
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
1. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2017./2018., održane 11. listopada 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. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta 
2. Prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3. Doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
4. Doc. dr. sc. Mirela Samardžić, zamjenica pročelnika zamjena za pročelnika izv. prof. dr. sc.   

                                                     Berislava Markovića, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
5. Izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
6. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva  

                                                          i informacijskih tehnologija  
7.   Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
8.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
9.   Prof. dr. sc. Ines Drenjnčević, prodekanica (zamjena za dekana prof. dr. sc.  Juru Mirata,  
                                                                                Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
10. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
11. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
12. Prof. dr. sc. Renata Perić, dekanica, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
13. Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne 

znanosti   
14. Doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan (zamjena za dekanicu prof. dr. sc. Loretanu Farkaš,  

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

Đakovu 
16. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
17. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
18. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
19. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
20. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
21. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
22. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja  
                                      Strossmayera u Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
 
Prorektori Sveučilišta:  
1. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente 
2. Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu  
                                             suradnju 
 
Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
 
Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
 
Nenazočni: 
1. Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
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2. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na  
                             Medicinskom fakultetu Osijek 
3. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija                 

                                       Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 

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

5. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja          
                                         Strossmayera u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
 
Ostali nazočni:  
Iz stručnih službi rektorata: 
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. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor Sveučilišta je 
otvorio 1. sjednicu Senata u akademskoj godini 2017./2018. te pozdravio članove Senata i sve nazočne. 
 U uvodnom dijelu sjednice je posebno istaknuo da svi članovi Senata  trebaju biti upoznati da se 
sjednice Senata snimaju, kako bi se u zapisnik u pisanom obliku prenijele vjerodostojno pojedine  
rasprave te zaključci i odluke Senata. 
Zatim je upoznao članove Senata da će točka 2. „Izvješće Rektora“ biti redovna točka dnevnog reda u 
okviru koje će Rektor Sveučilišta izvijestiti članove Senata o svim važnim aktivnostima, koje su se 
dogodile od prethodne sjednice Senata kako bi isto bilo u zapisniku  sjednica i  ostalo zapisano i pomoglo 
pri izradi Godišnjeg izvješća Sveučilišta..  
Nakon toga, predložio je sljedeći  
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 11. sjednice Senata u akademskoj 2016./2017. godini od 29. rujna 2017. 
godine 

2. Izvješće Rektora  
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku 
4. Prijedlog Oduke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za 

matematiku  
5. Davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u 

akademskoj 2017./2018. godini vrhunskim umjetnicima iz inozemstva:  
      5.1.  Petrit Ceku,  

5.2.  Xhevdet Sahatxhlija  
5.3.  Dragan Dautovski 

6. 21. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
7. Imenovanje Izbornog povjerenstva Sveučilišta za provedbu dopunskih studentskih izbora  
8. Imenovanje Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u provedbi dopunskih studentskih izbora  
9. Prijedlog hodograma aktivnosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku do 31. 

listopada 2017. godine 
10. Pokroviteljstvo 9. Međunarodnog kongresa “Flour-Bread 17”, Opatija 25. - 27. listopada 

2017. godine 
11. Razno 
 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 1. sjednicu Senata 
dostavljen elektroničkim putem i predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. 
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Senat je jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 11. sjednice Senata u akademskoj 2016./2017. godini od 29. rujna 2017. 

godine 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 11. sjednice Senata od 29. rujna 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 11. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 29. rujna 2017. godine, te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno 
u cijelosti. 
 
 
2. Izvješće Rektora  

 
Rektor Sveučilišta je pod ovom točkom dnevnog reda upoznao članove Senata s informacijama i 
aktivnostima vezanim uz Sveučilište te posebice izrazio želju za dobrom suradnjom sa svim članovima 
Senata i svim znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama, koja će doprinijeti daljnjem razvoju i 
dobrobit Sveučilišta. Zatim je posebno naglasio da su vrata njegova ureda za sve otvorena i svi koji žele 
sastanak s Rektorom mogu ga osobno dogovoriti i ne moraju se posebno najavljivati u ured rektora. 
Upoznao je članove Senata da su u zgradi Rektoratu na  svim ulaznim vratima uklonjene šifre, a zbog 
radova na sjevernoj strani zgrade Rektorata na Trgu V. Lisinskog, omogućen je prolaz do dvorišta 
Rektorata. Zatim je izvijestio članove Senata da prema njegovim saznanjima bivša Uprava Sveučilište 
nije zatražila pristup kolnom ulazu, što dovodi u pitanje i budući kolni ulaz nakon završetka radova te 
će se isto provjeriti s Gradom.  
Nakon toga je izvijestio članove Senata da je 25. rujna 2017. godine održana 11. sjednica Rektorskog 
zbora u akademskoj 2016.72017. godini na Sveučilištu u Zagrebu: 
Rektorski zbor je donio: 
 

