
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T 

Z A P I S N I K 
 
Izborne sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u 
akademskoj godini 2016./2017., održane 29. 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.  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.  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. Renata Perić, dekanica, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
14. Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/ 
                                                                        Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti   
15. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
16. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/ 
                                                                     Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
17. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
18. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
19. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
20. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
21. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
22. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
23. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na  
                              Medicinskom fakultetu Osijek 
24. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija                 
                               Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
25. Stjepan Ćurčić, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

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

                             Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
 
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 
3. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
4. Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    
 
Glavna tajnica Sveučilišta 
Zdenka Barišić, mag. iur. 
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Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
 
Ostali nazočni: 
1. Snježana Bravić, upr. prav., voditelj odsjeka za preddiplomske, diplomske i stručne studije,       
                                                     zapisničar 
2. Albert Oswald, dipl. inž., voditelj odsjeka za informacijsku strukturu 
 
 
Izbornom sjednicom Senata u skladu s člankom 28. stavkom 1. Poslovnika Senata Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst predsjedava prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
Prof. dr. sc. Željko Turkalj je u skladu s člankom 46. i 47. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta) i člankom 28. Poslovnika Senata 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: Poslovnik Senata) 
otvorio Izbornu sjednicu Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za izbor rektora 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine. 
 
Na početku Izborne sjednice Rektor Sveučilišta je pozdravio sve članove Senata, gospođe i gospodu 
dekane, pročelnike sveučilišnih odjela, predstavnike ostalih zaposlenika-ravnatelje sveučilišnih 
ustanova, predstavnika asistenata, predstavnike studenata, predstavnika sindikata u djelatnosti znanosti 
i visokog obrazovanja, prorektore Sveučilišta te uvažene kandidate za izbor rektora.  
Isto tako u uvodnom dijelu sjednice Rektor Sveučilišta je istaknuo činjenicu da je obnašanje dužnosti 
v.d. dekana Pravnog fakulteta Osijek prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog, koji je Odlukom Senata od 28. 
ožujka 2017. godine imenovan v.d. dekanom Pravnog fakulteta s danom 1. travnja 2017. godine i 
obavljao dužnost v.d. dekana do izbora novog dekana Pravnog fakulteta isteklo i to izborom dekanice 
Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Renate Perić. Nadalje, Senat je u prijelaznom razdoblju, 25. travnja 2017. 
godine potvrdio izbor izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića za člana Senata kao predstavnika nastavnika u 
znanstveno-nastavnom zvanju iz znanstvenog područja Društvenih znanosti/Pravnog fakulteta. Prof. dr. 
sc. Renata Perić je 24. svibnja 2017. godine izabrana za dekanicu Pravnog fakulteta Osijek za mandatno 
razdoblje 2017.-2021. godine i Senat je na prošloj sjednici održanoj 19. lipnja 2017. godine potvrdio 
njen izbor te početak mandata s 20. lipnja 2017. godine. Slijedom navedenog, Fakultetskom vijeću 
Pravnog fakulteta je upućen 19. lipnja 2017. godine zahtjev za izbor jednog (1) člana u Senatu koji će 
biti predstavnik Pravnog fakulteta Osijek i znanstvenog područja Društvenih znanosti te je Fakultetsko 
vijeće 26. lipnja 2017. godine izabralo prof. dr. sc. Renatu Perić, dekanicu Pravnog fakulteta za člana 
Senata.  
Slijedom navedenog, Rektor Sveučilišta je predložio Senatu da razriješi prof. dr. sc. Maria Vinkovića 
člana Senata i potvrdi izbor prof. dr. sc. Renate Perić kako bi Senat pravovaljano odlučivao i imao 
predstavnike u skladu s čankom 58. Statuta Sveučilišta i pozvao članove Senata da glasuju o razrješenju  
prof. dr. sc. Maria Vinkovića dužnosti člana Senata. Senat je jednoglasno javnim glasovanjem donio 
sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom  

zvanju/predstavnika znanstvenog područja Društvenih znanosti i znanstveno-nastavne 
sastavnice Pravnog fakulteta 

 
1. Prof. dr. sc. Mario Vinković, redoviti profesor Pravnog fakulteta Osijek izabran na temelju 

Odluke Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku od 12. travnja 2017. godine i potvrđen za člana Senata iz reda nastavnika u 
znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnik znanstvenog područja Društvenih znanosti i 
znanstveno-nastavne sastavnice Pravnog fakulteta Osijek 25. travnja 2017. godine (KLASA: 
602-04/17-08/15, URBROJ: 2158-60-01-17-20) razrješuje se dužnosti člana Senata.  
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2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Nakon toga, Rektor Sveučilišta je predložio članovima Senata glasovanje o potvrdi izbora prof. dr. sc. 
Renate Perić, redovite profesorice i dekanice Pravnog fakulteta Osijek za člana Senata iz reda nastavnika 
u znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika znanstvenog područja Društvenih znanosti i 
znanstveno-nastavne sastavnice Pravnog fakulteta Osijek. Članovi Senata su jednoglasno javnim 
glasovanjem donijeli sljedeću 
 

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

 
I. 

Za novog člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju na sjednici 
Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek, izabrana je: 
 
Prof. dr. sc. Renata Perić, redovita profesorica                     Društvene znanosti/ 
u trajnom zvanju i dekanica                                                              Pravni fakultet Osijek                    
 

II. 
Senat potvrđuje izbor prof. dr. sc. Renate Perić, redovite profesorice u trajnom zvanju i dekanice 
Pravnog fakulteta Osijek za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kao 
predstavnika znanstvenog područja Društvenih znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice 
Pravnog fakulteta Osijek.  
 

III. 
Izabrana članica Senata navedena u točki I. nastavlja mandat prethodnog člana Senata iz 
znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstveno-nastavne sastavnice Pravnog fakulteta 
Osijek.  
 
Zatim je Rektor Sveučilišta konstatirao da biračko tijelo čini 27 članova Senata s pravom glasa od kojih  
12 dekana, 5 pročelnika, 4 predstavnika ostalih zaposlenika (3 ravnatelja sveučilišnih ustanova i asistent) 
te 5 predstavnika studenta i rektor, koji je član Senata po položaju. Na sjednici su nazočni i članovi 
Senata bez prava glasa, prorektori Sveučilišta, glavna tajnica Sveučilišta, predstavnik Sindikata znanosti 
i visokog obrazovanja i zapisničarka. Slijedom navedenoga, Rektor Sveučilišta je konstatirao da su na 
Izbornoj sjednici nazočni svi članovi Senata (27 članova Senata) s pravom glasa.  
 
