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SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
SENAT 
 
 
KLASA:602-04/17-08/5 
UR.BROJ: 2158-60-01-17-27 
Osijek, 23. lipnja 2017. 
 

Z A P I S N I K 

Izvanredne sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: 
Senat) u akademskoj 2016/2017. godini održane 23. lipnja 2017. godine u elektroničkom obliku u 
skladu s člankom 8. stavkom 3. i člankom 22. Stavkom 7. Poslovnika Senata Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst zbog hitnosti donošenja Odluke, koja se prema Uputama 
Ministarstva znanosti i obrazovanja od 21. lipnja 2017. godine odnosi na izmjenu članka 11. i 14. Odluke 
o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku od 25. travnja 2017. godine te utvrđivanja konačnog teksta Odluke o osnivanju Fakulteta za 
dentalnu medicine i zdravstvo. 
 
Članovi Senata s pravom glasa dostavili su elektroničkim putem svoju suglasnost u elektroničkom 
obliku kako slijedi: 
 
1. Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta 
2.  Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3.  Prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
4.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
5. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva i  
                                                               informacijskih tehnologija  
7.   Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
8.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
9.   Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
10. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
11. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
12. Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
13. Prof. dr. sc. Renata Perić, dekanica, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
14. Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne 

znanosti   
15. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u 

Đakovu 
16. Prof. dr. sc. Helena Sabić 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. Tugomir Kuduz, prof.., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
20. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
21. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija                 
22. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja          
                                          Strossmayera u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
 
Suglasnost u elektroničkom obliku članovi Senata s pravom glasa nisu dostavili: 
 
1. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
2. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
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3. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na  
                              Medicinskom fakultetu Osijek  
4. Stjepan Ćurčić, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku  
5. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u    
                                    Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
 
Članovi Senata bez prava glasa: 
 
Prorektori Sveučilišta:  
1. Prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
2. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
2.  Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
3.  Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    
 
Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
 
 
Na temelju suglasnosti članova Senata vidljivo je da je od ukupno 27 članova Senata s pravom glasa 22 
člana Senata dostavilo svoju suglasnost elektroničkim putem, stoga je Senat mogao pravovaljano 
odlučivati. 
 
Članovima Senata dostavljen je u elektroničkim putem 21. lipnja 2017. godine Poziv (KLASA:602-
04/17-01/11 UR.BROJ: 2158-60-01-17-13) u kojem je izričito navedeno da se u skladu s člankom 8. 
stavkom 3. i člankom 22. Stavkom 7. Poslovnika Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
pročišćeni tekst zbog hitnosti donošenja Odluke, koja se prema Uputama Ministarstva znanosti i 
obrazovanja odnosi na izmjenu članka 11. i 14. Odluke o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25. travnja 2017. godine te 
utvrđivanja konačnog teksta Odluke o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo izvanredna 
sjednica Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u akademskoj 
2016./2017. godini održava u elektroničkom obliku. Isto tako je u Poziv navedeno da u skladu s člankom 
28. stavkom 7. Poslovnika Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst u 
elektroničkom obliku članovi Senata dostave svoju suglasnost na predložene izmjene članka 11. i 14. 
odnosno konačni tekst Odluke o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo u Tajništvo 
Sveučilišta na e-mail oswald@unios.hr najkasnije u petak 23. svibnja 2017. godine do 12.00 sati.  
 
Poziv s dnevnim redom te materijali uz točku dnevnog reda dostavljen je u elektroničkom obliku kako 
slijedi: 

 
Dnevni red: 

 
1. Odluka o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku  
 
U prilogu kako slijedi: 

• Odluka o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku od 25. travnja 2017.godine 

 
• Prijedlog izmjene članka 11. i 14. Odluke o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo 

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25. travnja 2017. godine 
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• Prijedlog konačnog teksta Odluke o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Članovi Senata nisu dostavili primjedbe na predloženi dnevni red, stoga je predloženi dnevni red 
elektroničkim putem prihvaćen u cijelosti. 
 