• Odluku o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
znanstveno-nastavna zvanja te je upućena Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje 
i tehnološki razvoj i nakon suglasnosti Nacionalnog vijeća Odluka će se objaviti u „Narodnim 
novinama   

• Zaključak o priznavanju izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na 
sveučilištima u Republici Hrvatskoj-priznaju se izbor stečen na jednom sveučilištu  

• Prezentiran je hodogram aktivnosti vezano za izradu Nacrta prijedloga Zakona o osiguravanju 
kvalitete znanosti i visokog obrazovanja 

• Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, državna tajnica Branka Ramljak i Stipe 
Mamić najavili su povećanje sredstava od 4% do 15% na pojedinim sveučilištima kako bi se 
osigurala sredstava za plaće do 31. prosinca 2017. godine 

• U akademskoj 2017/2018. godini u skladu s Poslovnikom Rektorskog zbora predsjedavanjem 
Rektorskim zborom preuzima Sveučilište u Osijeku i rektor osječkog Sveučilišta prof. dr. sc. 
Vlado Guberac imenovan je predsjednikom Rektorskog zbora.   

 

• 2. listopada 2017. godine u Rektoratu izvršena primopredaja između rektora i prorektora u 
prošlom mandatu i rektorom i prorektorima u novom mandatu. Održan je radni sastanak zajedno 
s FIDIC inženjerom, nadzornikom, zajedničkim službama i SAFU-om vezano uz problem koji 
je nastao u dinamici izgradnje novog Studenskog doma te istaknuo da su na raspolaganju bila 
sredstva EU u iznosu od 120 milijuna kuna, a na temelju provedenog javnog natječaja firma 
Gradnja kao ponuditelj s najnižom ponudom u iznosu od 90 milijuna kuna je dobila posao. 
Nakon 160 dana gradilišta 100 dana se kasni s izgradnjom, a pravila EU su jasno definirana 
vezano uz sredstava, obim, rokove izgradnje te je Sveučilište dovedeno  u nezavidni položaj. 
Završetak gradnje (ROHBAU) predviđen je u kolovozu sljedeće godine nakon toga se prelazi 
na drugu fazu-opremanja za koju je rok godinu dana. Za sutra je ponovno zakazan sastanak s 
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SAFU-om na čelu s Ravnateljem Tomislavom Petricom pri čemu će se pokušati pronaći 
rješenje, koje prije svega ne dovodi Sveučilište u nepovoljan položaj. 

 

• 5. listopada 2017. godine u zgradi Vlade Republike Hrvatske potpisan Ugovor o financiranju 
Znanstvenog centra izvrsnosti u vrijednosti od 37 milijuna kuna. Nositelj je Sveučilište u 
Osijeku, a u Centru su Medicinski i Poljoprivredni fakultet, Odjel za kemiju i tvrtka Genos u 
vrijednosti 37 milijuna kuna. 
 

• Samostalni odjela za unutarnju reviziju, revidirati će plan revizije po sastavnicama te da će 
godišnje po pet sastavnica biti uključene u reviziju 
 

• Rektor je upoznao članove Senata o ostvarenom višku prihoda i primitaka raspoloživom za 
sljedeće razdoblje na dan 30. rujna 2017. godine u iznosu od 6.526.000 kn od čega za redovitu 
djelatnost Sveučilišta (tekuće poslovanje, režijski troškovi, vlastiti prihodi) iznose 2.569.000 
kn.  
 

• Misa zaziva Duha Svetoga za početak nove akademske 2017/2018. godine (akademska misa) 
održat će se u nedjelju 15. listopada 2017. godine u osječkoj konkatedrali u 11.30 sati te predložo 
da svi članovi Senata mu jave da li dolaze osobno ili jave svog zamjenika do četvrtaka, kako bi 
o istome izvijestio župnika. 
 

• 6. listopada 2017. godine u rektoratu održan sastanak Uprave Sveučilišta s predstavnicima 
Hrvatske paneuropske unije: predsjednikom akademikom Mislavom Ježićem ,članom 
predsjedništva prof. dr. sc. Pavom Barišićem i Pavom Nujićem, predsjednikom Mladeži-
ogranka Osijek te dekanicom Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Loretanom Farkaš vezano za 
organizaciju Međunarodne konferencije „Raspad carstva-totalitarni poretci-drugi svjetski rat i 
stvaranje Europske unije i schengenske Europe“ koja će se održati u Osijeku od 20. do 22. 
listopada 2017. godine na Filozofskom fakultetu Osijek.  