U uvodnom dijelu Izborne sjednice prof. dr. sc. Željko Turkalj je istaknuo da je na 9. sjednici održanoj 
19. lipnja 2017. godine prihvaćeno Izvješće Povjerenstva o prikupljenim prijedlozima kandidata za izbor 
rektora Sveučilišta na temelju kojeg je Senat utvrdio listu kandidata za izbor rektora Sveučilišta. Listu 
kandidata čine tri kandidata, abecednim redom: prof. dr. sc. Vlado Guberac, redoviti profesor u trajnom 
zvanju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Zlatko Kramarić, redoviti profesor u trajnom 
zvanju Odjela za kulturologiju i prof. dr. sc. Drago Žagar, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, koja je nakon sjednice Senata 19. lipnja 
zajedno s kompletnom dokumentacijom kandidata objavljena na službenoj Internet stranici Sveučilišta.  
 
Isto tako u materijalima za Izbornu sjednicu elektroničkim putem je dostavljena svim članovima Senata 
u skladu s člankom 46. stavkom 5. Statuta Sveučilišta kompletna dokumentacija o kandidatima i to 7 
dana prije održavanja Izborne sjednice te je pozvao članove Senata da se očituju o primitku dostavljenih 
materijala za Izbornu sjednicu.  
 
Svi članovi Senata potvrdili su primitak materijala za Izbornu sjednicu Senata te je Rektor Sveučilišta 
pozvao članove Senata da se očituju o predloženom dnevnom redu, koji je također dostavljen 
elektroničkim putem kako slijedi: 
 
 



4 
 

 
D n e v n i   r e d: 

 
1. Javna prezentacija Programa rada kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2017. - 2021. godine 
    1.1. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, redoviti profesor u trajnom zvanju  
                                                            Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
    1.2. Prof. dr. sc. Zlatko Kramarić, redoviti profesor u trajnom zvanju  
                                                              Odjela za kulturologiju   

     1.3. Prof. dr. sc. Drago Žagar, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta                  
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek 

2. Imenovanje Izbornog povjerenstva za provedu postupka izbora rektora Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku tajnim glasovanjem 

3. Provedba postupka izbora rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
mandatno razdoblje 2017. – 2021.  

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 
1.  Javna prezentacija Programa rada kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2017. - 2021. godine   
 
U okviru ove točke dnevnog reda prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je predložio da uvaženi 
kandidati za izbor rektora Sveučilišta javno prezentiraju svoj Program rada za izbor rektora Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2017. - 2021. godine, te prema utvrđenom 
redoslijedu u okviru točke 1. pozvao uvaženog dekana i kandidata prof. dr. sc. Vladu Guberca, redovitog 
profesora u trajnom zvanju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku da započne javnu prezentaciju svoga 
Programa rada. 
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac je istaknuo da je kroz devet poglavlja njegovog Programa rada za rektora 
Sveučilišta obuhvaćena uvodna riječ, osobna motivacija, nastavna djelatnost, cjeloživotno učenje, 
znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost, međunarodna suradnja, studenti, treća faza izgradnje 
Sveučilišta te zaključna misao. U uvodnom dijelu je istaknuo da je osnovna uloga sveučilišta služiti 
zajednici i društvu u kojem djeluje, te doprinositi njihovom boljitku. Kroz jačanje istraživanja u svim 
disciplinama, od fundamentalnih do primijenjenih, kroz obrazovanje mladih generacija koje će 
naslijediti naš rad i postignuća, Sveučilište je ključno za ekonomski razvoj zemlje i dobrobit društva u 
cjelini. Stoga i naše Sveučilište treba odgovorno preuzeti svoju važnu ulogu u promicanju istinskih 
vrijednosti u zajednici koje se temelje na radu i pojedinca i institucija sustava.  
U uvodnom dijelu prezentacije prof. dr. sc. Vlado Guberac je ukratko izvijestio članove Senata o svom 
znanstvenom i stručnom radu, nastavnom radu, sudjelovanju na međunarodnim i domaćim projektima, 
objavljenim radovima, udžbenicima, mentorstvu te sudjelovanju na međunarodnim i domaćim 
skupovima. Također je istaknuo da je član Senata s pravom glasa, kontinuirano 12 godina u svojstvu 
dekana Poljoprivrednoga fakulteta (četiri uzastopna mandata) te da su ga stečena iskustva tijekom četiri 
godine na dužnosti prodekana za nastavu Poljoprivrednog fakulteta i 12 godina na dužnosti dekana, 
motivirala da se kandidira za časnu dužnost rektora Sveučilišta, jer je siguran da svojim iskustvom na 
rukovodećim mjestima, može doprinijeti daljnjem razvoju osječkog Sveučilišta, u svim njegovim 
djelatnostima. Također je istaknuo da će svu svoju energiju i znanje, iskustvo i međunarodne kontakte, 
kroz slijedeće četiri godine, uložiti u razvoj i boljitak Sveučilišta, te povezati obrazovni, znanstveni i 
umjetnički rad, s gospodarstvom i lokalnom zajednicom. Na Sveučilištu nema mjesta protekcionizmu, 
nepotizmu niti bilo kojem vidu diskriminacije. Vođenje Sveučilišta od strane rektora mora biti 
transparentno i temeljeno na uskoj suradnji sa svim članovima Senata, uz uvažavanje korisnih prijedloga 
i sugestija svakog zaposlenika Sveučilišta. Ističući pri tome želju da upravo Sveučilište bude ta 
koheziona sila koja će povezati interese akademske zajednice, lokalne samouprave, gospodarstva i 
