
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
11. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2016./2017., održane 29. rujna 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. Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Dragu Žagara, 

Tehničke znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija  
8.   Izv. 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. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija                 
                                       Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u         
                                       Osijeku 
24. Stjepan Ćurčić, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku  
25. 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   
 
Nenazočni: 
1. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na  
                                Medicinskom fakultetu Osijek 
2. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja          
                                         Strossmayera u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
 
Ostali nazočni:  
Predloženici za prorektore Sveučilišta u mandatu 2017.- 2021.  
1. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta u  

                                                Slavonskom Brodu 
2. Prof. dr. sc. Sonja Vila, redovita profesorica u trajnom zvanju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
 
Dekani i pročelnici u mandatu 2017.- 2021 
3. Izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku 
4. Prof. dr. sc. Jure Mirat, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek 
5. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
6. Doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, docentica Odjela za biologiju 
7. Prof. dr. sc. Kristian Sabo, redoviti profesor Odjela za matematiku 
 
Iz stručnih službi rektorata: 
1. Anđelka Klaić, dipl.oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije                                                                                                        

izgradnju 
2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 
3. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
4. 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 11. sjednicu Senata u akademskoj godini 2016./2017. te pozdravio sve nazočne i predložio 
sljedeći 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 10. sjednice Senata u akademskoj godini 2016/2017. od 13. srpnja 2017. 
godine  

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
2.1. prof. dr. sc. Vladimir Cini iz znanstvenog područja Društvenih znanosti,  

znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane opća ekonomija na  
Ekonomskom fakultetu u Osijeku (trajno zvanje)  

2.2. izv. prof. dr. sc.  Dražen Slišković iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti, znanstvene grane automatika na   
Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (prvi izbor)  

3. Potvrda izbora novih članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz 
reda ostalih zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova  

4. Prijedlog imenovanja prorektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandat 
2017. - 2021. godine 
4.1. Prorektor za nastavu i studente  
4.2. Prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
4.3. Prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 

5. Izmjene i dopune studijskih programa do 20%: 
5.1. Ekonomski fakultet: 
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Diplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvoj 
5.2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija: 

Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije 
i informatika 
Diplomski sveučilišni studij Računarstvo 
Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, 
Informatika 

5.3. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 
Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo 

5.4. Građevinski fakultet 
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjerovi: Prometnice, Nosive konstrukcije, 
Hidrotehnika, Organizacija, tehnologija i menadžment građenja 
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer: Vođenje građenja, 
nadzor i održavanje građevina 

6. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i 
kultura suvremene škole Filozofskog fakulteta Osijek (veće od 20%) 

7. Prijedlog Natječaja za upis na međunarodni poslijediplomski međusveučilišni studij 
Poduzetništvo i inovativnost 

8. Ustrojavanje međunarodnog Centra za poduzetničke studije 
9. Sveučilišno izdavaštvo  
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za fiziku 
11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta za odgojne  

obrazovne znanosti u Osijeku  
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama privremenog Statuta Fakulteta za 

dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 
13. Davanje suglasnosti za izvođenje turnusne nastave u akademskoj godini 2017./2018.: 

13.1. Ekonomski fakultet 
13.2. Pravni fakultet Osijek 
13.3. Umjetnička akademija 

14. Dopuna sveučilišnih izbornih kolegija za akademsku godinu 2017./2018.: 
  Odjela za kulturologiju i Odjel za matematiku 

15. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora čiji je predmet distribucija i opskrba 
toplinskom energijom za potrebe Sveučilišta  Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

16. Davanje suglasnosti Rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
potpisivanje ugovora po projektnom prijedlogu „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara 
izvrsnosti“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u 
ukupnom iznosu od 37.042.770,02 kuna 

17. Pregled aktivnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje 2013.-2017. 
18. Godišnje izvješće prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta o radu i poslovanju 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2016/2017. godini  
19. Razno 
 
 
Rektor je istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 11. sjednicu Senata 
dostavljen elektroničkim putem te predložio da se točka 15. „Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku 
Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora čiji je predmet 
distribucija i opskrba toplinskom energijom za potrebe Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku“, 
promjeni u „Davanje suglasnosti Rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
potpisivanje ugovora čiji je predmet distribucija i opskrba toplinskom energijom za potrebe Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku“, jer će navedeno ovlaštenje preuzeti Rektor u sljedećem mandatu..  
Predloženi dnevni red uz navedenu izmjenu jednoglasno je prihvaćen. 
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1. Prihvaćanje Zapisnika 10. sjednice Senata u akademskoj godini 2016/2017. od 13. srpnja 2017. 

godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 10. sjednice Senata od 13. srpnja 2017. godine te predložio da se 
članovi Senata očituju o tekstu Zapisnika. 

Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 10. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 13. srpnja 2017. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 

 
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora te da su postupci provedeni u skladu sa Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta), statutom znanstveno-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 u okviru podtočke 2.2. ukratko podnese izvješće prodekan izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević za 
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, a u okviru podtočke 2.1. ukratko je 
izvijestio, kako slijedi:  
 
2.1. prof. dr. sc. Vladimir Cini iz znanstvenog područja Društvenih znanosti,  

znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane opća ekonomija na Ekonomskom fakultetu 
u Osijeku (trajno zvanje)  
 

Rektor Sveučilišta je izvijestio da je prof. dr. sc. Vladimir Cini objavio 3 znanstvena rada kategorije a1 
u časopisima koji imaju međunarodno uredništvo i inozemne recenzente i/ili koji su zastupljeni u jednoj 
od baza podataka koje su relevantne za izbor te 12 znanstvenih radova kategorije a1 objavljenih u 
zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova koji imaju međunarodno uredništvo i 
inozemne recenzente i 3 znanstvena rada kategorije a2 objavljenih u zbornicima radova sa znanstvenih 
skupova/ostale publikacije u kategoriji znanstvenih radova sa znanstvenom recenzijom objavljenih na 
hrvatskom jeziku. Bio je istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa te dva znanstvena projekta financirana također od strane Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa i na dva znanstvena projekta financirana od strane Ministarstva znanosti i 
tehnologije. Održao je 14 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima te je recenzirao 10 
članaka u zborniku radova 6. Međunarodnog znanstvenog simpozija Gospodarstvo istočne Hrvatske – 
vizija i razvoj. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je 250 diplomskih/završnih radova, 10 
magistarskih znanstvenih i završnih radova na poslijediplomskim specijalističkim studijima te je bio 
mentor na 4 doktorska rada i u koautorstvu sa studentima poslijediplomskih studija napisao je 11 radova. 
Kao član povjerenstava sudjelovao je u obrani 56 radova na poslijediplomskim specijalističkim 
studijima te je bio član 20 povjerenstava za ocjenu doktorskih disertacija. Glavni je urednik znanstvenog 
časopisa Ekonomski vjesnik. Bio je član uredničkog odbora u zbirnoj knjizi Suvremeni izazovi u 

upravljanju ekonomskim razvojem. Pored nastavne djelatnosti, obnašao je dužnost prodekana za nastavu 
na Ekonomskom fakultetu od 2005. godine do 2013. godine, a od akademske godine 2013./2014. iznaša 
dužnost dekana Ekonomskog fakulteta. Od 2015. godine član je Vijeća za gospodarska pitanja 
predsjednice Republike Hrvatske. Zatim, je Rektor konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak 
izbora prof. dr. sc. Vladimira Cinija u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovitog profesora u trajnom zvanju u skladu s člankom 67. stavkom 3. Zakona izmjenama i dopunama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. Vladimir Cini ispunjava zakonske uvjete 
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za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u 
trajnom zvanju. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Vladimira Cinija 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 
 