 
Točka 1. 
Odluka o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku  

 
U okviru ove točke dnevnog reda svim članovima Senata u elektroničkom obliku dostavljeno je:   
 

• Odluka o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25. travnja 2017.godine (KLASA: 602-04/17-
03/21URBROJ: 2158-60-01-17-5) koja glasi: 

 
„Na temelju članka 12. i 13. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) 
i sukladno članku 48. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne 
novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Oduka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 
139/13. i Odluka USHRH 101/14., 60/15.) te u skladu s člankom 9. i 12. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, a na temelju prijedloga Fakultetskog vijeća Medicinskog 
fakulteta Osijek i Elaborata o opravdanosti osnutka i načinu ustroja Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo od 12. travnja 2017. godine (KLASA: 003-06/17-04/07 UR:BROJ: 2158-61-05-17-02), Senat 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) na 7. sjednici u akademskoj 
2016/2017. godini održanoj 25. travnja 2017. godine pod točkom 13. dnevnog reda donosi  

 
ODLUKU 

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

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, kao javna ustanova (u 
daljnjem tekstu: Fakultet) 
Fakultet se osniva kao javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Osnivač Fakulteta je Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3.  
 

Članak 2. 
Naziv Fakulteta je: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i 
zdravstvo Osijek. 
Skraćeni naziv je: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 
Fakultet obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Sveučilišta i 
svojim nazivom. 
Sjedište Fakultet je u Osijeku, Crkvena 21, Osijek  
 

Članak 3. 
Djelatnost Fakulteta je: 
 

- visoko obrazovanje 
- ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te 
poslijediplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija; 

- istraživanje i eksperimentalni razvoj u znanstvenim područjima Biomedicina i zdravstva i 
Prirodnih znanosti; 
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- znanstvenoistraživački rad u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva u  odgovarajućim 
znanstvenim poljima uz uvjete utvrđene posebnim  propisima; 

- ustrojavanje i ustrojavanje i izvođenje različitih oblika stručnog i znanstvenog usavršavanja  
zaposlenika u zdravstvu radi praćenja novih znanstvenih dostignuća ; 

- ustrojavanje i  izvođenje različitih oblika stručnog rada i sudjelovanje u ostvarenju  programa 
zdravstvene zaštite; 

- izdavačka,  knjižnična i informatička djelatnosti za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog 
rada; 

Djelatnost Fakulteta pobliže se određuje Statutom Fakulteta. 
 

Članak 4. 
Tijela Fakulteta su dekan i fakultetsko vijeće, te druga tijela određena Statutom Sveučilišta, Fakulteta 
ili drugim općim aktom.  
 

Članak 5. 
Dekan predstavlja i zastupa Fakultet, njegov je čelnik i voditelj. 
 

Dekan predsjedava fakultetskim vijećem. 
 

Dekan uz poslove stavka 1. i 2. ovog članka: 
- ustrojava rad i poslovanje Fakulteta, 
- predlaže fakultetskom vijeću Statut Fakulteta, 
- donosi druge opće akte u skladu sa Statutom  
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta i drugim 

općim aktima 
Dekana Fakulteta bira fakultetsko vijeće s mandatom, na način i u postupku utvrđenom Zakonom, 
Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta.  
 

Članak 6. 
Dekanu u radu pomažu prodekani i tajnik. Broj prodekana, njihove obveze i ovlasti, te postupak izbora 
i razrješenja pobliže se uređuju Statutom Fakulteta. 
 

Članak 7. 
Dekan ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Fakulteta do iznosa od 500.000,00 kn. 
 

Za sve pravne radnje iznad iznosa od 500.000,00 kn dekanu je potrebna suglasnost Senata Sveučilišta. 
 

Članak 8. 
Fakultetsko vijeće je stručno tijelo Fakulteta. 

Fakultetsko vijeće čine svi redoviti profesori, izvanredni profesori i docenti te predstavnici nastavnika i 
suradnika izabrani u nastavna i suradnička zvanja i jedan predstavnik zaposlenika na način određen 
Statuom Fakulteta.  

Statutom Fakulteta može se utvrditi da sastav fakultetskog vijeća ne čine svi već izabrani predstavnici 
redovitih profesora, izvanrednih profesora i docenata. 

Sastav, kao i način izbora članova fakultetskog vijeća utvrđuje se statutom Fakulteta. 

Studentski predstavnici u fakultetskom vijeću čine najmanje 15% ukupnog broja ukupnog broja članova 
fakultetskog vijeća Fakulteta 

Dekan i prodekani članovi su fakultetskog vijeća po položaju. 

 
Članak 9. 

Fakultetsko vijeće: 
- donosi odluke o akademskim, znanstvenim i stručnim pitanjima 
- bira i razrješava dekana i prodekane, 
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      - donosi statut i druge opće akte na prijedlog dekana, 
      - obavlja druge poslove u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta ili drugim  
         općim aktom. 

