
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
10. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2016./2017., održane 13. srpnja 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. Doc. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac, zamjenica pročelnika zamjena za pročelnika prof. dr. sc.                   

                                                         Enriha Merdića, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
4. Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, zamjenik pročelnika zamjena za pročelnika izv. prof. dr. sc.  

                                                  Branka Vukovića, 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.   Izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak Klečina, prodekanica zamjena za dekana prof. dr. sc. Damira                   
                                                                      Varevca, 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. Doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan zamjena za dekanicu prof. dr. sc. Loretanu Farkaš, 

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

Đakovu 
17. Izv. prof. art. Jasmina Pacek, prodekanica zamjena za dekanicu prof. dr. sc. Helenu Sablić 
                                                         Tomić, 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. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
21. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na  
                                Medicinskom fakultetu Osijek 
22. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija                 
                                       Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u         
                                       Osijeku 
23. Stjepan Ćurčić, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku  
 
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    
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Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
 
Nenazočni: 
1. Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta 
2. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
3. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
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 
 
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, struč. spec. admin. publ., voditeljica ispostave 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 10. sjednicu Senata u akademskoj godini 2016./2017. te pozdravio sve nazočne i predložio 
sljedeći 
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika: 
1.1. 9. sjednice Senata od 19. lipnja 2017. godine 
1.2. Izvanredne sjednice Senata od 23. lipnja 2017. godine 
1.3. Izborne sjednice Senata od 29. lipnja 2017. godine 
1.4. Izvanredne sjednice Senata od 6. srpnja 2017. godine 

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
2.1.  izv. prof. dr. sc. Zorana Velagića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz 

znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i 
komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Osijek (prvi izbor)  

2.2. prof. dr. sc. Goran Martinović  u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz 
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja  računarstvo, znanstvene 
grane  arhitektura računalnih sustava na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih znanosti Osijek ( trajno zvanje) 

3. Potvrda izbora doc. dr. sc. Ljiljane Krstin za pročelnicu Odjela za biologiju za mandatno 
razdoblje 2017. – 2021.  

4. Provedba o provedbi postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor novih članova 
Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz reda ostalih 
zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova 

5. Izmjene i dopune studijskih programa do 20% na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija: 
5.1. Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika,  
       Automatika, Informatika 
5.2. Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 
5.3. Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo 
5.4. Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjerovi: komunikacije i 
       informatika, Elektroenergetika 
5.5. Diplomski sveučilišni studij Računarstvo 
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6. Izmjene i dopune studijskih programa do 20% na Filozofskom fakultetu: 

6.1. Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni sveučilišni studij Njemački jezik  
       i književnost 
6.2. Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni sveučilišni studij Engleski jezik  
       i književnost 

7. Izmjene i dopune studijskog programa preko 20% preddiplomskog sveučilišnog studija 
Matematika na Odjelu za matematiku 

8. Sveučilišno izdavaštvo 
9. Dodjela zgrade u ulici Cara Hadrijana 10E u Sveučilišnom campus na korištenje Fakultetu 

za dentalnu medicinu i zdravstvo 
10. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Aleksandru Včevu, dekanu Medicinskog fakulteta za 

provedbu postupka javne nabave pod nazivom „Simulacijski fantomi za dentalnu medicinu“ 
čija procijenjena vrijednost 972.000,00 kuna bez PDV-a 

11. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 10. 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: 

 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio nazočne da su u materijalima za sjednicu na uvid 
dostavljena četiri zapisnika: 9. sjednice Senata od 19. lipnja 2017. godine, Izvanredne sjednice Senata 
od 23. lipnja 2017. godine, Izborne sjednice Senata od 29. lipnja 2017. godine i Izvanredne sjednice 
Senata od 6. srpnja 2017. godine te istaknuo da Upravi Sveučilišta nisu dostavljene primjedbe na 
navedene zapisnike i predložio glasovanje o prihvaćanju zapisnika, kako slijedi: 
 
1.1. 9. sjednice Senata od 19. lipnja 2017. godine 
 
Zapisnik 9. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 19. lipnja 2017. godine je prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti.  
 
1.2. Izvanredne sjednice Senata od 23. lipnja 2017. godine 
 
Zapisnik Izvanredne sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 23. lipnja 2017. godine je 
prihvaćen jednoglasno u cijelosti.  
 
1.3. Izborne sjednice Senata od 29. lipnja 2017. godine 
 
Zapisnik Izborne sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 29. lipnja 2017. godine je 
prihvaćen jednoglasno u cijelosti.  
 
1.4. Izvanredne sjednice Senata od 6. srpnja 2017. godine 
 
Zapisnik Izvanredne sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 6. srpnja 2017. godine je 
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 
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znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta), statutom znanstveno-nastavne 
sastavnice, koja je provela postupak 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: prodekan doc. dr. sc. Leonard Pon za 
Filozofski fakultet i dekan prof. dr. sc. Drago Žagar za Fakultet elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija.  
 
2.1.  izv. prof. dr. sc. Zorana Velagića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz 

znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i 
komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Osijek (prvi izbor)  

 
Prodekan je izvijesto Senat da je izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić objavio dvije knjige (Pisac i autoritet. 

Bit autorstva i sustav autorizacije vjerskih knjiga u 18. stoljeću i Uvod u nakladništvo), 11 znanstvenih 
radova u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama i 25 znanstvenih radova u ostalim 
publikacijama. Bio je voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Digitalna knjižnica hrvatske baštine 

tiskane do 1800.: izvedbene pretpostavke te suradnik na znanstvenom projektu Istraživanje migracijskih 

i etničkih pojava i sistematizacija pojmova i suradnik na međunarodnim znanstveno-istraživačkim 
projektima: The Impact of Reformation and Counter-Reformation on Cultural and Social History of the 