institucija umjetnosti i kulture, s ciljem zadržavanja mladih ljudi u Slavoniji, Baranji i Zapadnom 
Srijemu, na dobrobit obitelji, kao temelja društva. Nadalje, istaknuo je da se od akademske godine 
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2005./2006. na Sveučilištu i njegovim sastavnicama nastava izvodi prema Bolonjskom procesu, kroz 
preddiplomske, diplomske, integrirane studije, poslijediplomske doktorske i specijalističke studije, te 
stručne studije. Nakon 12 godina provođenja studijskih programa nužno je napraviti analizu njihove 
provedbe, definirati nove akademske profile i prilagoditi se novim zahtjevima tržišta rada i regionalnog 
okruženja. Potrebna je također značajna reorganizacija izvanrednih studija i njihova prilagodba 
potrebama izvanrednih studenata u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja. Potrebno je napraviti 
analizu i smanjiti inflaciju studijskih smjerova koji su se pokazali nepotrebnima, a uvesti one deficitarne 
na tržištu rada, i atraktivnije. Za uspješno konkuriranje studenta na tržištu rada od velike je važnosti i 
jasan opis svih znanja, vještina i kompetencija koje oni stječu tijekom studija. Izuzetno je važno tijekom 
studiranja omogućiti studentima što više stručne prakse, više kontakata s gospodarstvenicima kao 
potencijalnim poslodavcima. Isto tako, prof. dr. sc. Vlado Guberac je istaknuo da sveučilišne sastavnice 
izvode danas veliki broj studijskih programa i pokrivaju veliki broj područja znanosti te da su ulaganjem 
dodatnih napora na pojedinim sastavnicama ustrojeni novi deficitarni studiji. Također treba ustrojiti i 
razvijati nove studijske programe na postojećim sastavnicama kao što su Veterina, Farmacija, 
Šumarstvo, Krajobrazna arhitektura. Novi studiji predstavljaju značajan potencijal za daljnji razvoj 
Sveučilišta i način zadržavanja mladih na području istočne Hrvatske. Uz znanstveno-nastavni kadar koji 
imaju naše sastavnice, te angažiranje malog dijela nastavnika s drugih sveučilišta, vrlo brzo bi se 
utemeljili novi studijski programi a kroz, najviše pet godina, imali bi odgovarajuću vlastitu znanstveno-
nastavnu strukturu, odnosno nove docente. Nastojanjima pojedinih naših sastavnica da ustroje nove 
studije, Sveučilište treba dati punu podršku. Nadalje, istaknuo je da je internacionalizaciju Sveučilišta u 
području nastavnog procesa potrebno provesti organizacijom, naročito diplomskih studija, na 
engleskom jeziku na razini sastavnica, ili ponuditi prethodno predložene zajedničke programe više naših 
sastavnica, na engleskom jeziku. Također je u svom izlaganju prof. dr. sc. Vlado Guberac istaknuo da 
je potrebno uspostaviti nove doktorske studije iz umjetničkog područja i to povezivanjem humanističkog 
područja i područja umjetnosti (znanosti o umjetnosti, povijest umjetnosti, kazališna umjetnost, likovna 
umjetnost i glazbena umjetnost) kako bi se omogućio razvoj znanstveno-umjetničkog potencijala i 
razvoj istraživačkih karijera na osječkom Sveučilištu, ali i ustanovama umjetnosti i kulture. Stoga je 
bitno umjetničkom segmentu razvoja Sveučilišta dati veći značaj, kako kroz materijalne i tehničke 
uvjete, tako i umjetničko-nastavni potencijal (razvijati umjetnički pomladak) te, uz postojeće resore i 
prorektore, razvijati resor za kulturu, umjetnost i među institucijsku suradnju s pripadajućim 
prorektorom. Što se tiče budućih studenata osječkog Sveučilišta istaknuo je da je potrebno nastaviti 
promidžbu za upis na sastavnice Sveučilišta organiziranjem Smotre Sveučilišta u Osijeku, obilaskom 
srednjih škola iz kojih dolaze budući studenti i manifestacijama koje imaju za cilj popularizaciju 
studijskih programa te je potrebno kontinuirano ulagati u studentski standard i uključiti studente u sve 
aktivnosti Sveučilišta što je neizostavni dio rada i djelovanja Sveučilišta. U okviru izgradnje Sveučilišta 
istaknuo je da se Sveučilište obnavlja i izgrađuje kroz tri faze, gdje treća faza obuhvaća razdoblje od 
2015.-2020. godine te da bi se treća faza obnove i izgradnje provodila u skladu sa Strategijom Sveučilišta 
i Poslovnim planom, koje je donio Senat Sveučilišta. Ističući pri tome da su u Strategiji Sveučilišta za 
razdoblje od 2011.-2020. godine, dani prijedlozi infrastrukturnih objekata koje bi trebalo izgraditi 
odnosno obnoviti, na čijoj bi se provedbi nastavilo maksimalno angažiranje od strane Sveučilišta. 
Također je istaknuo da je pri tome nužno dio sredstava za daljnju obnovu i razvoj Sveučilišta osigurati 
prijavom na natječaje za strukturne fondove EU-a, za što će biti nužno prethodno osigurati projektnu 
dokumentaciju i studije izvodivosti te da se također moraju osigurati financijska sredstva za uređenje 
zgrade Rektorata i Odjela za kulturologiju u povijesnoj Tvrđi. Na kraju svoga izlaganja prof. dr. sc. 
Vlado Guberac je istaknuo da će internacionalizacija i promicanje izvrsnosti u svim segmentima 
djelovanja našega Sveučilišta, biti podloga za podizanje kvalitete u obrazovanju, znanosti, umjetnosti i 
kulturi te posebno istaknuo da u sljedećem razdoblju Sveučilište u Osijeku ima povijesnu zadaću da 
mladim ljudima omogući ne samo studije i stjecanje akademskih zvanja, već da im tijekom studija 
omogući profiliranje u određenom području u suradnji s gospodarstvom, kako bi svi zajedno pridonijeli 
razvoju našeg grada, Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema u cjelini. Zahvaljujući Sveučilištu, Osijek 
je „grad mladosti“ stoga imamo i povijesnu zadaću i odgovornost da to tako i ostane. 
 