Članak 10. 
Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rad i odlučivanja pojedinih tijela Fakulteta i druga 
važna pitanja za njegovu djelatnost. 
 

Članak 11. 
Sredstva za redovnu djelatnost Fakulteta osiguravaju se iz državnog proračuna. 
 

Članak 12. 
Fakultet nema za cilj stjecanje dobiti. 
 

Ako Fakultet u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona će se upotrebljavati isključivo za 
obavljanje i razvoj njegove djelatnosti. 

 
Članak 13. 

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze Fakultet odgovara cijelom svojom 
imovinom. 
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku solidarno i neograničeno odgovara za obveze Fakulteta. 
 

Članak 14. 
Za privremenog dekana na vrijeme od jedne godine imenuje se prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti 
profesor u trajnom zvanju.   
 

Privremeni dekan obavit će pripreme za početak rada Fakulteta, a naročito podnošenje zahtjeva za Upis 
u upisnik visokih učilišta, donošenje privremenog Statuta uz suglasnost osnivača, konstituiranje 
fakultetskog vijeća te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u 
Osijeku. 

Članak 15. 
Fakultet može početi obavljati djelatnost danom upisa u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti 
i obrazovanja i registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Osijeku.“ 

 
Članak 16. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“  
 
 

• Prijedlog izmjene članka 11. i 14. Odluke o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicine i 
zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25. travnja 2017. 
godine 

 
Svim članovima Senata u elektroničkom obliku dostavljen je prijedlog izmjene članka 11. i  14. uz 
kratko obrazloženje kako slijedi: 
Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 7. sjednici u akademskoj 2016./2017. godini 
održanoj 25. travnja 2017. godine donio je Odluku o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (KLASA: 602-04/17-03/21 
URBROJ: 2158-60-01-17-5). 
 
U navedenoj Odluci Senata o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prema Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja od 21. lipnja 
2017. godine, članci 11. i 14. mijenjaju se i glase:  
 
Članak 11. mijenja se i glasi: 
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„Sredstva za  osnivanje i početak rada Fakulteta osiguravaju se iz državnog proračuna-proračuna 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
Sredstva za redovnu djelatnost Fakulteta osiguravaju se iz državnog proračuna- proračuna Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a eventualna razlika povećanja potrebnih sredstava za Fakultet za 
dentalnu medicinu i zdravstvo u odnosu na ona predviđena za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku namirit će se  iz vlastitih prihoda.“ 
 
Članak 14. mijenja se i glasi: 
 
„Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25. travnja 2017. godine (KLASA: 
602-04/17-03/21 URBROJ: 2158-60-01-17-5) utvrđena je statusna promjena Medicinskog fakulteta u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i to podjelom ustanove Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku Medicinski fakulteta Osijek  na dvije ustanove odnosno dvije znanstveno-
nastavne sastavnice pod nazivom: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet 
Osijek i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 
Osijek.  
 
Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama između Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
i Medicinskog fakulteta Osijek te Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zaključenog 25. 
svibnja 2017. godine pobliže se određuju prava i obveza vezane uz statusnu promjenu.“  
 
Dosadašnji članci 15. i 16. postaju članci 16. i 17.  
 
Članovi Senata nisu u elektroničkom obliku dostavili primjedbe niti prijedlog za izmjenu teksta članka 
11. i 14., stoga su svojom suglasnošću 22 člana Senata u elektroničkom obliku prihvatili izmjene i 
dopune članka 11. i članka 14.  i donijeli  
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  
O OSNIVANJU FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO U SASTAVU 

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
 

 
Članak 1. 

U Odluci Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o osnivanju Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (KLASA: 602-04/17-
03/21 URBROJ: 2158-60-01-17-5), koju je donio Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
na 7. sjednici u akademskoj 2016./2017. godini održanoj 25. travnja 2017. godine (KLASA: 602-04/17-
03/21 URBROJ: 2158-60-01-17-5) članaka 11. mijenja se i glasi:  

 
„Sredstva za  osnivanje i početak rada Fakulteta osiguravaju se iz državnog proračuna-proračuna 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
Sredstva za redovnu djelatnost Fakulteta osiguravaju se iz državnog proračuna- proračuna Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a eventualna razlika povećanja potrebnih sredstava za Fakultet za 
dentalnu medicinu i zdravstvo u odnosu na ona predviđena za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku namirit će se  iz vlastitih prihoda.“ 
 

Članak 2. 
Članak 14. mijenja se i glasi: 
 
„Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25. travnja 2017. godine (KLASA: 
602-04/17-03/21 URBROJ: 2158-60-01-17-5) utvrđena je statusna promjena Medicinskog fakulteta u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i to podjelom ustanove Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku Medicinski fakulteta Osijek  na dvije ustanove odnosno dvije znanstveno-



7 
 

nastavne sastavnice pod nazivom: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet 
Osijek i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 
Osijek.  
 
Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama između Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
i Medicinskog fakulteta Osijek te Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zaključenog 25. 
svibnja 2017. godine pobliže se određuju prava i obveza vezane uz statusnu promjenu.“  
 

Članak 3. 
Članci 15. i 16. postaju članci 16. i 17.  
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
• Prijedlog konačnog teksta Odluke o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u 

sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
U skladu s navedenim izmjenama članka 11. i 14. svim članovima Senata u elektroničkom obliku 
dostavljen je prijedlog konačnog teksta Odluke o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji glasi:  
 
„Na temelju članka 12. i 13. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) 
i sukladno članku 48. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne 
novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Oduka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 
139/13. i Odluka USHRH 101/14., 60/15.) te u skladu s člankom 9. i 12. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, a na temelju prijedloga Fakultetskog vijeća Medicinskog 
fakulteta Osijek i Elaborata o opravdanosti osnutka i načinu ustroja Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo od 12. travnja 2017. godine (KLASA: 003-06/17-04/07 UR.BROJ: 2158-61-05-17-02) te 
Odluke Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o statusnoj promjeni Medicinskog 
fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25. travnja 2017. (KLASA: 602-
04/17-03/21 UR.BROJ: 2158-60-01-17-9) te Odluke o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25. travnja 2017.godine 
(KLASA: 602-04/17-03/21 URBROJ: 2158-60-01-17-5) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od 23. lipnja 2017.godine godine (KLASA: 602-04/17-05/8 URBROJ: 2158-60-01-17-28), 
Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) na izvanrednoj sjednici 
u akademskoj 2016/2017. godini održanoj 23. lipnja 2017. godine pod točkom 1. dnevnog reda donosi  
 

ODLUKU 
O OSNIVANJU FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO 

U SASTAVU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, kao javna ustanova (u 
daljnjem tekstu: Fakultet) 
Fakultet se osniva kao javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Osnivač Fakulteta je Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3.  
 

Članak 2. 
Naziv Fakulteta je: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i 
zdravstvo Osijek. 
Skraćeni naziv je: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 
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Fakultet obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Sveučilišta i 
svojim nazivom. 
Sjedište Fakultet je u Osijeku, Crkvena 21, Osijek  
 

Članak 3. 
Djelatnost Fakulteta je: 

- visoko obrazovanje 
- ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te 
poslijediplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija; 

- istraživanje i eksperimentalni razvoj u znanstvenim područjima Biomedicina i zdravstva i 
Prirodnih znanosti; 

- znanstvenoistraživački rad u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva u  odgovarajućim 
znanstvenim poljima uz uvjete utvrđene posebnim  propisima; 

- ustrojavanje i ustrojavanje i izvođenje različitih oblika stručnog i znanstvenog usavršavanja  
zaposlenika u zdravstvu radi praćenja novih znanstvenih dostignuća ; 

- ustrojavanje i  izvođenje različitih oblika stručnog rada i sudjelovanje u ostvarenju  programa 
zdravstvene zaštite; 

- izdavačka,  knjižnična i informatička djelatnosti za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog 
rada; 

Djelatnost Fakulteta pobliže se određuje Statutom Fakulteta. 
 

Članak 4. 
Tijela Fakulteta su dekan i fakultetsko vijeće, te druga tijela određena Statutom Sveučilišta, Fakulteta 
ili drugim općim aktom.  

 

Članak 5. 
Dekan predstavlja i zastupa Fakultet, njegov je čelnik i voditelj. 
 
Dekan predsjedava fakultetskim vijećem. 
 

Dekan uz poslove stavka 1. i 2. ovog članka: 
- ustrojava rad i poslovanje Fakulteta, 
- predlaže fakultetskom vijeću Statut Fakulteta, 
- donosi druge opće akte u skladu sa Statutom  
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta i drugim 

općim aktima 
Dekana Fakulteta bira fakultetsko vijeće s mandatom, na način i u postupku utvrđenom Zakonom, 
Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta.  
 