Early Modern Period i Cultural Exchange in Europe, 1400 – 1700. Nacinalni je predstavnik u 
Upravnom odboru COST projekta E-READ: Evolution of reading in the age of digitisation (Action 
number IS1404) odobrenom za razdoblje 2014 – 2018. Recenzirao je 18 radova objavljenih u 
znanstvenim časopisima (Information research, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Scrinia Slavonica, 
Croatica Christiana Periodica, Život i škola, Umjetnost riječi) ili u zbornicima radova sa znanstvenih 
skupova (arhivi, knjižnice, muzeji, Zbornik o fra Antunu Bačiću) te je sa svojim priopćenjima 
sudjelovao na 20 međunarodnih i 18 domaćih znanstvenih skupova. Bio je mentor 51 diplomskom radu 
i 22 završne radnje, objavivši četiri rada sa studentima te je bio mentor ili komentor pet doktorskih 
disertacija objavivši tri rada sa studentima. Pokretač je i glavni urednik znanstvenog časopisa 
„Libellarium. Časopis za istraživanje pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova“ kojeg od 2008. godine 
izdaje Sveučilište u Zadru, a od 2012. Sveučilište u Zadru i Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. Član je i regionalni koordinator međunarodnog društva znanstvenika The 
Society for the History of Authorship, Reading, and Publishing te tajnik europske međunarodne 
znanstvene udruge European publishing studies association. Zatim, je Prodekan konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Zorana Velagića u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Filozofskog fakulteta Osijek i 
Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić 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. Zorana Velagića u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 
1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Zorana Velagića, izvanrednog profesora u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora  iz znanstvenog 
područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske 
znanosti,znanstvene grane knjižničarstvona Filozofskom 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., 
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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. prof. dr. sc. Goran Martinović  u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja  računarstvo, znanstvene grane  
arhitektura računalnih sustava na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
znanosti Osijek ( trajno zvanje) 

 
Dekan je izvijesto Senat da je prof. dr. sc. Goran Martinović autor/suautor preko 140 znanstvenih i 
stručnih radova, od čega 24 rada u časopisima indeksiranima u CC i SCI (Expended), te 10 radova u 
časopisima indeksiranima u Scopusu i drugim jednakovrijednim indeksnim bazama. Održao je više od 
30 priopćenja, od čega oko 20 na međunarodnim znanstvenim skupovima. Radovi su mu višestruko 
citirani u časopisima indeksiranima u CC i SCI (Expended), te u Scopusu, kao i u zbornicima 
međunarodnih znanstvenih skupova. Urednik je dva zbornika međunarodnih konferencija, jednog 
zbornika sažetaka i drugih publikacija u izdanju Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija Osijek. Recenzirao je više od 70 članaka u znanstvenim časopisima te preko 100 članaka u 
zbornicima znanstvenih skupova te je bio recenzent tri sveučilišna udžbenika i tri studijska programa 
sveučilišnih i stručnih studija. Suautor je pet sveučilišnih udžbenika: „Arhitektura računala - Zbirka 
zadataka“, „Priručnik za laboratorijske vježbe iz digitalne elektronike“, „Digitalna elektronika - Zbirka 
zadataka“, „Projektiranje digitalnih sklopova, Priručnik za laboratorijske vježbe“ i „Digitalna 
elektronika, Priručnik za laboratorijske vježe“. Održao je dva pozvana predavanja. Bio je 
mentor/sumentor na preko 160 obranjenih diplomskih i završnih radova, te jednog magistarskog rada i 
osam doktorskih disertacija te je u suautorstvu sa studentima, koji su završili poslijediplomski doktorski 
studij objavio 10 radova u časopisima indeksiranima u bazama CC i SCI (Expended), a sa studentima 
preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija objavio je uz to preko 30 radova u časopisima 
indeksiranima u bazama CC i SCI (Expended), te u zbornicima međunarodnih konferencija. Bio je 
voditelj projekta „Postupci raspoređivanja u samoodrživim raspodijeljenim računalnim sustavima“, 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te suradnik na dva projekta i sudjelovao 
je kao istraživač na na četiri međunarodna znanstveno-istraživačka projekta.  
Član je uređivačkog odbora časopisa Tehnički vjesnik - Technical Gazette i International Journal on 
Advances in Software Engineering. Član je KoREMA, IEEE i ACM, te osnivač i voditelj IEEE Odjela 
za sustave, čovjeka i kibernetiku (IEEE SMC), IEEE Hrvatska sekcija. Od 2007. godine član je IEEE 
SMC Technical Committee on Distributed Intelligent Systems. Godine 2006. dobitnik je IEEE Letter of 
Appreciation za doprinos razvoju organizacije, znanosti i struke u IEEE SMC, a 2008. godine dobitnik 
je Nagrade Hrvatske sekcije IEEE za izuzetan doprinos u inženjerskoj edukaciji. Zatim, je Dekan 
konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Gorana Martinovića u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 
u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom 
Fakulteta i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. Goran Martinović ispunjava zakonske uvjete za 
izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom 
zvanju.   
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Gorana Martinovića u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Gorana Martinovića, redovitog profesora u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane 
arhitektura računalnih sustava na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i inforamcijsih 
tehnologija Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 

u trajno zvanje 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 doc. dr. sc. Ljiljane Krstin za pročelnicu Odjela za biologiju za mandatno 

razdoblje 2017. – 2021.  
 