O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Vladimira Cinija, redovitog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 
iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene 
grane opća ekonomija na Ekonomskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

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

 
 
2.2. izv. prof. dr. sc.  Dražen Slišković iz iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 

polja temeljne tehničke znanosti, znanstvene grane automatika na Fakultetu elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (prvi izbor)  

 
Prodekan je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković objavio 3 izvorna znanstvena i pregledna 
rada u CC časopisima, 6 znanstvenih radova u drugim časopisima te 12 znanstvenih radova u zbornicima 
skupova s međunarodnom recenzijom i 2 druga rada u zbornicima skupova s recenzijom. Sudjelovao je 
u realizaciji tri znanstvena projekta MZOS RH - Procesna automatizacija uz primjenu novih metoda 

upravljanja, Sustavi upravljanja i dijagnosticiranja sa smanjenom osjetljivošću na kvarove i 
Distribuirano računalno upravljanje u transportu i industrijskim pogonima te je bio voditelj dva stručna 
projekta, a u razdoblju 2016.-2017. kao voditelj dovršio je projekt 'Istraživanje i razvoj solarnog 

električnog automobila', koji je financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i desetak 
partnera iz gospodarstva. Izradio je dvije stručne analize, realizirao više stručnih poslova te recenzirao 
4 rada u znanstvenim časopisima i 8 radova u zbornicima radova sa znanstvenih skupova. Autor je 
odnosno koautor dva sveučilišna udžbenika: „Energetska elektronika, Laboratorijske vježbe“ i „Osnove 
automatskog upravljanja, Priručnik za laboratorijske vježbe“. Pod njegovim mentorstvom izrađena su 
34 diplomska rada i 26 završnih radova te je u koautorstvu sa diplomantima objavio 4 rada. Bio je mentor 
na jednoj doktorskoj disertaciji i u koautorstvu sa studentom koji je doktorirao je objavio 6 znanstvenih 
radova. Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa International Journal of Electrical and 
Computer Engineering Systems od 2013. godine te član stručnog društva KoREMA – Hrvatsko društvo 
za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku. Početkom 2012. godine preuzima 
dužnost prodekana za nastavu, a od akademske godine 2013./2014. do 2016./2017. na dužnosti je 
prodekana za poslovanje, tehnologiju i suradnju s gospodarstvom FERIT-a. Zatim, je Prodekan 
konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Dražena Sliškovića u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu s 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. 
dr. sc. Dražen Slišković ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto redovitog profesora. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Dražena Sliškovića u znanstveno-nastavno zvanje i 
znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora.  
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Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Dražena Sliškovića, izvanrednog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog 
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti, znanstvene grane 
automatika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

 
 
3. Potvrda izbora novih članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz 

reda ostalih zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova  
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na potvrdu izbora 
novih članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i iz reda ostalih 
zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova te istaknuo da je na sjednici Senata održanoj 13. srpnja 
2017. godine imenovano Izborno povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja prijedloga kandidata 
izbora 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 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 fakulteta 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, predstavnica ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i 
stručna zvanja te administrativno-tehničkog osoblja. Izborno povjerenstvo je održalo 25. rujna 2017. 
godine sjednicu i uvidom u dostavljenu dokumentaciju o provedenim izbornima na znanstveno-
nastavnim sastavnicama za izbor članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju 
utvrdilo da je na stručnim vijećima znanstveno-nastavnih sastavnica proveden postupak izbora članova 
Senata prema znanstvenim područjima, kako slijedi: Prirodne znanosti/Odjel za biologiju, Odjel za 
fiziku, Odjel za kemiju i Odjel za matematiku, Tehničke znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija i Strojarski fakultet, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet, 
Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet, Humanističke 
znanosti/Filozofski fakultet i Katolički bogoslovni fakultet i Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel 
za kulturologiju te su iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izabrani 
sveučilišni nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju, dekani fakulteta i pročelnici sveučilišnih odjela. 
Za sve izabrane sveučilišne nastavnike/dekane i pročelnike za nove članove Senata, znanstveno-
nastavne sastavnice uz odluke stručnih vijeća dostavile su i izjave kandidata o prihvaćanju kandidature. 
Na temelju priložene dokumentacije Izborno povjerenstvo je utvrdilo da je izabrano 12 sveučilišnih 
nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju/dekana fakulteta i pročelnika sveučilišnih odjela za nove 
članove Senata u skladu s člankom 58. i 60. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
pročišćeni tekst, kako slijedi: iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti - 4 člana, i to: Odjel za 
biologiju - doc. dr. sc. Ljljana Krstin, docentica i pročelnica Odjela za biologiju, izabrana na sjednici 
Vijeća Odjela od 17. srpnja 2017. godine, Odjel za fiziku - izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, izvanredni 
profesor i pročelnik Odjela za fiziku, izabran na sjednici Vijeća Odjela od 6. rujna 2017. godine, Odjel 
za kemiju - izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, izvanredni profesor i pročelnik Odjela za kemiju, izabran 
na sjednici Vijeća Odjela za kemiju od 5. rujna 2017. i Odjel za matematiku - prof. dr. sc. Kristian Sabo,  
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redoviti profesor i pročelnik Odjela za matematiku, izabran na sjednici Vijeća Odjela za matematiku od 
6. rujna 2017. godine; iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti – 2 člana, i to: Fakultet 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija - prof. dr. sc. Drago Žagar, redoviti profesor u 
trajnom zvanju i dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, izabran na 
sjednici Fakultetskog vijeća od 12. rujna 2013. godine i Strojarski fakultet - prof. dr. sc. Ivan Samardžić, 
redoviti profesor u trajnom zvanju i dekan Strojarskog fakulteta, izabran na sjednici Fakultetskog vijeća 
od 14. rujna 2013. godine; iz Biomedicine i zdravstva – 1 član s Medicinskog fakulteta - prof. dr. sc. 
Jure Mirat, redoviti profesor i dekan Medicinskog fakulteta, izabran na sjednici Fakultetskog vijeća od 
24. srpnja 2017. godine; iz Biotehničkih znanosti - 1 član s Poljoprivrednog fakulteta - prof. dr. sc. 
Krunoslav Zmaić, redoviti profesor i dekan Poljoprivrednog fakulteta, izabran na sjednici Fakultetskog 
vijeća od 20. srpnja 2017. godine; iz Društvenih znanosti - 1 član, i to: Ekonomski fakultet - prof. dr. sc. 
Boris Crnković, redoviti profesor i dekan Ekonomskog fakulteta, izabran na sjednici Fakultetskog vijeća 
od 15. rujna 2017. godine; iz Humanističkih znanosti – 2 člana, i to: Filozofski fakultet - prof. dr. sc. 
Loretana Farkaš, redovita profesorica u trajnom zvanju i dekanica Filozofskog fakulteta, izabrana na 
sjednici Fakultetskog vijeća od 12. rujna 2017. godine i Katolički  bogoslovni fakultet - izv. prof. dr. sc. 
Ivica Raguž, izvanredni profesor i dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta, izabran na sjednici 
Fakultetskog vijeća od 4. rujna 2017. godine i 1 član iz  Interdisciplinarnog područja znanosti s Odjela 
za kulturologiju - doc. dr. sc. Ivana Žužul, docentica i pročelnica Odjela za kulturologiju, izabrana na 
sjednici Vijeća Odjela od 12. rujna 2013. godine. 
Nakon toga Rektor je izvijestio članove Senata da je Izborno povjerenstvo utvrdilo da su upravna vijeća 
sastavnica Sveučilišta/sveučilišnih ustanova izabrala predstavnike ostalih zaposlenika/predstavnike 
sveučilišnih ustanova za članove Senata, kako slijedi: za Gradsku i sveučilišnu knjižnicu Osijek - 
Dubravka Pađen Farkaš, viša knjiž., ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, izabrana na 
sjednici Upravnog vijeća od 11. rujna 2017. godine, za Studentski centar u Osijeku - Tugomir Kuduz, 
prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku, izabran na sjednici Upravnog vijeća od 28. srpnja 2017. 
godine i za Studentski centar u Slavonskom Brodu - Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu, izabran na sjednici Upravnog vijeća od 22. rujna 2017. godine. 
Nakon iznesenoga Rektor je poimence predstavio novoizabrane dekane/pročelnike i ravnatelje i 
predložio članovima Senata da prihvate rezultate izbora stručnih vijeća znanstveno-nastavnih sastavnica 
za izbor novih članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i rezultate izbora 
upravih vijeća sastavnica Sveučilišta za izbor novih članova Senata iz reda ostalih 
zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova. Članovi Senata prihvatili su navedene rezultate i 
jednoglasno donijeli  
 