Članak 6. 
Dekanu u radu pomažu prodekani i tajnik. Broj prodekana, njihove obveze i ovlasti, te postupak izbora 
i razrješenja pobliže se uređuju Statutom Fakulteta. 
 

Članak 7. 
Dekan ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Fakulteta do iznosa od 500.000,00 kn. 
 

Za sve pravne radnje iznad iznosa od 500.000,00 kn dekanu je potrebna suglasnost Senata Sveučilišta. 
 

Članak 8. 
 

Fakultetsko vijeće je stručno tijelo Fakulteta. 

Fakultetsko vijeće čine svi redoviti profesori, izvanredni profesori i docenti te predstavnici nastavnika i 
suradnika izabrani u nastavna i suradnička zvanja i jedan predstavnik zaposlenika na način određen 
Statuom Fakulteta.  



9 
 

Statutom Fakulteta može se utvrditi da sastav fakultetskog vijeća ne čine svi već izabrani predstavnici 
redovitih profesora, izvanrednih profesora i docenata. 

Sastav, kao i način izbora članova fakultetskog vijeća utvrđuje se statutom Fakulteta. 

Studentski predstavnici u fakultetskom vijeću čine najmanje 15% ukupnog broja ukupnog broja članova 
fakultetskog vijeća Fakulteta 

Dekan i prodekani članovi su fakultetskog vijeća po položaju. 

 
Članak 9. 

Fakultetsko vijeće: 
- donosi odluke o akademskim, znanstvenim i stručnim pitanjima 
- bira i razrješava dekana i prodekane, 

      - donosi statut i druge opće akte na prijedlog dekana, 
      - obavlja druge poslove u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta ili drugim  
         općim aktom. 

 

Članak 10. 
 

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rad i odlučivanja pojedinih tijela Fakulteta i druga 
važna pitanja za njegovu djelatnost. 

 
Članak 11. 

Sredstva za  osnivanje i početak rada Fakulteta osiguravaju se iz državnog proračuna-proračuna 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
Sredstva za redovnu djelatnost Fakulteta osiguravaju se iz državnog proračuna- proračuna Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a eventualna razlika povećanja potrebnih sredstava za Fakultet za 
dentalnu medicinu i zdravstvo u odnosu na ona predviđena za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku namirit će se  iz vlastitih prihoda. 

 
Članak 12. 

Fakultet nema za cilj stjecanje dobiti. 
 

Ako Fakultet u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona će se upotrebljavati isključivo za 
obavljanje i razvoj njegove djelatnosti. 

 
Članak 13. 

 
U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze Fakultet odgovara cijelom svojom 
imovinom. 
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku solidarno i neograničeno odgovara za obveze Fakulteta. 
 

Članak 14. 
Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25. travnja 2017. godine (KLASA: 
602-04/17-03/21 URBROJ: 2158-60-01-17-5) utvrđena je statusna promjena Medicinskog fakulteta u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i to podjelom ustanove Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku Medicinski fakulteta Osijek  na dvije ustanove odnosno dvije znanstveno-
nastavne sastavnice pod nazivom: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet 
Osijek i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 
Osijek.  
 
Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama između Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
i Medicinskog fakulteta Osijek te Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo zaključenog 25. svibnja 
2017. godine pobliže se određuju prava i obveza vezane uz statusnu promjenu.  
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Članak 15. 

Za privremenog dekana na vrijeme od jedne godine imenuje se prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti 
profesor u trajnom zvanju.   
 
Privremeni dekan obavit će pripreme za početak rada Fakulteta, a naročito podnošenje zahtjeva za Upis 
u upisnik visokih učilišta, donošenje privremenog Statuta uz suglasnost osnivača, konstituiranje 
fakultetskog vijeća te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u 
Osijeku. 

 
Članak 16. 

Fakultet može početi obavljati djelatnost danom upisa u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti 
i obrazovanja i registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Osijeku 

 
Članak 17. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“  
 

 
Nakon dostavljenih suglasnosti 22 člana Senata s pravom glasa u elektroničkom obliku utvrđeno je da 
je Senat utvrdio konačni tekst Odluke o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i izvanredna sjednica Senata zaključena je u 12.00 sati.   

 

         Zapisnik sastavila:                                                                                    REKTOR  
         Glavna tajnica                                          
 
Zdenka Barišić, mag. iur.                                                                   Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