 
 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da s prijedlogom izmjena i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta) članove Senata upozna Glavna tajnica 
Zdenka Barišić, mag. iur. 
Glavna tajnica je izvijestila da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen Prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: 
Prijedlog Odluke) i Obrazloženje uz Prijedlog Odluke. Izmjene se odnose na tri članka Statuta 
Sveučilišta. Izmjena članka 9. odnosi se na promjenu ustroja Sveučilišta na način da se uvrštava Fakultet 
za dentalnu medicinu i zdravstvo kao dvanaesti fakultet i osamnaesta znanstveno-nastavna sastavnica 
Sveučilišta te je istaknula da je Odlukom Senata od 25. travnja 2017. godine utvrđena statusna promjena 
Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta na način da se Fakultet dijeli na dvije ustanove: Medicinski 
fakultet i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, a cijeli tijek postupka osnivanja i upisa u registar 
ustanova naveden je u dostavljenom Obrazloženju. Izmjene članaka 52. i 53. odnose se na izmjenu 
naziva i područja djelatnosti koju obavljaju prorektori Sveučilišta prema kojima broj prorektora ostaje 
isti (4 prorektora), ali je prorektoru za strategiju razvoja i prostorno planiranje dijelom promijenjen naziv 
i područje djelatnosti na način da uz strategiju razvoja obavlja i poslove iz područja financija, a 
dosadašnji prorektor za financije i poslovne odnose zamjenjuje se prorektorom za umjetnost, kulturu i 
međuinstitucijsku suradnju i dodan je opis poslova koji obuhvaćaju područje djelatnosti prorektora za 
umjetnost kulturu i međuinstitucijsku suradnju. Navedene izmjene dijela odredbi koje se odnose na 
prorektore i područje njihove djelatnosti u skladu s Programom rada prof. dr. sc. Vlade Guberca, rektora 
Sveučilišta za mandatno razdoblje 2017.-2021. Članak 4. Prijedloga Odluke odnosi se na povećanje 
broja članova Senata u znanstveno-nastavnom zvanju sa sedamnaest na osamnaest jer je ustrojen 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo te se u članku 58. Statuta Sveučilišta kod znanstvenog 
područja Biomedicine i zdravstva dodaje još jedan član što je ukupno 2 člana u znanstvenom području 
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Biomedicine i zdravstva i ukupan broj članova Senata prema znanstvenim područjima je osamnaest. 
Odbor za Statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 6. listopada 2017. godine dao pozitivno 
Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta. 
Nakon iznesenoga Rektor se zahvalio Glavnoj tajnici i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali 
primjedbi na navedene izmjene i dopune Statuta Sveučilišta te je Rektor predložio Senatu glasovanje o 
donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
STATUTA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
4. Prijedlog Oduke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za 

matematiku  
 
Pod točkom 4. dnevnog reda članove Senata također je izvijestila Glavna tajnica Sveučilišta te istaknula 
da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za matematiku, a odnose se na izmjenu vezanu za knjižničarsku 
djelatnost te se dodaju sva knjižničarska zvanja Odjela za matematiku i drugi dio izmjena odnosi se na 
tehničko osoblje odnosno usklađivanje radnih mjesta s postojećim osobama, koje rade na Odjelu i koji 
su temeljem ugovora o prijelazu prešli iz Sveučilišnog campusa na Odjel za matematiku. Odbor za 
statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 6. listopada 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za matematiku.  
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
navedenim izmjenama i dopunama. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

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

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
5. Davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u 

akademskoj 2017./2018. godini vrhunskim umjetnicima iz inozemstva:  
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti Umjetničkoj 
akademiji u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj godini 2017./2018. vrhunskim 
umjetnicima iz inozemstva i predložio da o istome izvijesti prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica 
Umjetničke akademije u Osijeku.   
Dekanica je izvijestila da je Umjetnička akademija dostavila Senatu zahtjeve za izdavanje suglasnosti 
na Odluke Vijeća Umjetničke akademije, kojima se na Odsjeku za novu glazbu u akademskoj 
2017./2018. godini povjerava izvođenje nastave pojedinih predmeta vrhunskim umjetnicima iz 
inozemstva, kako slijedi:  
 