POTVRDU REZULTATA IZBORA NOVIH ČLANOVA SENATA  
IZ REDA NASTAVNIKA U ZNANSTVENO-NASTAVNOM ZVANJU  

I IZ REDA PREDSTAVNIKA OSTALIH ZAPOSLENIKA/PREDSTAVNIKA  
SVEUČILIŠNIH USTANOVA 

 
I. 

Za nove članove Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izabrano je na 
stručnim vijećima znanstveno-nastavnih sastavnica 12 sveučilišna nastavnika prema znanstvenim 
područjima i znanstveno-nastavnim sastavnicama kako slijedi: 
 
PRIRODNE ZNANOSTI 
1. Doc. dr. sc. Ljljana Krstin, docentica   
                                                     i pročelnica                                    Odjel za biologiju 
2. Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, izvanredni profesor  
                                                              i pročelnik                            Odjel za fiziku 
3. Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, izvanredni profesor 
                                                                    i pročelnik                      Odjel za kemiju 
4. Prof. dr. sc. Kristian Sabo,  redoviti profesor 
                                                      i pročelnik                                    Odjel za matematiku 
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TEHNIČKE ZNANOSTI 
5. Prof. dr. sc. Drago Žagar, redoviti profesor  
                                                  u trajnom zvanju 
                                                  i dekan                                          Fakultet elektrotehnike, 
                                                                                                         računarstva i  
                                                                                                         informacijskih tehnologija  
6. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, redoviti profesor 
                                                        u trajnom zvanju 
                                                        i dekan                                    Strojarski fakultet 
 
 
BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO 
7. Prof. dr. sc. Jure Mirat, redoviti profesor  
                                                i dekan                                             Medicinski fakultet 
 
BIOTEHNIČKE ZNANOSTI 
8. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, redoviti profesor  
                                                           i dekan                                  Poljoprivredni fakultet  
 
DRUŠTVENE ZNANOSTI 
9.   Izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, izvanredni profesor  
                                                              i dekan                                Ekonomski fakultet 
 
HUMANISTIČKE ZNANOSTI 
10. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, redovita profesorica 
                                                         u trajnom zvanju  
                                                         i dekanica                                Filozofski fakultet 
11. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, izvanredni profesor 
                                                        i dekan                                      Katolički bogoslovni    
                                                                                                           fakultet             
 
INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI 
12. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, docentica i 
                                                 pročelnica                                       Odjel za kulturologiju 

 
II. 

Za nove članove Senata iz reda ostalih zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova na 
upravnim vijećima sastavnica Sveučilišta/sveučilišnih ustanova izabrana su 3 člana/ ravnatelja 
sveučilišnih ustanova kako slijedi: 
 
1. Dubravka Pađen Farkaš, viš. knjiž., ravnateljica                    Gradska i sveučilišna  
                                                                                                            knjižnica Osijek  
2.   Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj                                              Studentski centar 
                                                                                                            u Osijeku   
3.   Angelo Denis Delhusa, dipl., oec, ravnatelj                              Studentski centar u 
                                                                                                            Slavonskom Brodu  
 

III. 
Izabrani članovi Senata iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz 
znanstvenih područja i znanstveno-nastavnih sastavnica navedenih u točki I. te predstavnici 
ostalih zaposlenika/predstavnici sveučilišnih ustanova navedeni u točki II. započinju mandat od 
četiri godine s 2. listopada 2017. godine.  
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4. Prijedlog imenovanja prorektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandat 

2017. - 2021. godine 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka odnosi na prijedlog imenovanja 
prorektora Sveučilišta te predložio da o istome Senat upozna i rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac. 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac je izvijestio članove Senata da je u skladu s člankom 52. stavkom 4. Statuta 
Sveučilišta uputio prijedloge za imenovanje tri prorektora Sveučilišta te istaknuo da će u jednoj od prvih 
sjednica Senata u novoj akademskoj godini, predložiti izmjene i dopune Statuta Sveučilišta koje će se 
između ostaloga odnositi upravo na prorektorska mjesta/položaje, prorektora za znanost, tehnologije, 
projekte i međunarodnu suradnju te prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje s prijedlogom 
objedinjavanja navedenih mjesta/položaja u jedno. Također je upoznao Senat da su u materijalima za 
sjednicu Senata dostavljeni prijedlozi za imenovanje prorektora, koji sadrže dokumentaciju u skladu s 
člankom 52. stavkom 5. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, kako 
slijedi: 
 
4.1. Prorektor za nastavu i studente  
 
Nadalje prof. dr. sc. Vlado Guberc je istaknuo da je 25. rujna 2017. godine uputio Senatu prijedlog za 
imenovanje prorektora za nastavu i studente i predložio prof. dr. sc. Dražana Kozaka, redovitog 
profesora u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Uz prijedlog je priložena 
dokumentacija, koja sadrži: životopis predloženika, opis znanstvenog, nastavnog i stručnog rada i izjavu 
predloženika o prihvaćanju kandidature za prorektora za nastavu i studente. Iz navedene dokumentacije 
je vidljivo da je prof. dr. sc. Dražan Kozak sveučilišni nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i 
znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju i da ima ugovor o radu na 
neodređeno vrijeme na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu te ispunjava uvjete za predloženika 
za prorektora za nastavu i studente u skladu sa Statuom Sveučilišta. Nakon toga pozvao je prof. dr. sc. 
Dražana Kozaka da se ukratko predstavi članovima Senata.  
Prof. dr. sc. Dražan Kozak je u svom predstavljanju izvijestio da je redoviti profesor u trajnom zvanju 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, predsjednik Katedre za strojarske konsturkcije te da je 
obnašao dužnost dekana (2009-2013) i prodekana za znanost (2005-2009) na Strojarskom fakultetu. U 
obavljanu dužnosti prorektora za nastavu i studene nastojati će napraviti što je više moguće za nastavu 
pri čemu će nastaviti poduzimati aktivnosti koje utječu na kvalitetu nastave i povećanju ugleda osječkog 
Sveučilišta. 
Slijedom iznesenoga Senat je prihvatio prijedlog prof. dr. sc. Vlade Guberca i jednoglasno donio 
sljedeću 

ODLUKU 
o imenovanju prorektora za nastavu i studente 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se 
za prorektora za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 
mandat od četiri godine. 