Nakon toga Rektor Sveučilišta je zahvalio kandidatu prof. dr. sc. Vladi Gubercu na prezentaciji 
Programa rada te izvijestio članove Senata da u skladu s člankom 28. stavkom 3. Poslovnika Senata 
mogu postaviti pitanja kandidatu o prezentiranom Programu rada, i otvorio raspravu.  
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Članovi Senata nisu imali pitanja niti zahtjeva za dodatnim obrazloženjem kandidatu te je Rektor  
Sveučilišta zaključio raspravu.   
 
Nakon toga pozvao je uvaženog kandidata za izbor rektora prof. dr. sc. Zlatka Kramarića, redovitog 
profesora u trajnom zvanju Odjela za kulturologiju da prezentira svoj Program rada. 
 
Prof. dr. sc. Zlatko Kramarić je upoznao Senat da Program rektora za mandatno razdoblje 2017. ‒ 2021. 
sadržava njegovo viđenje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u predstojećem razdoblju. To 
je dokument koji uvažava stvarnost današnjeg Sveučilišta jer je kontekst u kojem Sveučilište djeluje ‒ i 
onaj politički, i onaj ekonomski, i onaj socijalni, i onaj kulturni ‒ uvelike zadan. Budućnost osječkog 
Sveučilišta vidi u uravnoteženom kombiniranju elemenata kontinuiteta/stabilnosti i elemenata progresa. 
U uvodnom dijelu prezentacije prof. dr. sc. Zlatko Kramarić istaknuo je ulogu historijata osječkog 
Sveučilišta te Strossmayerovo kritičko Sveučilište za nove društvene izazove polazeći od mudre latinske 
izreke nomen est omen, te istaknuo da samo ime našega Sveučilišta ‒ Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera ‒ daje dostatno definiran okvir za njegov daljnji razvoj i da bi kao rektor, imao obvezu, 
ali i veliko profesionalno zadovoljstvo, da svoje programsko djelovanje usmjerava i usklađuje s 
vrijednostima koje izviru iz tog imena. Štoviše, je uvjeren da se na tradicijama koje se povezuju s 
imenom osječkog Sveučilišta mora temeljiti i vizija njegova daljnjeg razvoja uz svijest da se bez 
kritičkog mišljenja ne može izgraditi moralna snaga, a još manje djelotvorna (obrazovna) politika koja 
je sposobna za stvarne iskorake te vezano uz navedeno Program i naziva "Strossmayerovo kritičko 
sveučilište za nove društvene izazove". Također osobito značajnim smatra sljedeće elemente, odnosno 
aspekte Strossmayerove tradicije, impregnirane iznimnom duhovnošću, posvećenosti knjizi i vjeri: 
kozmopolitizam (koji nikako ne isključuje nacionalne osjećaje i hrvatsku orijentaciju, kao što se to 
ponekad može čuti od nekompetentnih sugovornika), europejstvo i (pan)slavenstvo, vizionarstvo, 
kritički odnos prema svim svjetovnim i duhovnim autoritetima, iznimni estetski ukus, osjećaj 
solidarnosti, spremnost da se u svakoj prilici pomogne drugima, te prakticiranje vrline koja se očituje u 
spremnosti nesebičnog darivanja. Vezano uz navedeno istaknuo je da osječko Sveučilište, ima posebno 
poslanje: dostojno (re)interpretirati njegovo djelo, njegov ogromni opus, i onaj duhovni, i onaj politički. 
Da bi se to postiglo, potrebno je na jednom mjestu prikupiti sva objavljena i neobjavljena 
Strossmayerova djela, kompletirati bibliografiju o Strossmayeru i omogućiti sustavno i svestrano 
proučavanje arhivske građe o njemu. Prvi korak u tom smjeru učinjen je 2013. godine kada je Senat 
Sveučilišta prihvatio Elaborat o osnivanju Centra za bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju 
Strossmayera i crkvenoj povijesti. Isto tako posebno je istaknuo i činjenicu da su u Osijeku, djelovali, 
uz Ivu Andrića, jedini naši nobelovci, Lavoslav Ružička (1887. ‒ 1976.) i Vladimir Prelog (1906. ‒ 
1998.). Dijelom svog Programa smatra obvezujuće strategije obrazovanja, od onih internih (Senat 
Sveučilišta usvojio je 2011. godine strategiju razvoja Sveučilišta do 2020. godine), preko nacionalnih 
(koje donosi Hrvatski sabor), do europskih, kao što su Sorbonska deklaracija iz 1998. godine, te 
utjecajna Bolonjska deklaracija iz 1999. godine. Osim na navedenim strategijama, ističe da je Program 
izraz preporuke Odbora ministara Vijeća Europe iz 2007. godine, u kojoj se naglašava da je visoko 
obrazovanje esencijalno za europsko društvo jer služi ostvarenju višestrukih svrha, i to: pripremi za 
tržište rada; pripremi za životnu ulogu aktivnog građanina u demokratskom društvu; osobnom razvoju; 
razvoju i održavanju ‒ kroz poučavanje, učenje i istraživanje – baze naprednog, sveobuhvatnog i 
raznolikog znanja. Vezano uz navedeno ističe da će osječko Sveučilište napredovati ako bude 
ostvarivalo sve te četiri svrhe obrazovanja na uravnotežen način te da kao rektor Sveučilišta ne bih bio 
pobornik sveučilišne politike koja sve potrebe društva poistovjećuje s potrebama gospodarstva. Nadalje, 
istaknuo je da bi nastojao pokrenuti znanstvenoistraživački projekt iz područja sociologije visokog 
obrazovanja, koji popularno naziva: „Zajedničko suočavanje sa stvarnošću“ na čijim rezultatima bi se 
gradile smjernice za oblikovanje nove sveučilišne politike uravnoteženog ostvarenja prethodno 
navedenih četiriju svrha visokog obrazovanja. U poglavlju 5. koje se odnosi na kritičko mišljenje i 
otvorenim horizontima do modernog sveučilišta istaknuo je pozitivnu pojavu modernog javnog 
sveučilišta koja u sebi krije stalne tenzije koje je potrebno prepoznavati, smišljeno usmjeravati i 
racionalno rješavati ističući pri tome da se zalaže za kritički pristup obrazovanju uopće, pa tako i 
visokoobrazovnom te umjesto paradigme prijenosa znanja zalaže se za prijelaz na paradigmu ishoda 
učenja, jer ona jedina može osigurati tako potrebnu kritičku misao Sveučilišta o odnosima između 
visokog obrazovanja te ekonomske, političke i kulturne moći. Isto tako, u svojoj prezentaciji prof. dr. 
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sc. Zlatko Kramarić osvrnuo se na Grad Osijek kao studentski grad te potrebu da se zadrži odnosno 
poveća postojeći broj studenta na osječkom Sveučilištu za što su potrebni kvalitetni i realni programi 
razvoja i Sveučilišta u cjelini i njegovih sastavnica. Nadalje je istaknuo aktivnosti kojima bi se posvetio, 
kako slijedi: kreiranju novih studijskih programa, koji će pratiti svjetske/europske trendove u 
obrazovanju, gospodarstvu, kulturi, tehnici, prirodnim znanostima, informatici, umjetnosti, sportu, 
zdravstvu i drugim znanstvenim područjima i poljima; održavanju i daljnjem unapređenju već postojećih 
studijskih programa; internacionalizaciji Sveučilišta, to jest uključivanju Sveučilišta u dostupne 
europske i globalne projekte; osiguravanju stabilnog i trajnog financiranja svih sveučilišnih djelatnosti, 
od znanstveno-istraživačkih, preko nastavnih, do nenastavnih; nastavku izgradnje Kampusa; početku 
izgradnje sveučilišne knjižnice; osnivanju Kluba sveučilišnih nastavnika, koji bi bio prvi korak prema 
stvaranju svijesti o važnosti institucionalizacije Alumni organizacije našeg Sveučilišta; kreiranju novog 
modernog dizajna mrežnih stranica Sveučilišta, koje bi, trebale biti u funkciji općeg vizualnog identiteta 
Sveučilišta, a obuhvatile bi sve prethodno navedene elemente. Zaključno je istaknuo deset temeljnih 
programskih vrijednosti na kojima bi kao rektor Sveučilišta ustrajao tijekom cijelog mandatnog 
razdoblja: na kritičkom odnosu prema svim našim tradicijama – studiranje ima smisla jedino onda ako 
se studente uči (kritički) misliti; ustrajao bih na otporu prema svim oblicima konzervativizma; ustrajao 
bi na otklonu od sveučilišta kao zatvorenog tipa administrativne ustanove; na sustavnom prevladavanju 
birokratskih struktura; na tome da se Sveučilište ne svede samo na nastavnu ustanovu; na sprječavanju 
svođenja Sveučilišta na formalni akademizam; na okupljanju svih sastavnica Sveučilišta, kao i svih 
nastavnika, na projektu snažnog suprotstavljanja bilo kakvim pokušajima potiskivanja i pozicioniranja 
Sveučilišta na periferiju društva; na tome da Sveučilište bude vidljivo, ali i "glasno" te na tome da šutnja, 
iako legitimna u demokratskom društvu, ne bude prevladavajući pogled na svijet osječke sveučilišne 
zajednice. Javnost ima pravo znati što pripadnici akademske zajednice misle o cijelom nizu 
svjetonazorskih pitanja, o stanju u gospodarstvu, o imigrantskoj krizi, o relevantnim zakonskim 
rješenjima, o odnosima sa susjedima te bi ustrajao na promicanju i zaštiti različitih mišljenja. Na kraju 
svoje prezentacije kandidat za rektora je izvijestio Senat o osobnim motivima kandidature ističući pri 
tome da oni proizlaze iz ideje „javnog aktivizma“ te da su njegova akademska, politička i diplomatska 
karijera najbolja jamstva da će znati voditi Sveučilište na dobrobit i zadovoljstvo ne samo svih sudionika 
osječkog sveučilišnog života, već i lokalne te nacionalne zajednice. 
 