5.1. Petrit Ceku 
 
Umjetnička akademija je dostavila 1. listopada 2017. godine Senatu zahtjev za izdavanje suglasnosti na 
Odluku Vijeća Umjetničke akademije u Osijeku od 13. rujna 2017. godine, kojom se vrhunskom 
umjetniku iz inozemstva Petritu Ceku, državljaninu Republike Kosovo povjerava izvođenje nastave iz 
predmeta „Gitara I. i II., Komorno sviranje I. i II.“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju Žičani 
instrumenti, smjer Gitara na Odsjeku za novu glazbu u akademskoj 2017./2018. godini. Uz Odluku 
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Vijeća Akademije priloženo je Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja 
Umjetničke akademije od 12. rujna 2017. godine. Na temelju Izvješća i mjerila Odbora, Vijeće 
Akademije je utvrdilo da je Petrit Ceku, državljanin Republike Kosovo vrhunski međunarodno priznati 
umjetnik jer je njegov umjetnički i pedagoški rad visoke kvalitete i vrlo je zapažen u međunarodnim 
gitarističkim krugovima te ispunjava uvjete koji odgovaraju umjetničko-nastavnom zvanju docenta i 
konstatirala da je Umjetnička akademija provela postupak za utvrđivanje statusa vrhunskog umjetnika 
u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i Statutom Umjetničke akademije u Osijeku.   
Nakon iznesenog Rektor je zahvalio dekanici Umjetničke akademije i otvorio raspravu. Senat nije imao 
primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor predložio Senatu davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji 
u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj godini 2017./2018. Petritu Ceku, vrhunskom 
umjetniku iz inozemstva.   
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku 

za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj 2017./2018. godini 
vrhunskom umjetniku iz inozemstva 

 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u Osijeku na Odluku Vijeća Umjetničke akademije od 
13. rujna 2017. godine, kojom se vrhunskom umjetniku iz inozemstva Petritu Ceku, državljaninu 
Republike Kosovo povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Gitara I i II, Komorno sviranje I. i 
II“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju Žičani instrumenti, smjer Gitara na Odsjeku za 
novu glazbu u akademskoj 2017/2018. godini. 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
5.2. Xhevdet Sahatxhlija  

 
Isto tako, Dekanica je izvijestila da je Umjetnička akademija dostavila 1. listopada 2017. godine Senatu 
zahtjev za izdavanje suglasnosti na Odluku Vijeća Umjetničke akademije u Osijeku od 13. rujna 2017. 
godine, kojom se vrhunskom umjetniku iz inozemstva Xhevedetu Sahatxhiju, državljaninu Republike 
Kosovo povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Gitara I. i II., Poznavanje gitarske literature I. i II.“ 
na preddiplomskom sveučilišnom studiju Žičani instrumenti, smjer Gitara na Odsjeku za novu glazbu u 
akademskoj 2017./2018. godini. Uz Odluku Vijeća Akademije priloženo je Izvješće Odbora za provjeru 
ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Umjetničke akademije od 12. rujna 2017. godine. Na temelju 
Izvješća i mjerila Odbora, Vijeće Akademije je utvrdilo da je Xhevedet Sahatxhija, državljanin 
Republike Kosovo vrhunski međunarodno priznati umjetnik i njegov umjetnički i pedagoški rad vrlo je 
zapažen u međunarodnim gitarističkim krugovima te ispunjava uvjete koji odgovaraju umjetničko-
nastavnom zvanju izvanrednog profesora i konstatirala da je Umjetnička akademija provela postupak za 
utvrđivanje statusa vrhunskog umjetnika u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i Statutom 
Umjetničke akademije u Osijeku.   
Nakon iznesenog Rektor je zahvalio dekanici Umjetničke akademije i otvorio raspravu. Senat nije imao 
primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor predložio Senatu davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji 
u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj godini 2017./2018. Xhevedetu Sahatxhiju 
vrhunskom umjetniku iz inozemstva.   
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku 
za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj 2017./2018. godini 

vrhunskom umjetniku iz inozemstva 
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Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u Osijeku na Odluku Vijeća Umjetničke akademije od 
13. rujna 2017. godine, kojom se vrhunskom umjetniku iz inozemstva Xhevedetu Sahatxhiju, 
državljaninu Republike Kosovo povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Gitara I i II, 
Poznavanje gitarske literature I. i II“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju Žičani 
instrumenti, smjer Gitara na Odsjeku za novu glazbu u akademskoj 2017/2018. godini. 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
5.3. Dragan Dautovski 
 