Rektor Sveučilišta je upoznao članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na potvrdu izbora 
doc. dr. sc. Ljiljane Krstin za pročelnicu Odjela za biologiju za mandatno razdoblje 2017.-2021. te 
istaknuo da je Odjel za biologiju dostavio 7. srpnja 2017. godine Senatu zahtjev za potvrdu izbora 
pročelnika i dokumentaciju o provedenom postupku izbora pročelnika u ponovljenom postupku. Odjel 
za biologiju je 16. svibnja 2017. godine održao Izbornu sjednicu za izbor pročelnika Odjela za biologiju 
za mandatno razdoblje 2017.-2021. na kojoj niti jedan od kandidata nije dobio natpolovičnu većinu 
članova Vijeća Odjela za biologiju, stoga je na istoj sjednici donijeta Odluka o ponavljanju postupka 
izbora pročelnika. O provedenom ponovljenom postupku izbora pročelnika na Izbornoj sjednici 
održanoj 30. lipnja 2017. godine, priložena je dokumentacija, koja sadrži: izjavu doc. dr. sc. Ljiljane 
Krstin 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 biologiju tajnim glasovanjem održanog 30. lipnja 2017. godine, Zapisnik Izborne sjednice 
Vijeća Odjela za biologiju od 30. lipnja 2017. godine i Odluku Vijeća Odjela za biologiju o izboru doc. 
dr. sc. Ljiljane Krstin za pročelnicu Odjela za biologiju za mandatno razdoblje 1. listopada 2017. do 30. 
rujna 2021. godine od 30. lipnja 2017. godine. Iz navedene dostavljene dokumentacije vidljivo je da su 
u ponovljenom postupku izbora pročelnika Odjela za biologiju bile dvije kandidatkinje: izv. prof. dr. sc. 
Melita Mihaljević, izvanredna profesorica i doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, docentica. Isto tako, na Izbornoj 
sjednici Vijeća Odjela za biologiju od ukupnog broja članova Vijeća Odjela-34 člana, bilo je 26 članova. 
Kandidatkinje su u ponovljenom postupku izbora pročelnika nakon provedenog tajnog glasovanja dobile 
sljedeći broj glasova: izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević-5 glasova i doc. dr. sc. Ljiljana Krstin-21 glas 
i doc. dr. sc. Ljiljana Krstin je natpolovičnom većinom glasova Vijeća Odjela za biologiju izabrana za 
pročelnicu Odjela za biologiju za mandatno razdoblje 2017.-2021. Temeljem dostavljene dokumentacije 
utvrđeno je da je postupak izbora pročelnika Odjela za biologiju proveden u skladu sa Statutom 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom Odjela za biologiju stoga je predložio 
Senatu potvrdu izbora doc. dr. sc. Ljiljane Krstin za pročelnicu Odjela za biologiju.  
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

1. Potvrđuje se izbor doc. dr. sc. Ljiljane Krstin za pročelnicu Odjela za biologiju 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. 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
4. Provedba o provedbi postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor novih članova 

Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz reda ostalih 
zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova 
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Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio članove Senata da 
predstavnici nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom zvanju/dekani 
znanstveno/umjetničko nastavnih sastavnica iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti/Građevinski 
fakultet (1 član), Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet (1 član), Društvene 
znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (1 član) i Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
(1 član) sudjeluju u radu Senata u novom sazivu do isteka mandata na koji su izabrani. Nadalje, 
članovima Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju prestaje mandat s danom 30. rujna 
2017. godine prema znanstvenim područjima i znanstveno-nastavnim sastavnicama, kako slijedi: 
Prirodne znanosti/sveučilišni odjeli: biologije, fizike, kemije i matematike-4 člana, Tehničke 
znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija i Strojarski fakultet-2 člana, 
Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet-1 član, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet–1 
član, Društvene znanosti/Ekonomski i Pravni fakultet-2 člana, Humanističke znanosti/Filozofski 
fakultet, Katolički bogoslovni fakultet-2 člana te Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za 
kulturologiju-1 član. Isto tako, je izvijestio da je u skladu s gore navedenim predstavnik nastavnika u 
znanstveno-nastavnom zvanju i predstavnik znanstvenog područja Društvenih znanosti/Pravni fakultet 
prof. dr. sc. Renata Perić, redovita profesorica u trajnom zvanju i dekanica Pravnog fakulteta Osijek 
izabrana za člana Senata na sjednici Fakultetskog vijeća 26. lipnja 2017. godine i potvrđena na sjednici 
Senata 29. lipnja 2017. godine za novog člana Senata i ulazi u sastav Senata u novom sazivu. Stručna 
vijeća znanstveno-nastavnih sastavnica-Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija, Filozofskog fakulteta, Katoličkog-bogoslovnog fakulteta, Medicinskog 
fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Strojarskog fakulteta te vijeća sveučilišnih odjela: biologije, fizike, 
kemije, matematike i kulturologije obvezna su do 15. rujna 2017. godine provesti postupke izbora 
kandidata za nove članove Senata i najkasnije do 18. rujna 2017. godine dostaviti rektoru Sveučilišta 
putem Izbornog povjerenstva, izabrane kandidate za nove članove Senata. Uz izabrane kandidate za 
nove članove Senata, stručna vijeća znanstveno-nastavnih sastavnica obvezna su priložiti Izbornom 
povjerenstvu za izbor članova Senata izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature. Isto tako, Rektor je 
upoznao članove Senata da predstavnicima ostalih zaposlenika/predstavnicima sveučilišnih 
ustanova/ravnateljima: Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Studentskog centra u Osijeku i 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu prestaje mandat s danom 30. rujna 2017. godine te da navedene 
sveučilišne ustanove u skladu s člankom 62. stavkom 3. Statuta Sveučilišta biraju predstavnika za člana 
Senata u pravilu ravnatelja ili drugog zaposlenika na svojim upravnim vijećima. Upravna vijeća Gradske 
i sveučilišne knjižnice Osijek, Studentskog centra u Osijeku i Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
obvezna su najkasnije do 15. rujna 2017. provesti postupke izbora svojih predstavnika za članove Senata 
i do 18. rujna 2017. godine dostaviti rektoru Sveučilišta putem Izbornog povjerenstva izabrane 
predstavnike sveučilišnih ustanova za članove Senata. Također su uz izabrane kandidate za nove članove 
Senata, uprava vijeća obvezna priložiti Izbornom povjerenstvu za izbor članova Senata izjavu kandidata 
o prihvaćanju kandidature. Postupak prikupljanja prijedloga kandidata za nove članove Senata provodi 
Izborno povjerenstvo, koje je obvezno najkasnije do 21. rujna 2013. godine izvijestiti Rektora 
Sveučilišta o prikupljenim prijedlozima kandidata za izbor novih članova Senata, a Rektor Sveučilišta 
dužan je najkasnije do 30. rujna 2013. sazvati sjednicu Senata na kojoj se potvrđuju rezultati izbora 
novih članova Senata. 
Senat nije imao primjedbi na navedeni postupak prikupljanja prijedloga kandidata za izbor novih 
članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i iz reda ostalih 
zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova i donio je sljedeću 
 