2. Imenovanom prorektoru navedenom u točki 1. ove Odluke mandat započinje 1. listopada 
2017. godine i traje do isteka mandata prof. dr. sc. Vlade Guberca, rektora Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

3. Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2017. godine.  
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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4.2. Prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
 
Isto tako, prof. dr. sc. Vlado Guberc je istaknuo da je 25. rujna 2017. godine uputio Senatu prijedlog za 
imenovanje prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predložio prof. dr. sc. 
Sonju Vila, redovitu profesoricu u trajnom zvanju Poljoprivrednog fakulteta. Uz prijedlog je priložena 
dokumentacija, koja sadrži: životopis predloženice, opis znanstvenog, nastavnog i stručnog rada i izjavu 
predloženice o prihvaćanju kandidature za prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu 
suradnju. Iz navedene dokumentacije je vidljivo da je prof. dr. sc. Sonja Vila sveučilišna nastavnica u 
znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovite profesorice u trajnom 
zvanju i da ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku te 
ispunjava uvjete za predloženicu za prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
u skladu sa Statuom Sveučilišta. Nakon toga je predložio da se prof. dr. sc. Sonja Vila ukratko predstavi 
Senatu.  
Prof. dr. sc. Sonja Vila je u svom predstavljanju upoznala članove Senata da dolazi s Poljoprivrednog 
fakulteta u Osijeku, Katedre za genetiku, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo te da je u razdoblju od 
2003./2004 – 2004./2005 akademske godine obnašala dužnost prodekana za znanost, a od  2005./2006. 
do 2016./2017. akademske godine obnaša dužnost prodekana za međunarodnu suradnju. Izabrana je 19. 
rujna 2017. godine u novom četverogodišnjem mandatu u Akreditacijski savjet i imenovana 
predsjednicom. Također je istaknula da će u obavljanju svoje dužnosti prorektora za znanost, 
tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju nastaviti kontinuitet vidljivosti Sveučilišta te nastojati 
povećati aktivnosti vezane uz projekte.  
Slijedom iznesenoga Senat je prihvatio prijedlog prof. dr. sc. Vlade Guberca i jednoglasno donio 
sljedeću 

ODLUKU 
o imenovanju prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Prof. dr. sc. Sonja Vila, redovita profesorica u trajnom zvanju Poljoprivrednog fakulteta 
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se za prorektoricu za 
znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku na mandat od četiri godine. 

2. Imenovanoj prorektorici navedenoj u točki 1. ove Odluke mandat započinje 1. listopada 
2017. godine i traje do isteka mandata prof. dr. sc. Vlade Guberca, rektora Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

3. Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2017. godine.  
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
4.3. Prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac je izvijestio Senat da je 25. rujna 2017. godine uputio Senatu prijedlog za 
imenovanje prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje i predložio prof. dr. sc. Dragu 
Šubarića, redovitog profesora u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Uz 
prijedlog je priložena dokumentacija, koja sadrži: životopis predloženika, opis znanstvenog, nastavnog 
i stručnog rada i izjavu predloženika o prihvaćanju kandidature za prorektora za strategiju razvoja i 
prostorno planiranje. Iz navedene dokumentacije je vidljivo da je prof. dr. sc. Drago Šubarić sveučilišni 
nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora 
u trajnom zvanju i da ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 
Osijek te ispunjava uvjete za predloženika za prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje u 
skladu sa Statuom Sveučilišta. Nakon toga je predložio da se prof. dr. sc. Drago Šubarić ukratko 
predstavi Senatu.  
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Prof. dr. sc. Drago Šubarić se ukratko predstavio članovima Senata te istaknuo da dolazi s Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta na kojemu je redoviti profesor u trajnom zvanju, dekan u trećem mandatu i 
dugogodišnji član Senata posebno ističući spremnost za timski rad na dobrobit Sveučilišta.  
Slijedom iznesenoga Senat je prihvatio prijedlog prof. dr. sc. Vlade Guberca i jednoglasno donio 
sljedeću 

ODLUKU 
o imenovanju prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se za 
prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

2. Imenovanom prorektoru navedenom u točki 1. ove Odluke mandat započinje 1. studenoga 
2017. godine i traje do isteka mandata prof. dr. sc. Vlade Guberca, rektora Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
5. Izmjene i dopune studijskih programa do 20%: 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskih programa do 20% na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija, Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo i na Građevinskom fakultetu, i 
predložio da o istima izvijesti prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente, kako slijedi:  
 
5.1. Ekonomski fakultet: 
        Diplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvoj 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici održanoj 7. 
srpnja 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni razvitak te uputilo prijedlog izmjena i dopuna 
studijskog programa Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je uvidom u priloženu 
dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena (Ekonomski fakultet u Osijeku) sukladno članku 5. 
Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 
diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 2009. godine, 
predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. 
godine koje se odnose na promjenu naziva 2 izborna predmeta, što predstavlja 7,7% izmjena, te na 
izmjenu satnice izvođenja nastave 2 izborna predmeta.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija  

Ekonomska politika i regionalni razvitak na Ekonomskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Ekonomska 
politika i regionalni razvitak na Ekonomskom fakultetu (Dopusnica Ministra znanosti, 
obrazovanja i športa KLASA:UP/I-602-04/05-16/728, URBROJ: 533-07-05-2 od 21. lipnja 2005. 
godine).  
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Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

5.2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija: 
 

Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i 
informatika 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija na sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama i 
dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika; smjerovi: 
Elektroenergetika, Komunikacije i informatika te uputilo prijedlog izmjena i dopuna studijskog 
programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju 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, predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa 
Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine, a odnose se na uvođenje novog izbornog predmeta 
Projekti za društveno korisno učenje u IV. semestru na oba smjera studija. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 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 (Dopusnica Ministra znanosti, 
obrazovanja i športa KLASA:UP/I-602-04/05-16/431, URBROJ: 533-07-05-2 od 9. lipnja 2005. 
godine). 
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
Diplomski sveučilišni studij Računarstvo 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija na sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama i 
dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo te uputilo Prijedlog 
izmjena i dopuna studijskog programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju 
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, predložio izmjene i dopune postojećeg 
programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine koje se odnose na uvođenje novog 
izbornog predmeta Projekti za društveno korisno učenje u IV. semestru. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija  

Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
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Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Računarstvo (Dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa KLASA:UP/I-602-04/05-16/226, 
URBROJ: 533-07-05-2 od 2. lipnja 2005. godine). 
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, 
Informatika 
 
Isto tako, Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija na sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama i 
dopunama studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnika; smjerovi: 
elektroenergetika, automatika, informatika te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna studijskog 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 predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 
17. ožujka 2008. godine, a odnose se na uvođenje novog izbornog predmeta Projekti za društveno 
korisno učenje u IV. semestru. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. 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 Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog stručnog studija 
Elektrotehnika; smjerovi: elektroenergetika, automatika, informatika (Dopusnica Ministra 
znanosti, obrazovanja i športa KLASA:UP/I-602-04/05-16/451, URBROJ: 533-07-05-2 od 9. lipnja 
2005. godine). 
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

5.3. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 
        Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Privremeno fakultetsko vijeće Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo donijelo na sjednici održanoj 25. srpnja 2017. godine Odluku o izmjenama i dopunama 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, te uputilo prijedlog izmjena i 
dopuna studijskih programa Povjerenstvu. Prema preporukama Radne skupine s ciljem usuglašavanja 
programa na području Republike Hrvatske četiri dosadašnja obvezna predmeta postaju izborna. Izmjene 
se odnose na promjenu satnice i ECTS opterećenja pojedinih predmeta unutar studijskog programa s 
ciljem ravnomjerne razdiobe opterećenja studenata tijekom tri godine studiranja, spajanje predmeta 
Infektologija i Mikrobiologija s parazitologijom u jedan predmet i na promjenu semestra izvođenja 
kolegija Javno zdravstvo. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj 
izmjena sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih 
preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. 
lipnja 2009. godine predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 
17. ožujka 2008. godine.    
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
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ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija  

Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo (Potvrda Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta KLASA:602-04/14-13/00114, URBROJ: 533-20-14-0005 od 22. prosinca 
2014. godine). 
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

5.4. Građevinski fakultet 
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjerovi: Prometnice, Nosive konstrukcije, 
Hidrotehnika, Organizacija, tehnologija i menadžment građenja 
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer: Vođenje građenja, nadzor i 
održavanje građevina 

 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta na sjednici održanoj 4. 
srpnja 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskih programa, koje izvodi te 
uputilo Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u 
priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena (Građevinski fakultet Osijek) sukladno 
članku 5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 
diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 2009. godine, 
predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. 
godine. Prijedlog izmjena na svim studijskim programima odnosi se na usklađivanje s odredbom Statuta 
Sveučilišta prema kojoj iznimno pisani dio ispita može biti eliminacijski samo ukoliko je to za pojedine 
kolegije utvrđeno studijskim programom, te je za sve studijske programe priložen popis predmeta na 
kojima je pisani dio ispita eliminacijski. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenih studijskih programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio odluke, kako 
slijedi:   
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija  

Arhitektura i urbanizam na Građevinskom fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Arhitektura i urbanizam (Potvrda Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-04/15-
13/00091, URBROJ: 533-20-16-0007 od 6. prosinca 2016. godine). 
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 

Građevinarstvo; smjer: opći  na Građevinskom fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo (Dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa KLASA: UP/I-602-04/05-
16/415, URBROJ: 533-07-05-2 od 9. lipnja 2005. godine). 
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo: 

smjerovi: Nosive konstrukcije, Organizacija, tehnologija i menadžment građenja,  
Hidrotehnika, Prometnice na Građevinskom fakultetu  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo: smjerovi: Nosive konstrukcije, Organizacija, tehnologija i menadžment 
građenja, Hidrotehnika, Prometnice (Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
KLASA:UP/I-602-04/05-16/00202, URBROJ: 533-20-13-0004 od 13. rujna 2013. godine). 
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog stručnog studija 

Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog stručnog studija 
Građevinarstvo (Dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa KLASA:UP/I-602-04/05-
16/454, URBROJ: 533-07-05-2 od 21. lipnja 2005. godine). 
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija 

Građevinarstvo; smjer: Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina na  
Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija 
Građevinarstvo; smjer: Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina. 
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

6. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i 
kultura suvremene škole Filozofskog fakulteta Osijek (veće od 20%) 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se točka 6. dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i kultura suvremene škole 
Filozofskog fakulteta Osijek, koje su veće od 20% i predložio da o istima izvijesti  prof. dr. sc. Rudolf 
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Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predsjednik 
Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate Senata Sveučilišta.  
Prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski je izvijestio Senat da je Filozofski fakultet Osijek uputio je 
Povjerenstvu za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) prijedlog izmjena i dopuna poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i kultura 
suvremene škole, većih od 20%. Iz predloženih izmjena je vidljivo da dolazi do promjene u strukturi 
studijskog programa, a odnose se na sljedeće: uvođenje novih obveznih predmeta, promjenu satnice i 
ECTS bodova obveznih i izbornih predmeta, usklađivanju udjela nastavnih i nenastavnih aktivnosti, 
jasno opisanim ishodima učenja obveznih i izbornih predmeta te promjenu nositelja kolegija. Budući su 
predložene izmjene veće od 20% u skladu sa Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju u postupku vrednovanja izmjena i dopuna studijskog programa Uprava Sveučilišta je s liste 
predloženih recenzenata imenovala recenzente, kako slijedi: prof. dr. sc. Josip Milat, professor emeritus, 
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i prof. dr. sc. Martin Kramar, redoviti 
profesor, Odelek za pedagogiko Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru. Zaključna preporuka 
recenzenata je da se doktorski studijski program Pedagogija i kultura suvremene škole prihvati uz manje 
izmjene. Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja predloženih izmjena i dopuna većih od 20% te 
je prijedlog da se prihvate predložene izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Pedagogija i kultura suvremene škole većih od 20%. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

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

Pedagogija i kultura suvremene škole iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, 
znanstvenog polja pedagogija većih od 20% (studijski program upisan je u Upisnik studijskih 
programa MZOS-a 31. listopada 2013. godine KLASA: 602-04/13- 3/00037, URBROJ: 533-20-
13-0002).  

2. Izmjene i dopune studijskog programa navedenoga u točki 1. Ove Odluke obuhvaćaju izmjene 
kako slijedi:  
- uvođenje novih obveznih predmeta  
- promjenu satnice i ECTS bodova obveznih i izbornih predmeta 
- usklađivanje udjela nastavnih i nenastavnih aktivnosti  
- izmjenu nositelja kolegija 

 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7. Prijedlog Natječaja za upis na međunarodni poslijediplomski međusveučilišni studij 

Poduzetništvo i inovativnost 
 
Rektor je predložio da s ovom točkom dnevnog reda članove Senata upozna Prorektor prof. dr. sc. 
Rudolf Scitovski.  
Prorektor je upoznao Senat da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Natječaja za upis na 
međunarodni poslijediplomski međusveučilišni studij Poduzetništvo i inovativnost. Sveučilišno vijeće 
za poslijediplomski interdisciplinarni međusveučilišni (doktorski) studij Poduzetništvo i inovativnost je 
donijelo 25. rujna 2017. godine Odluku o raspisivanju Natječaja za upis 5. generacije međunarodnog 
međusveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija Poduzetništvo i 
inovativnost u akademskoj godini 2017./2018. Stoga je prijedlog Senatu da donese Odluku o 
raspisivanju Natječaja za upis 5. generacije međunarodnog međusveučilišnog poslijediplomskog 
interdisciplinarnog doktorskog studija Poduzetništvo i inovativnost u akademskoj godini 2017./2018. 
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio 
Senatu glasovanje. Senat je jednoglasno donio sljedeću  
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ODLUKU  
o raspisivanju Natječaja za upis 5. generacije međunarodnog međusveučilišnog 

poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija  
PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST u akademskoj godini 2017./2018.  

 
1. Međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij 

PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST izvodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Međunarodni centar za poduzetničke studije (ICES) 
u suradnji s Turku School of Economics, Finska; Univerza v Mariboru, Slovenija; 
Universitaet Klagenfurt, Austrija; Durham University, Ujedinjeno Kraljevstvo.  

2.    Poslijediplomski doktorski studij naveden u točki 1. ove Odluke traje tri godine odnosno šest 
semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora 
znanosti (dr. sc.) iz društvenih znanosti, polje ekonomije.  