Također je Dekanica izvijestila da je Umjetnička akademija dostavila 1. listopada 2017. godine Senatu 
zahtjev za izdavanje suglasnosti na Odluku Vijeća Umjetničke akademije u Osijeku od 13. rujna 2017. 
godine, kojom se vrhunskom umjetniku iz inozemstva Draganu Dautovskom,  državljaninu Republike 
Makedonije povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Sviranje tambure I i II”, na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju Žičani instrumenti, smjer Tambura te iz predmeta “Metodika nastave tambure I i 

II” na diplomskom sveučilišnom studiju Tamburaško umijeće na Odsjeku za novu glazbu u akademskoj 
2017./2018. godini. Uz Odluku Vijeća Akademije priloženo je Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja 
uvjeta za izbor u zvanja Umjetničke akademije od 12. rujna 2017. godine. Na temelju Izvješća i mjerila 
Odbora, Vijeće Akademije je utvrdilo da je Dragan Dautovski, državljanin Republike Makedonije 
vrhunski međunarodno priznati umjetnik, koji prema svim svojim umjetničkim postignućima i dosezima 
ispunjava uvjete koji odgovaraju znanstveno/umjetničko-nastavnom zvanju redovitog profesora u 
trajnom zvanju i konstatirala da je Umjetnička akademija provela postupak za utvrđivanje statusa 
vrhunskog umjetnika u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i Statutom Umjetničke akademije u 
Osijeku.   
Nakon iznesenog Rektor je zahvalio dekanici Umjetničke akademije i otvorio raspravu. Senat nije imao 
primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor predložio Senatu davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji 
u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj godini 2017./2018. Draganu Dautovskom 
vrhunskom umjetniku iz inozemstva.   
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku 

za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj 2017./2018. godini 
vrhunskom umjetniku iz inozemstva 

 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u Osijeku na Odluku Vijeća Umjetničke akademije od 
13. rujna 2017. godine, kojom se vrhunskom umjetniku iz inozemstva Draganu Dautovskom, 
državljaninu Republike Makedonije povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Sviranje tambura 
I. i II“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju Žičani instrumenti, smjer Tambura te izvođenje 
nastave iz predmeta „Metodika nastave tambura I i II.“ na diplomskom sveučilišnom studiju 
Tamburaško umijeće na Odsjeku za novu glazbu u akademskoj 2017/2018. godini. 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6. 21. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
 
Pod točkom 6. dnevnog reda, Rektor je predložio da s 21. Smotrom Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, Senat upozna prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente 
Sveučilišta. 
Prorektor je upoznao nazočne da se ove godine održava 21. Smotra Sveučilišta sa svrhom kao i 
prethodnih godina predstavljanja Sveučilišta (predstavljanje sveučilišnih i stručnih studija, upoznavanja 
s uvjetima upisa i poslovima za koje ih pojedini studiji osposobljavaju..) maturantima srednjih škola i 
zajednici. Prijedlog mjesta održavanja je Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vladimira Preloga 1., Osijek 
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s vremenom održavanja: petak, 8. i subota 9. prosinca 2017. godine. Uprava Sveučilišta uputiti će pozive 
za sudjelovanje na Smotri maturantima srednjih škola, pročelnici Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti Osječko-baranjske županije, drugim pročelnicima županijskih i gradskih ureda na području 
istočne Hrvatske te ravnateljima srednjih škola i zamolbe za pokroviteljstvom 21. Smotre županijama  i 
gradovima na području istočne Hrvatske. Isto tako je izvijestio da će se kao i prethodnih godina izuzev 
prošle godine, raspisati Natječaj za izradu likovnog rješenja plakata 21. Smotre Sveučilišta i naslovne 
stranice Vodiča za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019., koji je dostavljen u materijalima 
za sjednicu. Navedenim će svim studentima biti omogućena prijava njihovih idejnih rješenja. Najbolje 
idejno rješenje nagraditi će se novčanom nagradom u iznosu od 3.000,00, druga nagrada u iznosu od 
2.000,00 i treća u iznosu od 1.000,00 kuna. Natječaj će biti otvoren do 10. studenoga 2017. godine te će 
nakon sjednice Senata biti objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta i zamolio da 
znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice učine isto kako bi s istim upoznali što više studenata. 
Rektor je istaknuo da je održavanje Smotre Sveučilišta na Poljoprivrednom fakultetu iz objektivnih 
razloga jer ima najveći iskoristivi prostor upravo pogodan za takva okupljanja i postavljanje štandova, 
ali isto ne prijeći sastavnice da ubuduće ukoliko žele biti domaćini Smotre te zadovoljavaju minimalne 
uvjete za njeno održavanje pošalju svoje zahtjeve. Nakon toga je predložio da Senat prihvati navedeni 
prijedlog održavanja Smotre i tekst Natječaja za izradu likovnog rješenja plakata 21. Smotre Sveučilišta 
i naslovne stranice Vodiča za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019. godine, Senat je donio 
sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
1. 21. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku će se održati u petak, 8. 

prosinca od 10 do 18 sati i subotu, 9. prosinca 2017. godine od 10 do 13 sati na 
Poljoprivrednom fakultetu, Vladimira Preloga 1., Osijek. 