ODLUKU 
o provedbi postupka prikupljanja prijedloga kandidata 

za izbor novih članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju 
 i iz reda ostalih zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio imenovanje Izbornog povjerenstva za provedbu 
postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor novih članova Senata iz reda nastavnika u 
znanstveno-nastavnom zvanju i iz reda ostalih zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova (u 
daljnjem tekstu: Izborno Povjerenstvo) u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita 
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profesorica u trajnom zvanju i dekanica Umjetničke akademije u Osijeku, predsjednica i članovi: prof. 
dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor u trajnom zvanju i dekan Prehrambeno-tehnološkog Osijek, prof. 
dr. sc. Damir Matanović, redoviti  profesor i dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, 
izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, izvanredni profesor i pročelnik Odjela za fiziku i Jelena Jakab, dr. 
med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek, predstavnik ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih 
u nastavna, suradnička i stručna zvanja te stručno-administrativnog i tehničkog osoblja. 
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženi sastava Izbornog 
Povjerenstva i jednoglasno je donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka  

prikupljanja prijedloga kandidata za izbor novih članova Senata iz reda  
nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i iz reda ostalih 

zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova 
 
Imenuje se Izborno povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja prijedloga kandidata za 
izbora novih članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i iz reda ostalih 
zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova  u sastavu: 
 
1. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica u trajnom zvanju i dekanica  
                                                                Umjetničke akademije u Osijeku, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor u trajnom zvanju i dekan Prehrambeno- 
                                                     tehnološkog Osijek, član 
3. Prof. dr. sc. Damir Matanović, redoviti  profesor i dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne 

znanosti u Osijeku, član  
4. Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, izvanredni profesor i pročelnik Odjela za fiziku, član 
5. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek, predstavnik ostalih  
                                             zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i  
                                            stručna zvanja te stručno- administrativnog i tehničkog osoblja, član  
 
 
5. Izmjene i dopune studijskih programa do 20% na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija: 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda, Rektor Sveučilišta je predložio da članove Senata s izmjenama i 
dopunama studijskih programa do 20% na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija upozna prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik 
Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije. 
 
5.1. Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika,  
       Automatika, Informatika 
 
Prorektor je upoznao Senat da je Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija donijelo na sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine Odluku o izmjenama i 
dopunama preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnika te dokumentaciju uputilo Povjerenstvu za 
preddiplomske, diplomske i stručne studije (u dalnjem tekstu: Povjerenstvo) na postupak. Uvidom u 
priloženu dokumentaciju Povjerenstvo je utvrdilo da je Predlagatelj izmjena (FERIT) sukladno članku 
5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 
diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 2009. godine 
(u daljnjem tekstu: Pravila) predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom 
Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene izmjene i dopune odnose se na pojedine predmete, a 
vezane su uz promjenu naziva i sadržaja predmeta do 20% i promjena ECTS bodova, uvođenje novih 
obveznih predmeta, promjenu statusa predmeta, promjenu semestra izvođenja predmeta, promjenu u 
ponudi izbornih predmeta (ukidanje i uvođenje novih izbornih predmeta) te promjenu satnice prodmeta. 
Isto tako predlaže se da na studijskom programu pisani dio ispita može biti eliminacijski te da će svaki 
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nositelj predmeta kao dio kriterija ocjenjivanja na svom predmetu prije početka akademske godine 
definirati i javno objaviti je li pisani dio ispita eliminacijski. U materijalima za sjednicu na uvid je 
dostavljeno Izvješće Povjerenstva o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
stručnog studija Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika i Prijedlog 
Odluke o prihvaćanju istih. Zatim je Prorektor konstatirao da je na temelju izjave čelnika temeljene na 
Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija od 20. 
lipnja 2017. godine utvrđeno da predloženim izmjenama i dopunama navedenog studijskog programa 
nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama i Povjerenstvo predlaže 
Senatu donošenje Odluke o prihvaćanju izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
stručnog studija Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika na Fakultetu 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, uz obvezu unošenja navedenih izmjena 
i dopuna u sustav MOZVAG radi evidencije. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog stručnog studija 
Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika na  

Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Sveučilišta JosipaJurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog stručnog studija 
Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika na Fakultetu 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (Dopusnica Ministra: KLASA: UP/I-602-04/05-16/451, URBROJ: 533-07-05-2 od 9. 
lipnja 2005.). 
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
5.2. Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija donijelo je na 
sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine Odluku o izmjenama i dopunama preddiplomskog sveučilišnog 
studija Elektrotehnika. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj 
izmjena sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa 
Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene izmjene i dopune odnose se na  na promjenu 
promjenu naziva i do 20% sadržaja za dva predmeta te na izbornom bloku Komunikacije i informatika 
ukidanje predmeta Osnove energetike i ekologije te uvođenje novog predmeta Razvoj programske 

podrške objektno orijentiranim načelima. Isto tako predlaže se da na studijskom programu pisani dio 
ispita može biti eliminacijski te da će svaki nositelj predmeta kao dio kriterija ocjenjivanja na svom 
predmetu prije početka akademske godine definirati i javno objaviti je li pisani dio ispita eliminacijski. 
U materijalima za sjednicu na uvid je dostavljeno Izvješće Povjerenstva o izmjenama i dopunama 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Elektotehnika i Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju istih. Predloženim izmjenama, omjer ECTS bodova obaveznih i izbornih predmeta 
studijskog programa ostaje isti. Zatim je Prorektor konstatirao da je na temelju izjave čelnika temeljene 
na Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija od 20. 
lipnja 2017. godine utvrđeno da predloženim izmjenama i dopunama navedenog studijskog programa 
nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama i Povjerenstvo predlaže 
Senatu donošenje Odluke o prihvaćanju izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Elektrotehnika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek, uz obvezu unošenja navedenih izmjena i dopuna u sustav MOZVAG radi evidencije. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
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o izmjenama i dopunama preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika na  

Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija  
Elektrotehnika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Dopusnica Ministra). 
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
5.3. Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo 
 