3.     Prijedlog Natječaja za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij naveden u točki 1. 
ove Odluke je u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
8. Ustrojavanje međunarodnog Centra za poduzetničke studije 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na prijedlog 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku o osnivanju međunarodnog Centra za poduzetničke studije, te istaknuo 
da je Ekonomski fakultet uputio prijedlog iz kojega je vidljivo kako su dugogodišnje istraživačke i 
edukativne aktivnosti Fakulteta u području poduzetništva doprinijele na nacionalnom i 
internacionalnom prepoznavanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao lidera u razvoju 
obrazovnih programa iz područja poduzetništva te je jedino Sveučilište, koje od 2002. godine ima 
nacionalni istraživački tim za Global Entrepreneurship Monitor, najveće svjetsko istraživanje 
poduzetništva. Budući da brojni dokumenti Europske unije zahtijevaju pojačanu aktivnost u području 
poduzetničkih kompetencija u formalnom obrazovanju i traži se od visokoškolskih ustanova da budu 
aktivne poveznice istraživačkih spoznaja, inovativnosti i konkurentnosti poslovnog sektora. Prijedlog je 
da se aktivnosti i iskustvo u području poduzetničkog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu 
organizacijski postave na razinu Sveučilišta kako bi se omogućila bolja suradnja u oblikovanju ponude 
poduzetničkih obrazovnih sadržaja, što je u skladu s projektom International Centre for 
Entrepreneurship Studies, kojega je financirala EU kroz TEMPUS program kao zajednički projekt pet 
sveučilišta (Osijek, Turku, Durham, Klagenfuret, Maribor) što je dovelo do pokretanja 
međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost. Stoga se predlaže da Senat 
prihvati ovaj prijedlog i donese Odluku o  ustroju  međunarodnog Centra za poduzetničke studije. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 
1. Ustrojava se Centar za poduzetničke studije (u daljnjem tekstu: Centar) čija je svrha suradnja 

sa sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na oblikovanju programskih 
sadržaja za specifične potrebe poduzetničkog obrazovanja, suradnja s UNESCO Katedrom 
za poduzetničko obrazovanje, praćenje EU politika iz područja poduzetničkog obrazovanja, 
posebno na tercijarnoj razini te povezivanje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
s EU i drugim međunarodno referentnim sveučilištima iz područja poduzetničkog 
obrazovanja.  

2. Ovom Odlukom ovlašćuje se Ekonomski fakultet u Osijeku za ustrojavanje i početak rada 
Centra u akademskoj godini 2017./2018.   

3. Centar ima voditelja Centra kojeg imenuje Rektor Sveučilišta na mandat od dvije godine i za 
svoj rad odgovoran je Rektoru Sveučilišta i dekanu Ekonomskog fakulteta u Osijeku.  

4. Sastav, djelokrug i način rada pojedinih tijela Centra pobliže će se urediti posebnom Odlukom 
u unutarnjem ustroju Centra. 
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Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
9. Sveučilišno izdavaštvo  
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za izdavačku 
djelatnost članove Senata upozna prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente, koji je i 
predsjednik Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta.  
Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 25. rujna 2017. godine prijedlog Prehrambeno-tehnološkog fakulteta i Odjela za 
matematiku za izdavanje sveučilišnih udžbenika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su 
uz prijedlog za izdavanje udžbenika, dostavljene Odluke vijeća, recenzije i pripremljeni tekstovi 
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 dotiskavanje tri udžbenika kako slijedi:  
 
Autori: Mr. sc. Lidija Obad  
              Dr. sc. Antonija Šarić 
Udžbenik: English in Food Technology for Graduate Students (dotisak) 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač (Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Izv. prof. dr. sc. Jurislav Babić (Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u  

Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 
Daje se suglasnost za dotisak sveučilišnog udžbenika pod nazivom „English in Food 

Technology for Graduate Students“ autora mr. sc. Lidije Obad i dr. sc. Antonije Šarić. 
 

 
Autori: Mr. sc. Lidija Obad  
              Dr. sc. Antonija Šarić 
Udžbenik: English for Students of Food Technology I (dotisak) 
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić (Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u  
                                                                              Osijeku) 
                     Prof. dr. sc. Marija Omazić, (Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 
Daje se suglasnost za dotisak sveučilišnog udžbenika pod nazivom „English for Students of 

Food Technology I“ autora mr. sc. Lidije Obad i dr. sc. Antonije Šarić. 
 
 
Autor: Mr. sc. Lidija Obad       
Udžbenik: English in Food Technology II (dotisak) 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Marija Omazć (Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi (Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u   
                                                                                  Osijeku) 
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Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za dotisak sveučilišnog udžbenika pod nazivom „English for Students of Food 

Technology II“ autorice mr. sc. Lidije Obad. 
 
 
ODJEL ZA MATEMATIKU 
 
Na Odjelu za matematiku za izdavanje dva udžbenika kako slijedi:  
 
Autori: Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski 
              Prof. dr. sc. Kristian Sabo 
              Doc. dr. sc. Danijel Grahovac 
Udžbenik: Globalna optimizacija 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Dragan Jukić (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku) 
                     Prof. dr. sc. Miljenko Marušić (Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički  
                                                                           Odsjek 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 „Globalna optimizacija“ 

autora prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog, prof. dr. sc. Kristiana Sabe i doc. dr. sc. Danijela 
Grahovca. 
 
 
Autori: Prof. dr. sc. Dragan Jukić 
              Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski 
Udžbenik: Matematika I (popravljeno izdanje) 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Davor Butković (Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički  
                                                                       odsjek Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Prof. dr. sc. Šime Ungar (Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek   
                                                                 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 „Matematika I (popravljeno 

izdanje)“ autora prof. dr. sc. Dragana Jukića i prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog. 
 
 
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za fiziku 
 
Prorektor prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio da je u okviru ove točke dnevnog reda u materijalima 
za sjednicu dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za fiziku, koju je 10. srpnja 
2017. godine predložilo Vijeće Odjela za fiziku. Izmjene i dopune Pravilnika odnose se na usklađivanje 
sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta od 7. ožujka 2017. godine, i posebice na 
ustrojbene jedinice (laboratorije), vanjske suradnike te mogućnost osnivanja centara kao ustrojbenih 
jedinica i broj studentskih predstavnika u Vijeću (najmanje 15% od ukupnog broja članova Vijeća). 
Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine dao pozitivno 
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Mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za fiziku. 
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA ODJELA ZA FIZIKU  
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta za odgojne i  

obrazovne znanosti u Osijeku  
 
Pod ovom točkom dnevnog reda članove Senata također je izvijestio Prorektor prof. dr. sc.  Mario 
Vinković te istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i 
dopunama Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti te pozitivno Mišljenje Odbora za statutarna 
i pravna pitanja od 26. rujna 2017. godine. Izmjene i dopune Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti također su usklađene s Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta od 7. ožujka 
2017. godine.   
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  
Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekana 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, donijelo Fakultetsko vijeće Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti 12. srpnja 2017. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama privremenog Statuta Fakulteta za 

dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 
 
Isto tako, pod ovom točkom dnevnog reda članove Senata je izvijestio Prorektor prof. dr. sc. Mario 
Vinković te istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i 
dopunama privremenog Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo te pozitivno Mišljenje 
Odbora za statutarna i pravna pitanja od 26. rujna 2017. godine. U privremenom Statutu Fakulteta za 
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, koji je donio privremeni dekan dana 29. lipnja 2017. godine i na 
koji je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izdao suglasnost 6. srpnja 2017. godine  
mijenja se članak 48. stavak 1. koji se odnosi na sastav Fakultetskog vijeća kojega prema prijedlogu  
izmjena čine u pravilu predsjednici katedri, koji su predstavnici nastavnika izabranih u znanstveno-
nastavna zvanja: redovitog profesora u trajnom zvanju, redovitog profesora, izvanrednog profesora i 
docenta u Fakultetskom vijeću te tri predstavnika nastavnika izabranih u nastavna zvanja, tri 
predstavnika suradnika izabranih u suradnička zvanja koji imaju ugovor o radu na Fakultetu, jedan 
predstavnik ostalih zaposlenika koji imaju ugovor o radu na Fakultetu, te predstavnici studenata koji 
čine najmanje 15% ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća Fakulteta. 
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Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama privremenog Statuta Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  

Privremenog Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo  
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Privremenog Statuta Fakulteta za 
dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je 
20. rujna 2017. godine donio Privremeni dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
13. Davanje suglasnosti za izvođenje turnusne nastave u akademskoj godini 2017./2018.: 

 
Rektor je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti za 
izvođenje turnusne ili blok nastave u akademskoj godini 2017./2018. na Ekonomskom i Pravnom 
fakultetu te Umjetničkoj akademiji te predložio da o zahtjevima znanstveno-nastavnih sastavnica 
izvijesti prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente. 
 