Nakon toga Rektor Sveučilišta je zahvalio kandidatu prof. dr. sc. Zlatku Kramariću na prezentaciji 
Programa rada te izvijestio članove Senata da u skladu s člankom 28. stavkom 3. Poslovnika Senata 
mogu postaviti pitanja kandidatu o prezentiranom Programu rada, i otvorio raspravu.  
Članovi Senata nisu imali pitanja niti zahtjeva za dodatnim obrazloženjem kandidatu te je Rektor  
Sveučilišta zaključio raspravu.   
 
Nakon toga pozvao je uvaženog dekana i kandidata za izbor rektora prof. dr. sc. Dragu Žagara, redovitog 
profesora u trajnom zvanju Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija da 
prezentira svoj Program rada. 
 
Prof. dr. sc. Drago Žagar je u predstavljanju svoga Programa rada kandidata za izbor rektora u 
mandatnom razdoblju 2017.-2021. godine istaknuo da je stvaran na temelju ideja i prijedloga istaknutih 
pojedinaca naše akademske zajednice, ali i na osobnom dugogodišnjem radu na Sveučilištu, koji je sažet 
u opisu znanstvenog, nastavnog i stručnog rada te da također ima uporište u svom dugogodišnjem 
iskustvu u obavljanju dužnosti prodekana, dekana i prorektora Sveučilišta u Osijeku, kao i brojnim 
projektima i povjerenstvima u kojima je sudjelovao ili bio voditelj na nacionalnoj i međunarodnoj razini 
te ostvarenom uspješnom suradnjom s nadležnim ministarstvima i jedinicama lokalne i regionalne 
samouprave. Temeljna odrednica Programa je uključivanje i pozicioniranje osječkog Sveučilišta kao 
modernog, autonomnog, obrazovnog, inovacijskog i istraživačkog središta u europsku zajednicu 
sveučilišta, uz istovremeno očuvanje svojih posebnosti i njegovanja vlastitog identiteta. Također, je 
istaknuo da je trenutni razvoj Sveučilišta suočen s brojnim izazovima, a strateške odluke koje će se 
donositi u sljedećem mandatnom razdoblju u velikoj mjeri će odrediti dugoročni razvoj Sveučilišta. 
Poseban izazov, ali i odgovornost našeg Sveučilišta je u pokretanju razvoja na području istočne Hrvatske 
čija je razina razvijenosti, prema gotovo svim parametrima, daleko ispod prosjeka Republike Hrvatske. 
Nadalje je istaknuo da njegov Program rada rektora, pod nazivom „Istraživačko Sveučilište – pokretač 
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razvoja“, sadrži pogled i prijedlog strateških aktivnosti kroz sedam poglavlja koja se odnose na strateške 
odrednice budućeg rada našeg Sveučilišta. U poglavlju Strateške odrednice rada i poslovanja Sveučilišta 
naglasak je na strateškom upravljanju koje treba osigurati fleksibilnu i učinkovitu funkcionalnu 
integraciju, ravnomjeran razvoj i jačanje pozicije Sveučilišta u okruženju. Program rada usklađen je sa 
strateškim okvirom Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (NN 124/2014), 
Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.- 2020. (Izmjene i dopune, prosinac 
2014. god.) i preporukama Europske unije za područje znanosti i visokog obrazovanja (Europe 2020, 
Obzor 2020). Postojeću Strategiju Sveučilišta u Osijeku 2011. - 2020., koja je u velikoj mjeri usklađena 
s nacionalnim i EU strategijama u području znanosti i visokom obrazovanju te dijelom prema Strategiji 
pametne specijalizacije, potrebno je provoditi uz periodično vrednovanje ciljeva, zadataka i indikatora. 
Uspješna provedba strategija podrazumijeva kontinuirano praćenje izvršenja pojedinih zadataka, 
aktivnosti i indikatora te po potrebi usklađivanje i revidiranje pojedinih strateških ciljeva. Nadalje, je 
istaknuo da Sveučilište treba voditi računa o ravnomjernom razvoju svih sastavnica na način da integrira 
i podupire aktivnosti na sastavnicama, jača materijalne i kadrovske resurse sastavnica te jača funkcijske 
i organizacijske sposobnosti sastavnica, a isto tako Sveučilište mora povećati prepoznatljivost, vidljivost 
i transparentnost svoga rada kroz osmišljenu i jasnu komunikacijsku strategiju. Poglavlje Studijski 
programi, studenti i osiguranje kvalitete, naglašava potrebu obrazovanja usmjerenog prema studentu, a 
nastavni sadržaji fokusirani na postizanje ishoda učenja, kao i stjecanje znanja i vještina. Također je 
istaknuo da je potrebno napraviti analizu i reviziju provedbe Bolonjskog procesa, fleksibilizaciju 
studijskih programa i usklađivanje s potrebama tržišta rada, jačati mentorski sustav vođenja studenata, 
poticati  inovativnost, kreativnost i timski rad, poticati međunarodnu suradnju kroz uključivanje 
inozemnih nastavnika i znanstvenika u nastavu, kontinuirano i sustavno jačati prostorne i materijalne 
uvjete, osiguravanjem sredstava za nastavu i laboratorijsku opremu, jačati programe cjeloživotnog 
obrazovanja i sustavno podržavati razvoj i rast visokoškolskih institucija u Istočnoj Hrvatskoj. U 
poglavlju Znanost, istraživanje i umjetnički rad, ističe potrebu jačanja istraživačke i znanstvene 
izvrsnosti, razvijanje inovativnosti, afirmaciju kulture zaštite intelektualnog vlasništva te sustavno 
poticanje transfera tehnologije od Sveučilišta prema gospodarstvu pri čemu je posebno istaknuo važost 
poticanja prijava znanstvenih, istraživačkih i razvojnih projekata te među institucijska suradnja. Također 
će se poticati prijave patenata i osiguranje financijskih sredstava za postupke prijava te otvaranje spin 
off i spin out poduzeća, zatim povećanje broja znanstvenika i istraživača i jačanje njihovih kompetencija 
te unaprjeđenje kvalitete i međunarodne prepoznatljivost poslijediplomskih doktorskih studija. 
Poglavljem Internacionalizacija Sveučilišta i međunarodna suradnja, razmotrena je daljnja 
internacionalizacija Sveučilišta u okviru europskog i svjetskog znanstveno-istraživačkog prostora 
poticanjem suradnje sa znanstvenicima na inozemnim institucijama (zajednički projekti, mobilnost 
znanstvenika) kao i jačanjem međunarodne mreže suradničkih institucija i međunarodne 
prepoznatljivosti istraživačkih grupa te provedbom združenih diplomskih i doktorskih studija zajedno s 
partnerima sa stranih sveučilišta i pružanjem sustavne podrške sastavnicama, koje uvode programe ili 
dijelove programa na engleskom jeziku. U okviru poglavlja Razvoja ljudskih potencijala na Sveučilištu, 
dani su prijedlozi mjera za jačanje i razvoj ljudskih potencijala te stvaranje razvojno poticajnog 
okruženja za rad pri čemu je posebno istaknuo strateško jačanje kadrovske strukture u znanstveno-
nastavnim zvanjima, a osobito asistenata i znanstvenih novaka, kontinuirano usavršavanje i 
napredovanje, mobilnost nastavnika, osiguranje povoljnih kredita za trajno rješavanje stambenog pitanja 
mladih znanstvenika te za istaknute pojedince osigurati mogućnost nastavka djelovanja na Sveučilištu i 
nakon umirovljenja i osigurati poželjne uvjete za rad zaposlenika. Prof. dr. sc. Drago Žagar je u svojoj 
prezentaciji pod Poglavljem Suradnja s gospodarstvom - pokretač razvoja predstavio istraživački 
potencijal Sveučilišta koji je potrebno jače uključiti u razvoj gospodarstva te istaknuo da postoji 
ogroman prostor za unaprjeđenje istraživanja i razvoja, transfera znanja i tehnologije između Sveučilišta 
i gospodarstva, lokalne zajednice i javnog sektora te poticati studente i znanstvenike za primjenu 
inovativnih ideja putem uvođenja sustava nagrađivanja znanstvenika-inovatora i studenta-inovatora i 
uvesti podršku za komercijalizaciju inovativnih projekata znanstvenika i studenata. Što se tiče 
prostornog razvoja i infrastrukture, istaknuo je potrebu nastavka izgradnje i jačanja sveučilišne 
infrastrukture kroz osiguranje provedbe novih i završetak započetih projekata za koje se trebaju osigurati 
sredstava za daljnju izgradnju navodeći pri tome izgradnju novih znanstveno istraživačkih kapaciteta u 
prostoru Kampusa, novog studentskog doma, uređenje postojećih zgrada, izgradnja Sveučilišnog centra, 
Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra, kazališno-scenskog prostora Manjež, Tehnološkog centra 
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u Slavonskom Brodu, MEDICOPOLIS.. Prof. dr. sc. Drago Žagar prezentaciju svoga Programa 
zaključio je ističući da je daljnje unaprjeđenje uvjeta rada, studiranja, istraživanja i razvoja i svih drugih 
komponenti koje će trajno osigurati poziciju Sveučilišta u nacionalnom, regionalnom, ali i u širem 
europskom i svjetskom prostoru visokog obrazovanja zajednički zadatak te da je u cilju ostvarivanja 
ciljeva Programa potrebno optimalno iskoristiti sve raspoložive resurse podizanjem razine svijesti i 
motiviranosti zaposlenika svake sastavnice Sveučilišta.  
 