Nadalje, Prorektor je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija na sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine donijelo i Odluku o izmjenama 
i dopunama studijskog programa preddiplomskog studija Računarstvo. Uvidom u priloženu 
dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila predložio 
izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. 
Predložene izmjene i dopune odnose se na promjenu naziva i do 20% sadrža jednog predmet,   te 
uvođenje predmeta Razvoj programske podrške objektno orijentiranim načelima umjesto predmeta 
Osnove energetike i ekologije – 3. semestar i u 1. semestru umjesto predmeta Fizika I uvodi se predmet 
Matematičke osnove računarstva. Također se predlaže da na studijskom programu pisani dio ispita može 
biti eliminacijski te da će svaki nositelj predmeta kao dio kriterija ocjenjivanja na svom predmetu prije 
početka akademske godine definirati i javno objaviti je li pisani dio ispita eliminacijski. U materijalima 
za sjednicu na uvid je dostavljeno Izvješće Povjerenstva o izmjenama i dopunama studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo i Prijedlog Odluke o prihvaćanju istih. Predloženim 
izmjenama, omjer ECTS bodova obaveznih i izbornih predmeta studijskog programa ostaje isti. Zatim 
je Prorektor konstatirao da je na temelju izjave čelnika temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća 
Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija od 20. lipnja 2017. godine utvrđeno 
da predloženim izmjenama i dopunama navedenog studijskog programa nije došlo do promjene u 
kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama i Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje 
Odluke o prihvaćanju izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, uz obvezu 
unošenja navedenih izmjena i dopuna u sustav MOZVAG radi evidencije. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo 
na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Dopusnica Ministra: KLASA: UP/I-602-04/05-16/187, 
URBROJ: 533-07-05-2 od 2. lipnja 2005.). 
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
5.4. Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i 

informatika 
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U okviru ove podtočke, Prorektor je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija na sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine donijelo Odluku o 
izmjenama i dopunama diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, 
Komunikacije i informatika. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo da je 
Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u 
skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene izmjene i dopune odnose se na 
promjenu naziva i do 20% sadržaja za tri predmeta, zatim promjenu statusa dva predmeta, promjenu u 
ponudi izbornih predmeta te uvođenje novog izbornog predmeta. Izmjene se predlažu u svrhu 
usklađivanja prema potrebama tržišta rada za odgovarajući smjer, odnosno izborni blok. Također se 
predlaže da na studijskom programu pisani dio ispita može biti eliminacijski te da će svaki nositelj 
predmeta kao dio kriterija ocjenjivanja na svom predmetu prije početka akademske godine definirati i 
javno objaviti je li pisani dio ispita eliminacijski. U materijalima za sjednicu na uvid je dostavljeno 
Izvješće Povjerenstva o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika i Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju istih. Predloženim izmjenama, omjer ECTS bodova obaveznih i izbornih predmeta 
studijskog programa ostaje isti. Zatim je Prorektor konstatirao da je na temelju izjave čelnika temeljene 
na Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija od 20. 
lipnja 2017. godine utvrđeno da predloženim izmjenama i dopunama navedenog studijskog programa 
nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama i Povjerenstvo predlaže 
Senatu donošenje Odluke o prihvaćanju izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika na 
Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, uz obvezu unošenja navedenih 
izmjena i dopuna u sustav MOZVAG radi evidencije. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika;  
smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika na  

Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika na Fakultetu 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (Dopusnica Ministra KLASA: UP/I-602-04/05-16/431, URBROJ: 533-07-05-2 od 9. lipnja 
2005.). 
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. Diplomski sveučilišni studij Računarstvo 
 
Isto tako, Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija je na 
sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama diplomskog 
svečilišnog studija Računarstvo. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo da je 
Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u 
skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predlaže se da na studijskom programu pisani 
dio ispita može biti eliminacijski te da će svaki nositelj predmeta kao dio kriterija ocjenjivanja na svom 
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predmetu prije početka akademske godine definirati i javno objaviti je li pisani dio ispita eliminacijski. 
U materijalima za sjednicu na uvid je dostavljeno Izvješće Povjerenstva o izmjenama i dopunama 
studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo i Prijedlog Odluke o prihvaćanju 
istih. Predloženim izmjenama, omjer ECTS bodova obaveznih i izbornih predmeta studijskog programa 
ostaje isti. Zatim je Prorektor konstatirao da je na temelju izjave čelnika temeljene na Odluci 
Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija od 20. lipnja 
2017. godine utvrđeno da predloženim izmjenama i dopunama navedenog studijskog programa nije 
došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama i Povjerenstvo predlaže 
Senatu donošenje Odluke o prihvaćanju izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek, uz obvezu unošenja navedene izmjene u sustav MOZVAG radi evidencije. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo na  
Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Dopusnica Ministra: KLASA: UP/I-602-04/05-16/226, 
URBROJ: 533-07-05-2 od 2. lipnja 2005.). 
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6. Izmjene i dopune studijskih programa do 20% na Filozofskom fakultetu: 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da sa izmjenama i dopunama studijskih programa do 20% na 
Filozofskom fakultetu, članove Senata upozna prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije. Prorektor je upoznao 
članove Senata da je Vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 28. lipnja 2017. godine donijelo 
Odluke o izmjenama i dopunama jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, 
koje se odnose na izmjene i dopune postojećih naziva obveznih i izbornih predmeta njemačkog i 
engleskog jezika i uputilo ih u postupak vrednovanja Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i 
stručne studije Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kako slijedi: 
 
6.1. Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni sveučilišni studij Njemački jezik  
       i književnost 
 
Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo je na sjednici održanoj 28. lipnja 2017. godine Odluku 
o izmjenama i dopunama jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija koje se 
odnose na izmjene postojećih naziva obveznih predmeta Njemačkog jezika (Njemački jezik 1-4) koji se 
izvode na jednopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijima Hrvatskog jezika i književnosti i 
Psihologije i dvopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijima Filozofije, Hrvatskog jezika i 
književnosti, Mađarskog jezika i književnosti, Pedagogije, Povijesti i Sociologije Novi nazivi predmeta 
glase Njemački za humanističke i društvene znanosti (1-4), te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna 
studijskih programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je 
Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa 
sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od 10. lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila) predložio izmjene i dopune postojećeg 
programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine na način da se mijenja naziv 
obaveznih predmeta na jednopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijima Hrvatskog jezika i 
književnosti i Psihologije i dvopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijima Filozofije, 
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Hrvatskog jezika i književnosti, Mađarskog jezika i književnosti, Pedagogije, Povijesti i Sociologije, 
kako slijedi: Njemački jezik 1 (2V, 2 ECTS) mijenja se u Njemački za humanističke i društvene znanosti 
1 (2V, 2 ECTS), Njemački jezik 2 (2V, 2 ECTS) mijenja se u Njemački za humanističke i društvene 
znanosti 2 (2V, 2 ECTS) te Njemački jezik 3 (2V, 2 ECTS) mijenja se u Njemački za humanističke i 
društvene znanosti 3 (2V, 2 ECTS) i Njemački jezik 4 (2V, 2 ECTS) mijenja se u Njemački za 
humanističke i društvene znanosti 4 (2V, 2 ECTS). Predloženi stručniji nazivi predmeta preciznije 
odražavaju već postojeće opise predmeta čiji se nastavni sadržaji odnose na upotrebu akademskog 
njemačkog jezika u pojedinim humanističkim i društvenim znanostima i prate međunarodnu praksu 
poučavanja prvenstveno akademskog njemačkog jezika u visokoškolskom obrazovanju što ih između 
ostalog čini privlačnijim za mobilnost studenata i nastavnika. Predloženim izmjenama, tj. promjenom 
naziva predmeta (Njemački jezik 1-4) omjer ECTS bodova obaveznih i izbornih predmeta navedenih 
izmijenjenih studijskih programa ostaje isti. Zatim je Prorektor konstatirao da je na temelju izjave 
čelnika temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta od 28. lipnja 2017. godine 
utvrđeno da predloženim izmjenama i dopunama navedenih studijskih programa nije došlo do promjene 
u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama i Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje 
Odluke prihvaćanju izmjena i dopuna postojećih naziva obveznih predmeta njemačkog jezika (Njemački 
jezik 1-4) koji se izvode na jednopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijima Hrvatskog jezika 
i književnosti i Psihologije i dvopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijima Filozofije, 
Hrvatskog jezika i književnosti, Mađarskog jezika i književnosti, Pedagogije, Povijesti i Sociologije na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uz obvezu  unošenja navedenih 
izmjena i dopuna u sustav MOZVAG radi evidencije. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje navedenih 
izmjena i dopuna. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih  

sveučilišnih studija (Njemački jezik) na Filozofskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih 
studija koje se odnose na izmjene postojećih naziva obveznih predmeta Njemačkog jezika 
(Njemački jezik 1-4) koji se izvode na jednopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijima 
Hrvatskog jezika i književnosti i Psihologije i dvopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim 
studijima Filozofije, Hrvatskog jezika i književnosti, Mađarskog jezika i književnosti, Pedagogije, 
Povijesti i Sociologije. 
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6.2. Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni sveučilišni studij Engleski jezik  
       i književnost 
 
Isto tako, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta je na sjednici održanoj 28. lipnja 2017. godine 
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih 
sveučilišnih studija, koje se odnose na izmjene postojećih naziva obaveznih i izbornih predmeta 
Engleskog jezika (Engleski jezik 1-6) koji se izvode na jednopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim 
studijima Hrvatskog jezika i književnosti, Informatologije, Njemačkog jezika i književnosti i Psihologije 
i dvopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijima Filozofije, Hrvatskog jezika i književnosti, 
Mađarskog jezika i književnosti, Pedagogije, Povijesti i Sociologije. Novi nazivi predmeta glase 
Engleski za humanističke i društvene znanosti (1-6). Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju 
utvrdilo da je Predlagatelj izmjena (Filozofski fakultet) sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i 
dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine, a odnose se 
na promjenu naziva obaveznih/izbornih predmeta na jednopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim 
studijima Hrvatskog jezika i književnosti i Psihologije i dvopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim 
studijima Filozofije, Hrvatskog jezika i književnosti, Mađarskog jezika i književnosti, Pedagogije, 
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Povijesti i Sociologije. Predloženi promjene naziva predmeta preciznije odražavaju već postojeće opise 
predmeta čiji se nastavni sadržaji odnose na upotrebu akademskog engleskog jezika u pojedinim 
humanističkim i društvenim znanostima i prate međunarodnu praksu poučavanja prvenstveno 
akademskog engleskog jezika u visokoškolskom obrazovanju što ih između ostalog čini privlačnijim za 
mobilnost studenata i nastavnika. Predloženim izmjenama, tj. promjenom naziva predmeta (Engleski 
jezik 1-6) omjer ECTS bodova obaveznih i izbornih predmeta navedenih izmijenjenih studijskih 
programa ostaje isti. Zatim je Prorektor konstatirao da je na temelju izjave čelnika temeljene na Odluci 
Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta od 28. lipnja 2017. godine utvrđeno da predloženim 
izmjenama i dopunama navedenih studijskih programa nije došlo do promjene u kompetencijama i 
deklariranim radnim kvalifikacijama i Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o prihvaćanju 
izmjena i dopuna jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, koje se odnose 
na izmjene postojećih naziva obveznih predmeta Engleskog jezika (Engleski jezik 1-6), koji se izvode 
na jednopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijima Hrvatskog jezika i književnosti, 
Informatologije, Njemačkog jezika i književnosti i Psihologije i dvopredmetnim preddiplomskim 
sveučilišnim studijima Filozofije, Hrvatskog jezika i književnosti, Mađarskog jezika i književnosti, 
Pedagogije, Povijesti i Sociologije na Filozofskom fakultetu, uz obvezu  unošenja navedenih izmjena i 
dopuna u sustav MOZVAG radi evidencije. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje navedenih 
izmjena i dopuna. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih  

sveučilišnih studija (Engleski jezik) na Filozofskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih 
studija koje se odnose na izmjene postojećih naziva obveznih predmeta Engleskog jezika (Engleski 
jezik 1-6) koji se izvode na jednopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijima Hrvatskog 
jezika i književnosti, Informatologije, Njemačkog jezika i književnosti i Psihologije i 
dvopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijima Filozofije, Hrvatskog jezika i 
književnosti, Mađarskog jezika i književnosti, Pedagogije, Povijesti i Sociologije.  
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7. Izmjene i dopune studijskog programa preko 20% preddiplomskog sveučilišnog studija 