13.1. Ekonomski fakultet 
 
Prorektor je izvijestio da je Ekonomski fakultet uputio zahtjev Senatu za davanje suglasnosti za 
izvođenje turnusne nastave u akademskoj godini 2017./2018. u svakom semestru po dva turnusa u 
trajanju od 7 tjedana, osim na predmetima, kako slijedi: Makroekonomija, Matematika, Gospodarska 
matematika, strani jezici, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, Algoritmi i strukture podataka, 
Financijski menadžment za poduzetnike I, Financijsko računovodstvo, Revizija financijskih institucija 
Financijske izvedenice, Upravljačko računovodstvo, Osnove statistike, Statističke metode u istraživanju 
tržišta, Računovodstvo, Osnove računovodstva, Analiza financijskih izvješća, Razvoj distribuiranih i 
web aplikacija i Financiranje poduzetničkog pothvata. 
Senat nije imao primjedbi na navedeno, stoga je Rektor predložio članovima Senata glasovanje o 
davanju suglasnosti za izvođenje turnusne nastave na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u akademskoj 
godini 2017./2018. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 
ODLUKU 

 
Daje se suglasnost Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
izvođenje turnusne nastave u akademskoj godini 2017./2018. u svakom semestru po dva turnusa 
u trajanju od 7 tjedana, osim na predmetima kako slijedi: 
- Makroekonomija 
- Matematika 
- Gospodarska matematika 
- Strani jezici 
- Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje 
- Algoritmi i strukture podataka 
- Financijski menadžment za poduzetnike I 
- Financijsko računovodstvo 
- Revizija 
- Revizija financijskih institucija 
- Financijske izvedenice 
- Upravljačko računovodstvo – preddiplomski sveučilišni studij Financijski menadžment 
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- Osnove statistike 
- Statističke metode u istraživanju tržišta 
- Računovodstvo  
- Osnove računovodstva 
- Analiza financijskih izvješća 
- Razvoj distribuiranih i web aplikacija 
- Financiranje poduzetničkog pothvata. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
13.2.  Pravni fakultet Osijek 
 
Isto tako, Prorektor je upoznao članove Senata da je Pravni fakultet uputio zahtjev Senatu za davanje 
suglasnosti za izvođenje turnusne nastave u akademskoj godini 2017./2018. na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom studiju Prava na petoj godini studija u zimskom semestru. Nadalje, je 
izvijestio da se radi o modulima koji se sastoje od tri obvezna predmeta i dva izborna predmeta tako da 
na šest modula ima ukupno 18 obveznih predmeta i u pravilu 10-15 izbornih predmeta, problem je 
održavanje nastave zbog nedostatka prostora te u svrhu osiguranja istoga mole Senat za izdavanje 
suglasnosti. 
Senat nije imao primjedbi na navedeno i jednoglasno je donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost Pravnom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za izvođenje turnusne nastave na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Prava na 
petoj godini studija u zimskom semestru u akademskoj godini 2017./2018.  

 

Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
13.3. Umjetnička akademija 
 
Nadalje, Prorektor je izvijestio članove Senata da je Umjetnička akademija uputila zahtjev Senatu za 
davanje suglasnosti za izvođenje turnusne nastave u akademskoj godini 2017./2018. Uz zahtjev je 
priloženo obrazloženje iz kojega je vidljivo da je u skladu sa studijskim programima na odsjecima za 
novu glazbu, glazbenu, likovnu te kazališnu i primijenjenu umjetnost zbog organizacije izvedbe studija 
te gostujućih nastavnika i vanjskih suradnika nastavu potrebno organizirati kao turnusnu ili blok nastavu 
kako bi se osiguralo izvođenje iste. 
Senat nije imao primjedbi na navedeno i jednoglasno je donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za izvođenje turnusne ili blok nastave u skladu sa studijskim programom i Izvedbenim 
planom nastave na odsjecima: Odsjeku za novu glazbu, Odsjeku za glazbenu umjetnost, Odsjeku 
za likovnu umjetnost, Odsjeku za kazališnu umjetnost i Odsjeku za primijenjenu umjetnost u 
akademskoj godini 2017./2018.   

 

Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
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14. Dopuna sveučilišnih izbornih kolegija za akademsku godinu 2017./2018.: 
         Odjela za kulturologiju i Odjela za matematiku 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na dopunu 
sveučilišnih izbornih kolegija te predložio da s istom članove Senata upozna prof. dr. sc. Mario 
Vinković, prorektor za nastavu i studente.  
Prorektor je upoznao Senat da su Odjel za kulturologiju i Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku uputili prijedlog za dopunu popisa sveučilišnih izbornih predmeta u akademskoj 
godini 2017./2018. Odjel za kulturologiju je predložio predmet Uvod u kazališnu kritiku, čiji je nositelj 
doc. dr. sc. Alen Biskupović, koji će se izvoditi u ljetnom semestru sa satnicom (20P+10S), 3 ECTS 
boda, a Odjel za matematiku je predložio predmet Računalno jezikoslovlje, nositelj prof. dr. sc. Mario 
Essert, koji će se izvoditi u zimskom semestru sa satnicom (30P+30V), 6 ECTS bodova. Prijedlozi za 
proširenje popisa sveučilišnih izbornih predmeta navedenih znanstveno-nastanih sastavnica se temelje 
na povećanom interesu studenata, koji žele upisati sveučilišne izborne predmete. Stoga se predlaže 
Senatu da prihvati prijedloge navedenih sastavnica i dopunu predloženih sveučilišnih izbornih kolegija 
za akademsku godinu 2017./2018. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom izvješću i predložio Senatu prihvaćanje dopuna 
predloženih sveučilišnih izbornih kolegija za akademsku godinu 2017./2018. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

O D L U K U 
 
 Prihvaćaju se dopune popisa sveučilišnih izbornih predmeta Odjela za kulturologiju i Odjela 

za matematiku u akademskoj godini 2017./2018., kako slijedi: 

ODJEL ZA KULTUROLOGIJU: 
- Uvod u kazališnu kritiku, nositelj doc. dr. sc. Alen Biskupović, koji će se izvoditi u ljetnom 

semestru sa satnicom (20P+10S), 3 ECTS boda. 
 
ODJEL ZA MATEMATIKU: 
- Računalno jezikoslovlje, nositelj prof. dr. sc. Mario Essert, koji će se izvoditi u zimskom 

semestru sa satnicom (30P+30V), 6 ECTS bodova. 
 

Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
15. Davanje suglasnosti Rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje 

ugovora čiji je predmet distribucija i opskrba toplinskom energijom za potrebe Sveučilišta  
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Pod ovom točkom 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, koji je istaknuo 
da je u skladu s člankom 67. stavkom 1. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odbor 
za financijsko poslovanje i proračun (u daljnjem tekstu: Odbor) na sjednici održanoj 25. rujna 2017. 
godine razmatrao davanje suglasnosti Rektoru Sveučilišta za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi čiji 
je predmet distribucija i opskrba toplinskom energijom za potrebe Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, procijenjene vrijednosti 800.000,00 kn bez PDV-a. Odbor je dao pozitivno Mišljenje i 
predlaže Senatu da izda suglasnost Rektoru Sveučilišta.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost Rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje 
Ugovora o javnoj nabavi čiji je predmet distribucija i opskrba toplinskom energijom za potrebe 



24 

 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, procijenjene vrijednosti 800.000,00 kn bez PDV-
a.     

Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

16. Davanje suglasnosti Rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
potpisivanje ugovora po projektnom prijedlogu „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara 
izvrsnosti“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u 
ukupnom iznosu od 37.042.770,02 kuna 

 
Također je u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijestio Prorektor za financije i poslovne 
odnose prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, koji je istaknuo da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun 
(u daljnjem tekstu: Odbor) na sjednici održanoj 25. rujna 2017. godine razmatrao davanje suglasnosti 
Rektoru Sveučilišta za potpisivanje Ugovora po projektnom prijedlogu „Vrhunska istraživanja 
znanstvenih centara izvrsnosti“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 
u ukupnom iznosu od 37.042.770,02 kuna. Odbor je dao pozitivno Mišljenje i predlaže Senatu da izda 
suglasnost Rektoru Sveučilišta.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost Rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje 
Ugovora po projektnom prijedlogu „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“ u 
okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 
37.042.770,02 kuna.  

Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

17. Pregled aktivnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje 2013.-2017. 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je sadašnjoj Upravi 
Sveučilišta s njim na čelu protekao mandat od četiri godine te da je ovo posljednja sjednica Senata u 
ovom sazivu u tom smislu pripravljena je i brošura s pregledom aktivnosti Sveučilišta za razdoblje 
2013.-2017., a koja im je uručena na sjednici. Ukratko je izvijestio o napravljenome u protekle četiri 
godine stavljajući posebno naglasak na to da se nastojalo postići sve kako bi osječko Sveučilište bilo 
konkurentno i prepoznatljivo. Nadalje je istaknuo da je Sveučilište prije četiri godine imalo oko 16.000 
studenata, a sada zajedno s studentima sveučilišnih poslijediplomskih studija ima blizu 19.000 studenta 
što govori o tome da se osmišljavanjem i ustrojem novih studijskih programa privukla zainteresiranost 
studenata pri čemu je istaknuo nove studijske programe u STEM području: Arhitekturu na 
Građevinskom fakultetu, Dentalnu higijenu, Fizioterapiju, Sestrinstvo i Dentalnu medicinu na sada 
novoustrojenom Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo te također nastojanja Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija na razvoju programa vezanih uz IT tehnologije 
i novi studijski program Matematike i računarstva na Odjelu za matematiku. Isto tako, naveo je 
investicijski dio vezan za izgradnju novih i obnovu postojećih objekata pri čemu je istaknuo novu zgradu 
Građevinskog fakulteta, izgradnju zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek 
(SKIMCO), projekt „Rekonstrukcije zgrade studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4., Osijek“, 
projekt „Izgradnje zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u Sveučilišnom kampusu  
Osijeku“, rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu postojeće zgrade u Sveučilišni centar i izgradnju 
stambeno-poslovne zgrade u Ulici A. Stepinca u Osijeku, projekt „Medikopolis“, zgrade za Fakultet 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Prehrambeno-tehnološkog i Pravnog fakulteta 
u Sveučilišnom kampusu te uređenje okoliša i izgradnju sportskih terena zapadnog dijela Sveučilišnog 
kampusa. Također je istaknuo Sveučilišni glasnik, koji kao prilog izlazi jednom mjesečno u Glasu 
Slavonije te izvijestio da je napravljen sporazum između svih javnih sveučilišta u RH prema kojemu će 
jednom mjesečno izlaziti podlistak u Večernjem i Jutarnjem listu te informirati javnost o događanjima 



25 

 

na sveučilištima. Na kraju kratke prezentacije aktivnosti u proteklom mandatnom razdoblju istaknuo je 
da iste ne bi bilo moguće ostvariti bez zajedničke suradnje.  
 
 
18. Godišnje izvješće prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta o radu i poslovanju 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017.   
 
Rektor Sveučilišta je u okviru ove točke istaknuo da je u materijalima za sjednicu na uvid članovima 
Senata dostavljeno njegovo Godišnje izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta u akademskoj godini 
2016./2017. u kojem su nalaze detaljni podatci o svemu što je učinjeno u protekloj akademskoj godini, 
pregled redovitih sveučilišnih djelatnosti, status i ustroj Sveučilišta, rad sveučilišnih tijela, nastavna i 
stručna djelatnost, realizacija radnih mjesta, vanjska suradnja, izdavačka djelatnost, 
znanstvenoistraživačka djelatnost, međusveučilišna i međunarodna suradnja, izgradnja, obnova i 
razvitak te poslovanje Sveučilišta u akademskoj godini 2016./2017.  
Nakon toga otvorio je raspravu, Senat nije imao primjedbi na dostavljeno Godišnje Izvješće i 
jednoglasno je donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku o radu i poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku godinu 2016./2017.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
19. Razno 
19.1. Ephorus  
 
Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju je 
izvijestio o Ephorusu – programskom paketu namijenjenom obrazovnim institucijama za provjeru 
izvornosti studentskih radova, otkrivanje plagijata neograničeno za cijelo Sveučilište te istaknuo da 
navedeni program prestaje postojati i da ima nasljednika međutim velika je razlika u cijeni. Godišnja 
naknada za stari program iznosila je oko 50.000,00 kn dok za novi iznosi 20.000 eura plus PDV. Novi 
program, koji je kvalitetniji i više nudi već su uzela Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Na upit izv. 
prof. dr. sc. Krune Miličevića o krajnjem roku mogućnosti korištenja Ephorusa, Prorektor Scitovski je 
odgovorio da se Ephorus može koristiti cijeli mjesec listopad.  
 
Nakon toga izvršena je primopredaja dokumentacije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
između prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
mandatnom razdoblju 2013.- 2017. i prof. dr. sc. Vlade Guberca, rektora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u mandatnom razdoblju 2017.- 2021. Primopredaja dokumentacije obuhvaća 
Godišnje izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 
2016/2017. godini koje sadrži: Status i ustroj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, rad 
sveučilišnih tijela, pregled nastavne djelatnosti, pregled znanstvenoistraživačke djelatnosti, pregled 
međunarodne i međusveučilišne suradnje, obnovu i razvoj Sveučilišta  te poslovanje Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2016/2017. godini. Dokumentacija na kojoj se temelji 
navedeno Godišnje izvješće pohranjena je u rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
sastavni je dio ovog Zapisnika. Uz Godišnje izvješće priložen je Pregled aktivnosti Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku 2013.-2017. Zatim je prof. dr. sc. Željko Turkalj predao rektorski lanac 
prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u mandatnom 
razdoblju 2017.- 2021 
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Na kraju sjednice Senata, Rektor Sveučilišta zahvalio se svim članovima Senata na uspješnoj suradnji i 
zaželio puno uspjeha u daljnjem radu. Isto tako, prof. dr. sc. Vlado Guberac je zahvalio Rektoru Turkalju 
i njegovim najbližim suradnicima na svemu dobrome što su činili u protekle četiri godine u razvoju 
Sveučilišta, a napravljeno je puno toga te istaknuo da su pred novom Upravom Sveučilišta veliki zadatci 
i obveze za koje se nada da će se uz zajedničku suradnju i ostvariti.    
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 11. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. i zaključio sjednicu u 11.10 sati.  
 
 
               Zapisnik sastavila 
 
Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.  

                           REKTOR 
 

        Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 