Nakon toga Rektor Sveučilišta je zahvalio kandidatu prof. dr. sc. Dragi Žagaru na prezentaciji Programa 
rada te istaknuo da članovi Senata u skladu s člankom 28. stavkom 3. Poslovnika Senata mogu postaviti 
pitanja kandidatu o prezentiranom Programu rada, i otvorio raspravu.  
Članovi Senata nisu imali pitanja niti zahtjeva za dodatnim obrazloženjem kandidatu te je Rektor  
Sveučilišta zaključio raspravu.   
 
 
2. Imenovanje Izbornog povjerenstva za provedu postupka izbora rektora Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku tajnim glasovanjem 
 
Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je u uvodnom dijelu ove točke dnevnog reda istaknuo da 
u skladu s člankom 46. stavkom 7. Statuta Sveučilišta i člankom 28. stavkom 5. Poslovnika Senata, 
Senat bira između svojih članova Izborno povjerenstvo od pet (5) članova, koje provodi postupak tajnog 
glasovanja izbora rektora te nadzire i vodi brigu o zakonitosti i pravilnosti tajnog glasovanja te je 
slijedom navedenog predložio da se u sastav Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora 
Sveučilišta tajnim glasovanjem imenuju predsjednik i članovi u istom sastavu kao i u postupku 
prikupljanja prijedloga, kako slijedi: 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 te 
Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek/predstavnik ostalih zaposlenika u Senatu i Stjepan Ćurčić, predsjednik Studentskog zbora 
Sveučilišta, predstavnik studenata u Senatu. 
Senat je jednoglasno prihvatio prijedlog Rektora Sveučilišta i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka tajnog glasovanja za  

izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
mandatno razdoblje 2017. - 2021. godine 

 
I. 

Imenuje se Izborno povjerenstvo za provedbu postupka tajnog glasovanja za izbor rektora 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandat 2017. - 2021. godine u sastavu: 
 

1.  Prof. dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor u trajnom zvanju i dekan Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta Osijek/biotehničke znanosti, predsjednik  

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

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

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

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

 
II. 

Imenovano Izborno povjerenstvo navedeno u točki I. ove Odluke na Izbornoj sjednici Senata 
provodi postupak tajnog glasovanja izbora rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
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Osijeku za mandat 2017.-2021. godine te nadzire i vodi brigu o zakonitosti i pravilnosti tajnog 
glasovanja.  
 
 
3. Provedba postupka izbora rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

mandatno razdoblje 2017. – 2021.  
 
Predsjedatelj je izvijestio članove Senata da se u okviru ove točke dnevnog reda na Izbornoj sjednici 
provodi u skladu s člankom 48. Statuta Sveučilišta i člankom 28., 29. i 30. Poslovnika Senata postupak 
izbora rektora Sveučilišta tajnim glasovanjem i istaknuo da su na Izbornoj sjednici nazočni svi članovi 
Senata s pravom glasa - 27 člana te slijedom navedenog rektora Sveučilišta tajnim glasovanjem izabire 
17 sveučilišnih nastavnika - dekana i pročelnika znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice, 
4 člana predstavnika ostalih zaposlenika - 3 ravnatelja sveučilišnih ustanova i predstavnik osoba 
izabranih u nastavna, suradnička, stručna zvanja te administrativno-stručnog i tehničkog osoblja te 5 
predstavnika studenata i rektor Sveučilišta, koji je član Senata po položaju. U skladu s člankom 48. 
stavkom 2. Statuta Sveučilišta za rektora je izabran kandidat, koji je dobio natpolovičnu većinu glasova 
svih članova Senata s pravom glasa, što znači 14 glasova.     
 
Nakon toga je predložio kratku stanku od 10 minuta kako bi se priredilo Izborno povjerenstvo, glasačko 
mjesto i osigurala tajnost glasovanja. 
 