Matematika na Odjelu za matematiku 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da sa izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Matematika (većih od 20%) kao i s prethodnim točkama dnevnog reda, članove 
Senata upozna Prorektor za nastavu i studente prof. dr. sc. Mario Vinković. 
Prorektor je upoznao članove Senata da je Vijeće Odjela za matematiku na sjednici održanoj 19. travnja 
2017. godine donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika, koji se izvodio na temelju Dopusnice Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa (Klasa: 602-04/04-13/0032, Urbroj: 533-07-04-2) od 4. lipnja 2004. 
godine i uputilo Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo) u postupak vrednovanja. Predložene izmjene odnose se na uvođenje novih 
obveznih predmeta, uvođenje novih izbornih predmeta, promjenu statusa predmeta (promjena naziva, 
promjena satnice, promjena ECTS, od izbornog postao obavezni predmet) te ukidanje izbornih i 
obveznih predmeta. Budući da su predložene izmjene veće od 20% u skladu sa Zakonom o osiguranju 
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u postupku vrednovanja izmjena i dopuna predloženog 
studijskog programa Uprava Sveučilišta je s liste predloženih recenzenata imenovala recenzente, kako 
slijedi: prof. dr. sc. Goran Muić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. 
sc. Mehmed Nurkanović, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli. Zaključna preporuka 
recenzenata je da se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
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Matematika prihvate. Zatim je konstatirao da je Povjerenstvo provelo postupak vrednovanja predloženih 
izmjena i dopuna te sukladno članku 9. Pravila za provedbu vrednovanja studijskih programa 
sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku dostavilo Senatu pozitivno Izvješće o vrednovanju izmjena i dopuna studijskog programa s 
prijedlogom za donošenje Odluke o prihvaćanju predloženih izmjena i dopuna većih od 20% studijskog 
programa preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika. U materijalima za sjednicu na uvid je 
dostavljeno Izvješće Povjerenstva o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilinog studija Matematika i Prijedlog Odluke o prihvaćanju istih. 
Senat je prihvatio pozitivno Izvješće i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 

Matematika (Dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: 602-04/04-
13/0032, Urbroj: 533-07-04-2 od 4. lipnja 2004. godine) veće od 20%. 

 
2. Izmjene i dopune studijskog programa navedenoga u točki 1. ove Odluke obuhvaćaju izmjene 

kako slijedi:  
- uvođenje novih obveznih predmeta 
- promjena statusa predmeta 
- promjena ECTS bodova 
- uvođenje novih izbornih predmeta 
- promjena satnice/promjena semestra izvođenja. 
 

Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
8. Sveučilišno izdavaštvo 
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za izdavačku 
djelatnost članove Senata upozna Prorektor za nastavu i studente, ujedno i predsjednik Sveučilišnog 
odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta izv. prof. dr. sc. Mario Vinković.  
Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 7. srpnja 2017. godine prijedloge Prehrambeno-tehnološkog fakulteta i Umjetničke 
akademije za izdavanje sveučilišnih udžbenika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je da 
su uz prijedloge za izdavanje sveučilišnog udžbenika dostavljene Odluke Fakultetskog vijeća i Vijeća 
Umjetničke akademije, kojima se daje suglasnost za izdavanje, recenzije i pripremljeni tekstovi 
sveučilišnih udžbenika za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu 
davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnih udžbenika, kako slijedi: 
 
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
 
Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu za izdavanje jednog sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autor: Prof. dr. sc. Dragan Kovačević 
Sveučilišni udžbenik: Kemija i tehnologija šunki i pršuta 
Recenzenti:   Prof. dr. sc. Đuro Senčić, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku 
                       Akademkinja Vlasta Piližota, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku 
                       Dr. sc. Nives Marušić Radovčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u  
                                                                            Zagrebu 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
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Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Kemija i tehnologija šunki i 

pršuta“ autoraprof. dr. sc. Dragana Kovačevića. 
 
UMJETNIČKA AKADEMIJA 
 
Na Umjetničkoj akademiji za izdavanje jednog sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autorica: Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić 
Sveučilišni udžbenik: Kroćenje intimnog nemira: ja, žena prostor/Tamingofrestlessness:    
                                     I, woman, space 
Recenzenti:   Akademik Krešimir Nemec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
                       Akademkinja Dubravka OraićTolić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Kroćenje intimnog nemira: 

ja, žena prostor/Tamingofrestlessness: I, woman, space“autorice prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić. 
 
 
9. Dodjela zgrade u ulici Cara Hadrijana 10E u Sveučilišnom campus na korištenje Fakultetu 

za dentalnu medicinu i zdravstvo 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu na uvid dostavljen Prijedlog Odluke, kojom se zgrada u Ulici Cara Hadrijana 10/E u 
Sveučilišnom campusu u vlasništvu Sveučilišta dodjeljuje na korištenje Fakultetu za dentalnu medicinu 
i zdravstvo. Nadalje je izvijestio da je Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
od 25. travnja 2017. godine osnovan Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo kao nova znanstveno-
nastavna sastavnica Sveučilišta te je također Odlukom Senata od 25. travnja 2017. godine utvrđena 
statusna promjena Medicinskog fakulteta i to podjelom ustanove Medicinskog fakulteta Osijek na dvije 
ustanove odnosno dvije znanstveno-nastavne sastavnice pod nazivom: Medicinski fakultet Osijek i 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Ugovorom između Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i Medicinskog fakulteta od 25. svibnja 2017. godine uređena su međusobna 
prava i obveze između Sveučilišta, Medicinskog fakulteta i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, 
koja se odnose na korištenje postojećeg prostora u Ulici Cara Hadrijana 10/E u Sveučilišnom campusu 
na način da se navedeni prostor dodjeli Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, kako bi započeo 
obavljati svoju djelatnost, a posebice izvršio pripreme za početak izvođenja nastave u akademskoj godini 
2017./2018.   
Senat je uvažio navedeno obrazloženje i jednoglasno donio sljedeću  
 
 
 
 

ODLUKU 
 
1. Zgrada u ulici Cara Hadrijana 10/E u Sveučilišnom campusu u vlasništvu Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje se na korištenje Fakultetu za dentalnu medicinu i 
zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. U skladu s točkom 1. ove Odluke potpisat će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama 
između Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao vlasnika i Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao korisnika. 

3. Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage dio Odluke o davanju na korištenje 
zgrada u Sveučilišnom campusu koju je donio Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 25. listopada 2010. godine (KLASA: 404-01/10-01-1 UR.BROJ: 2158-60-02-10-126) 
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na način da se briše točka I. „-zgrada br.10-Medicinskom fakultetu“, a ostali dio Odluke ostaje 
nepromijenjen. 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
10. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Aleksandru Včevu, dekanu Medicinskog fakulteta za 

provedbu postupka javne nabave pod nazivom „Simulacijski fantomi za dentalnu medicinu“ 
čija procijenjena vrijednost 972.000,00 kuna bez PDV-a 

 
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 
je potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Aleksandru Včevu, dekanu Medicinskog fakulteta za provedbu 
postupka javne nabave pod nazivom „Simulacijski fantomi za dentalnu medicinu“ procijenjene 
vrijednosti 972.000,00 kuna bez PDV-a. U materijalima za sjednicu na uvid je dostavljeno Mišljenje 
Odbora za financijsko poslovanje i proračun te Prijedlog Odluke za davanje suglasnosti prof. dr. sc. 
Aleksandru Včevu, dekanu Medicinskog fakulteta za provedbu postupka javne nabave. Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 10. srpnja 2017. godine dao pozitivno Mišljenje 
na davanje navedene suglasnosti i dostavio ga Senatu.  
Nakon iznesenoga, Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu.  
 
Vlatko Kopić, dr. med. dent., student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo 
na Medicinskom fakultetu Osijek, predstavljajući struku je upoznao članove Senata da je simulacijski 
fantom za dentalnu medicinu temeljno nastavno pomagao u sustavu izobrazbe doktora dentalne 
medicine, koje imitira ljudsku čeljust i na kojem se studenti dentalne medicine priučavaju primarom 
radu. Također je izrazio zadovoljstvo osnivanjem Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo odnosno 
statusnom podjelom Medicinskog fakulteta na Medicinski fakultet i Fakultet za dentalnu medicinu i 
zdravstvo te uputo pohvale dekanu prof. dr. sc. Aleksandru Včevu u navedenom.  
 
Nakon toga, članovi Senata jednoglasno su donijeli  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Aleksandru Včevu, dekanu Medicinskog fakulteta za provedbu 
postupka javne nabave pod nazivom „Simulacijski fantomi za dentalnu medicinu“ čija 
procjenjena vrijednost iznosi 972.000,00 kuna bez PDV-a. 
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
 
 
 
11. Razno 
11.1. Plan reakreditacije visokih učilišta u 2018. godini, Akreditacijskog savjeta Agencije za 

znanost i visoko obrazovanje 
 
Rektor Sveučilišta je izvijesto Senat o dopisu Ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
prof. dr. sc. Jasmine Havranek, kojim izvješćuje da je Akreditacijski savjet Agencije na sjednici održanoj 
20. lipnja 2017. godine donio Plan reakreditacije visokih učilišta u 2018. godini te da će Agencija održati 
radionicu za izradu samoanalize tijekom listopada 2017. godine za sva visoka učilišta, koja su uključena 
u Plan reakreditacije za iduću godinu, a što se tiče sastavnica Sveučilišta u Osijeku Planom su 
obuhvaćeni Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu i Građevinski fakultet Osijek.  
 
11.2.  Otvorenje Studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4., Osijek 
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U okviru ove podtočke dnevnog reda, Rektor Sveučilišta je pozvao sve nazočne na svečanu prigodu 
otvorenja Studentskog doma IGK u sklopu projekta “Rekonstrukcije zgrade studentskog doma na adresi 
I. G. Kovačića 4., Osijek“, KK.09.1.2.01.0001, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 
Svečanost će se održati u petak, 14. srpnja 2017. godine s početkom u 11.00 sati na adresi I. G. Kovačića 
4., Osijek. Nadalje je istaknuo da je ideja o modernizaciji postojećeg studentskog doma kao oglednoga 
projekta kojim će se bitno poboljšati kvaliteta života za studente, korisnike smještaja upravo želja da 
osječko sveučilište i Grad Osijek budu prepoznati kao poželjno mjesto studiranja, život i rad. Projektom 
se rekonstruirao, modernizirao i opremio postojeći studentski dom u vlasništu Sveučilišta, izgrađen 
1968. godine, koji sada ima 193 ležajeva s ugrađenim kupaonicama između svakih dviju soba. 
Studentima je na raspolaganju 80 dvokrevetnih soba, 23 jednokrevetne, dvije trokrevetne stobe te četiri 
jednokrevetne sobe, prilagođene osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. U zgradi su 
osigurane i dvije prostorije za učenje i tihi rad te zajednički prostor praonice i sušionice rublja s 
enegretski učinkovitom opremom. Projektom se znantno poboljšala energetska učinkovitost 
studentskoga doma (primjenom obnovljivih izvora energije: dizalice topline, sunčeva elektrana 58-60 
kW fotonaponskoga sustava za proizvodnju električne energije na krovu zgrade, podzemni rezervoar za 
prikupljanje kišnice i drugo), a također se vodila birga o zaštiti okoliša (osigurana mogućnost 
razvrstavanja otpada u svrhu poticanja osviještenosti korisnika doma o recikliranju otpada).  
 
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 10. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. te zaželio i zaključio sjednicu u 10.40 sati.  
 
 
               Zapisnik sastavila 
 
Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.  

                           REKTOR 
 

        Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 


