Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. ukupne vrijednosti 218.202 EUR-a od čega se na Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odnosi 95.282,00 EUR-a.  
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Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
19.3.  potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i 

multimedijskog centra Osijek – II. faza, za javnu nabavu E-MV-03/2017 procijenjene 
vrijednosti 11.680.000,00 kuna bez PDV-a 

 
Nadalje, Prorektor je istaknuo da je u okviru ove podtočke dnevnog reda potrebno dati suglasnost prof. 
dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji 
zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek – II. faza, za javnu nabavu E-MV-03/2017 
procijenjene vrijednosti 11.680.000,00 kuna bez PDV-a. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je 
na sjednici održanoj 13. lipnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje navedene suglasnosti i 
dostavio ga Senatu.   
Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i 
multimedijskog centra Osijek – II. faza, za javnu nabavu E-MV-03/2017 procijenjene vrijednosti 
11.680.000,00 kuna bez PDV-a. 
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
19.4. potpisivanje Ugovora za nabavu računala i računalne opreme za javnu nabavu E-MV-

01/2017 procijenjene vrijednosti 624.000,00 kn bez PDV-a 
 
U okviru podtočke 19.4. dnevnog reda, Prorektor je istaknuo da je potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. 
Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje Ugovora za nabavu računala i računalne opreme za 
javnu nabavu E-MV-01/2017 procijenjene vrijednosti 624.000,00 kuna bez PDV-a. Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 13. lipnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje 
na davanje navedene suglasnosti i dostavio ga Senatu.   
Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za potpisivanje Ugovora za nabavu računala i računalne opreme za javnu nabavu E-MV-
01/2017 procijenjene vrijednosti 624.000,00 kuna bez PDV-a. 
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
20. Razno 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo prijedloga niti rasprave.  
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 9. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. i zaključio sjednicu u 10.40 sati.  
 
 
 
            Zapisnik sastavila 
 
     Snježana Bravić, upr. prav. 

                            REKTOR 
 

        Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
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