Nakon stanke Rektor Sveučilišta je zamolio Predsjednika Izbornog povjerenstva da preuzme glasačke 
listiće od Glavne tajnice Sveučilišta i javno ih preboji i konstatira njihovu pravovaljanost, a zatim da 
preuzmu glasačku kutiju i Zapisnik Izbornog Povjerenstva o provedbi tajnog glasovanja. 
 
Predsjednik Izbornog povjerenstva prof. dr. sc. Drago Šubarić je javno prebrojio glasačke listiće i 
konstatirao da je pripremljeno 27 glasačkih listića ovjerenih pečatom Sveučilišta i da su glasački listići 
u skladu s člankom 29. stavkom 2. i 3. Poslovnika Senata te da su na glasačkim listićima kandidati za 
izbor rektora navedeni abecednim redom prezimena i da su pravovaljani. 
 
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, predsjednik Izbornog povjerenstva je upoznao članove Senata da se u skladu 
s člankom 30. Poslovnika Senata tajno glasovanje vrši zaokruživanjem rednog broja ispred imena 
kandidata za kojeg se glasuje te da se glasački listić na kojem je zaokružen redni broj ispred imena većeg 
broja kandidata od broja koji se bira smatra nevažećim. Isto tako nevažeći je i nepopunjen glasački listić, 
kao i glasački listić koji je popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata glasovao 
član Senata i glasački listić na kojem su dopisana nova imena kandidata. 
 
Prije podijele glasačkih listića Rektor Sveučilišta je pozvao članove Senata da se očituju da li je 
osigurana tajnost glasovanja u dijelu Vijećnice u kojem je predviđeno glasačko mjesto na kojem se može 
glasovati i nakon toga odnijeti listić u glasačku kutiju koja je na vidnom mjestu. Svi članovi Senata 
javnim glasovanjem izjasnili su se da je osigurana tajnost glasovanja.   
 
Isto tako, prof. dr. sc. Drago Šubarić je zamolio člana Izbornog povjerenstva Stjepana Ćurčića da otvori 
glasačku kutiju i pokaže je svim članovima Senata te je stavi na stol predviđen za glasačku kutiju. što je  
što je član Povjerenstva i učinio. 
 
Nakon toga članovi Izbornog povjerenstva: predsjednik Studentskog zbora Stjepan Ćurčić i Ravnateljica 
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka preuzeli su glasačke 
listiće od Predsjednika Izbornog povjerenstva i podijelili ih svakom članu Senata s pravom glasa na 
način da je Predsjednik Izbornog povjerenstva javno pročitao članove Senata s pravom glasa kako 
slijedi:    
 
Rektor Sveučilišta - član Senata po položaju 
Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
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Predstavnici sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju - dekani i pročelnici-17 članova:   
1. Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
2. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/ 
                                               Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija  
3. Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
4. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
5. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/ 
                                                               Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
6. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
7. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
8. Prof. dr. sc. Renata Perić, dekanica, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
9. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet 
10. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/ 
                                                                        Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti   
12. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
13. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
14. Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
15. Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku 
16. Prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
17. Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
 

Predstavnici ostalih zaposlenika - 4 člana: 
(3 ravnatelja sveučilišnih ustanova i predstavnik nastavnika u nastavnom, suradničkom i stručnom 
zvanju te administrativnog stručnog i tehničkog osoblja) 
1. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
2. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
3. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjiž., ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
4. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
 

Predstavnici studenta - 5 člana: 
1. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na  

                      Medicinskom fakultetu Osijek 
2. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija             

Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 

3. Stjepan Ćurčić, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u    
Osijeku  

4. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja          
                                           Strossmayera u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 

5. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  
                                   Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
 

Nakon toga predsjednik Izbornog povjerenstva je konstatirao da su svi članovi Senata s pravom glasa 
(27 članova Senata)  primili glasačke listiće pristupili su tajnom glasovanju.  
 
Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja Izborno povjerenstvo je u Vijećnici prebrojalo glasove i 
popunilo Zapisnik o provedbi postupka tajnog glasovanja.  
 
Predsjednik Izbornog povjerenstva je u skladu s člankom 31. stavkom 1. Poslovnika Senata izvijestio 
Senat da je postupak tajnog glasovanja započeo u 11.20 sati te da je Izborno povjerenstvo podijelilo 27 
glasačkih listića članovima Senata s pravom glasa i pazilo da u potpunosti bude osigurana tajnost 
glasovanja. Isto tako Izborno povjerenstvo je utvrdilo da je glasovanje obavljeno ikakvih problema 
odnosno nepravilnosti, te utvrdilo da je glasovanje završilo u 11.40 sati. Glasovanju je pristupilo 27 
članova Senata s pravom glasa od ukupno 27 članova Senata s pravom glasa, što čini 100% birača. 
Nakon otvaranja glasačke kutije Izborno povjerenstvo je utvrdilo da nema nevažećih glasačkih listića. 
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Nadalje, Predsjednik Izbornog povjerenstva je u skladu s člankom 31. stavkom 1. Poslovnika Senata 
izvijestio Senat o rezultatima glasovanja te istaknuo da je Izborno povjerenstvo utvrdilo da su kandidati 
za izbor rektora Sveučilišta dobili sljedeći broj glasova:  
1. prof. dr. sc. Vlado Guberac – 13 glasova, 
2. prof. dr. sc. Zlatko Kramarić – 2 glasa   
3. prof. dr. sc. Drago Žagar – 12 glasova.  
  
Zapisnik Izbornog povjerenstva je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
Nakon toga Rektor Sveučilišta je u skladu s člankom 31. stavkom 2. Poslovnika Senata i podnesenog 
Izvješća Predsjednika Izbornog povjerenstva, objavio rezultate, kako slijedi:  

- broj članova Senata s pravom glasa - 27 članova 
- broj članova Senata koji su primili glasačke listiće - 27 članova 
- broj članova Senata koji su pristupili tajnom glasovanju – 27 članova 
- broj nevažećih listića -0 
- broj glasova koje su kandidati za izbor rektora dobili: 

             prof. dr. sc. Vlado Guberac - 13 glasova 
             prof. dr. sc. Zlatko Kramarić - 2 glasa 
             prof. dr. sc. Drago Žagar - 12 glasova 
 
Na temelju utvrđenih rezultata Predsjedatelj Izborne sjednice objavio je da u I. izbornom krugu niti 
jedan kandidat nije dobio natpolovičnu većinu glasova (14 glasova) te da se pristupa II. izbornom krugu 
u kojeg ulaze dva kandidata, koji su dobili veći broj glasova i konstatirao da su kandidati za izbor rektora, 
koji ulaze u II. izborni krug prof. dr. sc. Vlado Guberac (13 glasova) te prof. dr. sc. Drago Žagar (12 
glasova) i predložio kratku stanku od 10 minuta kako bi se priredilo Izborno povjerenstvo.  
 