2. Prihvaća se tekst Natječaja za izradu likovnog rješenja plakata 21. Smotre Sveučilišta i 
naslovne stranice Vodiča za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019. godine 
za objavu na mrežnim stranicama Sveučilišta i znanstveno/umjetničko-nastavnih 
sastavnica. 

 
7. Imenovanje Izbornog povjerenstva Sveučilišta za provedbu dopunskih studentskih izbora  
 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za 
nastavu i studente te izvijestio da su 6. lipnja 2017. godine provedeni studentski izbori na znanstveno-
nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnica Sveučilišta. Izbori za sveučilišnu listu provedeni su za 
područja, kako slijedi: znanstveno područje Društvenih znanosti (Ekonomski fakultet, Fakultet za 
odgojne i obrazovne znanosti i Pravni fakultet) u cijelosti, znanstveno područje Prirodnih znanosti 
(Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za kemiju i Odjel za matematiku) u cijelosti, znanstveno 
područje Biotehničkih znanosti i Biomedicine i zdravstva (Poljoprivredni fakultet, Prehrambeno-
tehnološki fakultet i Medicinski fakultet) djelomično, poslijediplomski sveučilišni studiji, koji se izvode 
na sastavnicama u cijelosti. Za područje Tehničkih i Humanističkih znanosti te za Interdisciplinarno 
područje znanosti i umjetničko područje nije bilo kandidatura te se za ta područja izbori za studentske 
predstavnike za sveučilišnu listu ponavljaju kao i za znanstveno područje Biotehničkih znanosti i 
Biomedicine i zdravstva za koje nije bio prijavljen dovoljan broj kandidata. Stoga se trebaju provesti  
dopunski izbori za izbor studentskih predstavnika za sveučilišnu listu i to za: jednog predstavnika 
studenata za znanstveno područje Biotehničkih znanosti i Biomedicine i zdravstva (Poljoprivredni 
fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Medicinski fakultet, Fakultet za dentalnu medicinu i 
zdravstvo), dva predstavnika studenata za znanstveno područje Tehničkih znanosti (Fakultet 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Građevinski i Strojarski fakultet) te jednog 
predstavnika studenata za znanstveno područje Humanističkih znanosti (Filozofski fakultet i Katolički 
bogoslovni fakultet) i jednog predstavnika studenata za Interdisciplinarno područje znanosti i 
umjetničko područje (Odjel za kulturologiju i Umjetnička akademija). Također je potrebno provesti 
izbor pet studentskih predstavnika za Studentski zbor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. 
Prijedlog je da se dopunski izbori za studentske predstavnike održe 7. studenoga 2017. godine. Isto tako 
je izrazio želju da se studenti više zainteresiraju i angažiraju za same studentske izbore i njihovu 
provedbu pri čemu im Sveučilište pruža potporu. Nakon toga, Prorektor je istaknuo da je potrebno 
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imenovati pet članova Izbornog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
provedbu dopunskih studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i studentske zborove znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica (u daljnjem tekstu: Izborno 
povjerenstvo). Prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta za članove i zamjenike 
Izbornog povjerenstva, predlažu se: Vinko Vidmar, student Umjetničke akademije u Osijeku (zamjenik 
člana: Stjepan Dravinski, mag. iur., student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 
Europski studiji Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), Dominik Razman, 
student Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, (zamjenik člana: Ines Lukač, studentica Odjela za 
kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) i Matija Fenrich, student Medicinskog 
fakulteta u Osijeku, (zamjenik člana: Ivan Šarić, student Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku). Prema 
prijedlogu Senata za članove i zamjenike Izbornog povjerenstva, predlažu se: prof. dr. sc. Dražan Kozak, 
prorektor za nastavu i studente (zamjenik člana: prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju 
razvoja i financije) i prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku (zamjenik člana: prof. dr. sc. Željko Ivandić, prodekan za nastavu Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu), a za predsjednika Izbornog povjerenstva predlaže se imenovanje prof. dr. sc. 
Dražana Kozaka, prorektora za nastavu i studente.   
Nakon iznesenog Rektor je zahvalio prorektoru prof. dr. sc. Dražanu Kozaku i otvorio raspravu. Članovi 
Senata nisu imali primjedbi na navedeno imenovanje, te su jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKA 
o imenovanju Izbornog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
za provedbu dopunskih studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku i studentske zborove znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica 
 

I. 
Izborno Povjerenstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za provedbu dopunskih 
studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u 
daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) ima pet članova.  
 
Prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta za članove i zamjenike Izbornog 
Povjerenstva Sveučilišta imenuju se:   
1. Vinko Vidmar, student Umjetničke akademije u Osijeku  
      (zamjenik člana: Stjepan Dravinski, mag. iur., student poslijediplomskog interdisciplinarnog 

sveučilišnog studija Europski studiji Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku)  

2. Dominik Razman, student Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku,  
     (zamjenik člana: Ines Lukač, studentica Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku) 
3. Matija Fenrich, student Medicinskog fakulteta u Osijeku,  
     (zamjenik člana: Ivan Šarić, student Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku)  
 
Prema Prijedlogu Senata Sveučilišta za članove i zamjenike Izbornog povjerenstva Sveučilišta 
imenuju se:  
1. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente  

(zamjenik člana: prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije)  
2. Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku  

(zamjenik člana: prof. dr. sc. Željko Ivandić, prodekan za nastavu Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu)  

II. 
Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente imenuje se predsjednikom Izbornog 
povjerenstva.  

III. 
Imenovano Izborno povjerenstvo navedeno u točki I. ove Odluke obvezno je u provedbi 
studentskih izbora postupati u skladu s člankom 7. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za 
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Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-
nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
 
8. Imenovanje Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u provedbi  dopunskih studentskih izbora  
 
Isto tako vezano uz prethodnu točku dnevnog reda, Prorektor je izvijestio da je u provedbi dopunskih 
studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove znanstveno-
nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta potrebno imenovati Povjerenstvo za prigovore 
Sveučilišta. Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u provedbi 
dopunskih studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
studentske zborove znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo za prigovore) ima pet članova. Prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta 
za članove i zamjenike Povjerenstva za prigovore Sveučilišta, predlažu se: Josip Juričić, student 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (zamjenik člana: Almir Rebronja, student Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu) i Fabian Čičak, student Pravnog fakulteta Osijek (zamjenik člana: Antun 
Videković, student Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu). Prema Prijedlogu Senata Sveučilišta za 
članove i zamjenike Povjerenstva za prigovore, predlažu se: prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za 
znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju (zamjenik člana: doc. dr. sc. Leonard Pon, 
prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta Osijek),  doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, prodekan za znanost, 
međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije Pravnog fakulteta Osijek (zamjenik člana: izv. prof. 
dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, prodekanica za nastavu i studente Građevinskog fakulteta Osijek) te 
izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, prodekanica za nastavu Umjetničke akademije u 
Osijeku (zamjenik člana: prof. dr. sc. Davorin Đanić, prodekan za suradnju s nastavnim bazama 
Medicinskog fakultet Osijek), a za predsjednicu Povjerenstva za prigovore predlaže se imenovanje prof. 
dr. sc. Sonje Vile, prorektorice za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju.   
Nakon iznesenog Rektor je zahvalio prorektoru prof. dr. sc. Dražanu Kozaku i otvorio raspravu. Članovi 
Senata nisu imali primjedbi na navedeno imenovanje, te su jednoglasno donijeli sljedeću  
 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijeku u 

provedbi dopunskih studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i studentske zborove znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica 

 
I. 

Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u provedbi dopunskih 
studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  i 
studentske zborove znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo za prigovore) ima pet članova.  
 
Prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta za članove i zamjenike Povjerenstva 
za prigovore Sveučilišta imenuju se:  
1. Josip Juričić, student Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 

(zamjenik člana: Almir Rebronja, student Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu)  
2. Fabian Čičak, student Pravnog fakulteta Osijek  

(zamjenik člana: Antun Videković, student Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu) 
 
Prema Prijedlogu Senata Sveučilišta za članove i zamjenike Povjerenstva za prigovore Sveučilišta 
imenuju se:  
1. Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju    

(zamjenik člana: doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta Osijek)  
2. Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, prodekan za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske 

studije Pravnog fakulteta Osijek  
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(zamjenik člana: izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, prodekanica za nastavu i studente 
Građevinskog fakulteta Osijek)  

3. Izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, prodekanica za nastavu Umjetničke akademije 
u Osijeku 
(zamjenik člana: prof. dr. sc. Davorin Đanić, prodekan za suradnju s nastavnim bazama 
Medicinskog fakultet Osijek)  

 
II. 

Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
imenuje se predsjednicom Povjerenstva za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku.  

III. 
Imenovano Povjerenstvo za prigovore navedeno u točki I. ove Odluke obvezno je u provedbi 
studentskih izbora postupati u skladu s člankom 9. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za 
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-
nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
 
9. Prijedlog hodograma aktivnosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku do 31. 

listopada 2017. godine 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda, Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen Prijedlog hodograma aktivnosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
do 31. listopada 2017. godine, a odnosi se na zajedničke sastanke Uprave Sveučilišta i uprava 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i sastavnica Sveučilišta na kojima bi obavili prve inicijalne 
razgovore. U hodogramu su navedene sve sastavnice, a datumi i termini zajedničkih sastanaka odrediti 
će se prema dogovoru s upravama fakulteta, Umjetničke akademije, sveučilišnih odjela i sveučilišnih 
ustanova.  
Zatim je upoznao članove Senata s pregledom sjednica (nacionalnih i sveučilišnih tijela) s prijedlogom 
datuma i termina njihova održavanja, kako slijedi: 
• sjednica Rektorskog zbora u akademskoj 2017./2018. godini pod predsjedanjem Sveučilišta u 

Osijeku - ponedjeljak 23. listopada 2017. godine u 17.00 sati,  
• 2. sjednica Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2017./2018. godini 

- srijeda, 25. listopada 2017. godine u 10.00 sati, 
•  konstituirajuće sjednice sveučilišnih odbora i povjerenstava u novom mandatu 2017.-2021. 

planiraju se za 30. i 31. listopada 2017. godine i konstituirajuća sjednica Skupštine studentskog 
zbora Sveučilišta planirana je u mjesecu studenome.  

 
 
10. Pokroviteljstvo 9. Međunarodnog kongresa “Flour-Bread 17”, Opatija 25. - 27. listopada 

2017. godine 
 
Rektor Sveučilišta je istaknuo da se ova točka odnosi na prihvaćanje pokroviteljstva 9. međunarodnog 
kongresa „Flour-Bread 17“, Opatija 25. - 27. listopada 2017. godine te predložio da članove Senata o 
istome izvijesti prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku.   
Dekan je izvijestio nazočne da Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, Međunarodna 
udruga za znanost i tehnologiju žitarica (ICC) i Hrvatska agencija za hranu (HAH) ove godine 
organiziraju 9. međunarodni kongres „Floru-Bread 17“ i 11. hrvatski kongres tehnologa proizvodnje i 
prerade brašna „Brašno-Kruh 17“, koji će se održati u Opatiji od 25. do 27. listopada 2017. godine. 
Nadalje je upoznao Senat da se Kongres od 1997. godine tradicionalno održava svake dvije godine te 
ove godine slavi 20. jubilej okupljanja znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i svijeta s ciljem 
predstavljanja najnovijih znanstvenih dostignuća u tehnologijama prerade žitarica, proizvodnje 
proizvoda na bazi žitarica kao i sigurnosti žitarica i proizvoda na bazi žitarica. Teme ovogodišnjeg 
Kongresa su: Kvaliteta žitarica i proizvoda na bazi žitarica (Cereals and Cereal Product Quality), 
Tehnologija prerade žitarica i proizvoda na bazi žitarica (Cereal Processing Tehnologies), Žitarice i 
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zdravlje (Cereal and Health), Sigurnost žitarica i proizvoda na bazi žitarica (Cereal Food Safety), 
Žitarice kao obnovljivi izvori energije (Cereal Waste Managment). Program Kongresa uključuje 
plenarna i pozvana predavanja, usmena priopćenja, priopćenja na posterima te prezentacije industrijske 
i laboratorijske opreme, proizvoda na bazi žitarica i popratnih publikacija.  
Nakon iznesenog Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno i 
jednoglasno je donio sljedeću 

 
ODLUKU 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo 9. Međunarodnog 
kongresa „Flour-Bread ʹ17“ i 11. hrvatskog kongresa tehnologa proizvodnje i prerade brašna 
„Brašno-kruh ʹ 17“ koji će se održati u Opatiji od 25. do 27. listopada 2017. godine. 
 
 
11. Razno 
U okviru ove točke dnevnog reda nije bilo pitanja niti prijedloga i prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor 
Sveučilišta zahvalio je članovima Senata na sudjelovanju u radu 1. sjednice Senata u akademskoj godini 
2017./2018. i zaključio sjednicu u 10.35 sati.  
 
 
                  Zapisnik sastavila 
 
Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.  

                             REKTOR 
 

            Prof. dr. sc. Vlado Guberac 
 
 
 