Nakon stanke Rektor Sveučilišta je zamolio Predsjednika Izbornog povjerenstva da preuzme glasačke 
listiće od Glavne tajnice Sveučilišta i javno ih preboji i konstatira njihovu pravovaljanost, a zatim da 
preuzmu glasačku kutiju i Zapisnik Izbornog Povjerenstva o provedbi postupka izbora rektora 
Sveučilišta tajnim glasovanjem - II. izborni krug.  
 
Predsjednik Izbornog povjerenstva prof. dr. sc. Drago Šubarić je javno prebrojio glasačke listiće i 
konstatirao da je pripremljeno 27 glasačkih listića ovjerenih pečatom Sveučilišta i da su glasački listići 
u skladu s člankom 29. Poslovnika Senata te da su na glasačkim listićima dva kandidata za izbor rektora 
u II. izbornom krugu i da su glasački listići pravovaljani. 
 
Prof. dr. sc. Drago Šubarić je ponovno zamolio člana Izbornog povjerenstva Stjepana Ćurčića da i u II. 
izbornom krugu otvori glasačku kutiju i pokaže je svim članovima Senata te je stavi na stol predviđen 
za glasačku kutiju što je član Povjerenstva i učinio. 
 
Nakon toga su članovi Izbornog povjerenstva Predsjednik Studentskog zbora Stjepan Ćurčić i 
Ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka preuzeli 
glasačke listiće od Predsjednika Izbornog povjerenstva i podijelili ih svakom članu Senata s pravom 
glasa na način da je Predsjednik Izbornog povjerenstva u II. izbornom krugu javno pročitao članove 
Senata s pravom glasa kako slijedi:    
 
Rektor Sveučilišta - član Senata po položaju 
Prof. dr. sc. Željko Turkalj   
 
Predstavnici sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju - dekani i pročelnici-17 članova:   
1. Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
2. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/ 
                                               Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija  
3. Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
4. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
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5. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/ 
                                                                     Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
6. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
7. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
8. Prof. dr. sc. Renata Perić, dekanica, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
9. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet 
10. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/ 
                                                                        Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti   
12. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
13. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
14. Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
15. Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku 
16. Prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
17. Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
 

Predstavnici ostalih zaposlenika - 4 člana: 
(3 ravnatelja sveučilišnih ustanova i jedan predstavnik nastavnika u nastavnom, suradničkom i 
stručnom zvanju te administrativnog stručnog i tehničkog osoblja) 
1. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
2. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
3. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjiž., ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
4. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
 

Predstavnici studenta - 5 člana: 
1. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na  

                      Medicinskom fakultetu Osijek 
2. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija             

Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 

3. Stjepan Ćurčić, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u    
Osijeku  

4. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja          
                                           Strossmayera u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 

5. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  
                                   Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
 

Nakon što su svi članovi Senata primili glasačke listiće pristupili su tajnom glasovanju u II. izbornom 
krugu.  
 
Nakon provedenog tajnog glasovanja u II. izbornom krugu Izborno povjerenstvo je u Vijećnici 
prebrojalo glasove i popunilo Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedbi postupka izbora rektora 
Sveučilišta tajnim glasovanjem – II. izborni krug.  
 
Nakon toga, Predsjednik Izbornog povjerenstva je u skladu s člankom 31. stavkom 1. Poslovnika Senata 
izvijestio Senat da je postupak tajnog glasovanja započeo u 11.55 sati te da je Izborno povjerenstvo 
podijelilo 27 glasačkih listića članovima Senata s pravom glasa i pazilo da u potpunosti bude osigurana 
tajnost glasovanja. Isto tako Izborno povjerenstvo je utvrdilo da je glasovanje obavljeno bez bilo kakvih 
problema odnosno nepravilnosti, te utvrdilo da je glasovanje završilo u 12.15 sati. Glasovanju je 
pristupilo 27 članova Senata s pravom glasa od ukupno 27 članova Senata s pravom glasa, što čini 100% 
birača. Nakon otvaranja glasačke kutije Izborno povjerenstvo je utvrdilo da nema nevažećih glasačkih 
listića. Nadalje, Predsjednik Izbornog povjerenstva je istaknuo da je nakon prebrojanih glasova, Izborno 
povjerenstvo utvrdilo da su kandidati za izbor rektora Sveučilišta u II. izbornom krugu, dobili sljedeći 
broj glasova:  
1. prof. dr. sc. Vlado Guberac – 16 glasova  
2. prof. dr. sc. Drago Žagar – 11 glasova.  
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Zapisnik Izbornog povjerenstva je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
Nakon toga Rektor Sveučilišta je u skladu s člankom 31. stavkom 2. Poslovnika Senata i podnesenog 
Izvješća Predsjednika Izbornog povjerenstva, objavio rezultate glasovanja u II. izbornom krugu, kako 
slijedi:  

- broj članova Senata s pravom glasa - 27 članova 
- broj članova Senata koji su primili glasačke listiće - 27 članova 
- broj članova Senata koji su pristupili tajnom glasovanju – 27 članova 
- broj nevažećih listića - / 
- broj glasova koje su kandidati za izbor rektora u II. izbornom krugu dobili: 

             prof. dr. sc. Vlado Guberac - 16 glasova 
             prof. dr. sc. Drago Žagar - 11 glasova 
 
Na temelju utvrđenih rezultata Predsjedatelj Izborne sjednice je objavio da je kandidat prof. dr. sc. Vlado 
Guberac, dobio natpolovičnu većinu glasova članova Senata i izabran je za rektora Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku u sljedećem mandatnom razdoblju od 2017. do 2021. godine. Nakon 
objave rezultata glasovanja Senat je donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izboru rektora 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine 

 
1. Prof. dr. sc. Vlado Guberac iz Osijeka, Vrba ulica 20, OIB 32229013716, redoviti profesor u 

trajnom zvanju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku izabran je za rektora Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku na mandat od četiri godine. 

2. Mandatno razdoblje od četiri godine izabranom rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku navedenom u točki 1. ove Odluke započinje 1. listopada 2017. godine 
i traje do 30. rujna 2021. godine.  

 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
Rektor Sveučilišta je čestitao prof. dr. sc. Vladi Gubercu, novoizabranom rektoru, te istaknuo da su sva 
tri kandidata za izbor rektora u svojim Programima rada na svoj način prikazala viziju razvoja 
Sveučilišta u Osijeku, koja vodi njegovu boljitku te izrazio zadovoljstvo na osiguranoj demokratičnosti 
izbora.  
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac se zahvalio svim članovima Senata, a posebice članovima Senata, koji su 
mu iskazali povjerenje i glasovali za njega i njegov Program rada u sljedećem četverogodišnjem 
razdoblju te istaknuo da su rezultati bili poprilično ujednačeni.    
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu Izborne sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. i zaključio sjednicu u 12.20 sati.  
 
 
              Zapisnik sastavila 
 
         Snježana Bravić, upr. prav. 

                             R E K T O R  
 

        Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 


