
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
2. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2017./2018., održane 25. 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. Igor Lukačević, zamjenik pročelnika (zamjena za pročelnika izv. prof. dr. sc. Vanju  

                                                                                    Radolića), Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
5. Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
6. Izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva  

                                                          i informacijskih tehnologija  
8.   Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, 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. Vesnica Mlinarević, prodekanica (zamjena za dekana prof. dr. sc. Damira 

Matanovića), Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i 
obrazovne znanosti   

15. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica,  Humanističke znanosti/Filozofski fakultet   
16. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u 

Đakovu 
17. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
18. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
19. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
20. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
21. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
22. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
23. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na  
                             Medicinskom fakultetu Osijek 
24. Stjepan Ćurčić, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku  
 
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   
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Nenazočni: 
1. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija                 

                                       Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 

2. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja  
                                      Strossmayera u Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
 
3. 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 2. sjednicu Senata u akademskoj godini 2017./2018. te pozdravio članove Senata i sve nazočne 
i predložio sljedeći  
 

Dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 1. sjednice Senata u akademskoj godini 2017./2018. od 11. listopada 

2017. godine  
2. Izvješće Rektora  
3. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju prorektora za strategiju razvoja i prostorno 

planiranje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 29. rujna 2017. godine 
4. Prijedlog imenovanja prorektora za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2017.-2021. 
5. Potvrda izbora izv. prof. dr.sc. Vesnice Mlinarević u znanstveno-nastavno zvanje redovite 

profesorice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na 
Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti (prvi izbor)   

6. Potvrda izbora dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 
7. Imenovanje predsjednika i članova sveučilišnih odbora i povjerenstava:  
      7.1.   Odbor za statutarna i pravna pitanja 

7.2.   Odbor za financijsko poslovanje i proračun  
7.3.   Odbor za nastavu i kadrovsku politiku  
7.4.   Odbor za izdavačku djelatnost  
7.5.   Odbor za priznanja  
7.6.   Odbor za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 
7.7.   Povjerenstvo za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
7.8.   Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate  
7.9.   Povjerenstva za programe cjeloživotnog učenja 
7.10. Etičko povjerenstvo  

8. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i 
osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 

9. Razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku 
10. Izvješće o upisima studenata u I. godini preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te 

preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2017./2018.  
11. Izvješće o upisima studenata u I. godini diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini  

2017./2018. 
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12. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja pod nazivom “Tradicionalni i 
suvremeni postupci prerade ljekovitog bilja” na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 

13. Sveučilišno izdavaštvo 
14. Prethodno mišljenje o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti: prof. dr. sc.  Mane Medić, 

redoviti profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku   
15. Prijedlog izrade Strateškog plana unutarnje revizije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za razdoblje 2018-2020. godine 
16. Razno 
 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 2. sjednicu Senata 
dostavljen elektroničkim putem i predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. 
Senat je jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. 
 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 1. sjednice Senata u akademskoj godini 2017./2018. od 11. listopada 

2017. godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 1. sjednice Senata od 11. listopada 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 1. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2017./2018. od 11. listopada 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 od prošle sjednice Senata te izvijestio  kako slijedi: 

 10. listopada 2017. godine u rektoratu je organiziran sastanak dobrodošlice za 41 Erasmus 
dolazna studenta Sveučilišta 

 17. listopada 2017. godine održan je radni sastanak Uprave Sveučilišta s Upravom Odjela za 
matematiku, 

 održan sastanak s predstavnicima tvrtke Gradnja vezano uz aktivaciju gradilišta Studentskog 
doma pri čemu je dat rok do 15. studenoga 2017. godine u kojem moraju pokazati vidne napretke 
u dinamici izvođenja radova te će se temeljem izvješća nadzornog inženjera donijeti odluka o 
nastavku gradnje Studentskog doma ili raskidu ugovora.  

 18. listopada 2017. godine veleposlanik Mađarske u RH posjetio Sveučilište i razgovaralo o 
nastavku uspješne suradnje s mađarskim sveučilištima na zajedničkim projektima. 

 19. listopada 2017. godine održan Ceepus info dan na Sveučilištu 
 održan sastanak s Rektorom Univerze u Mariboru prof. dr. sc. Igorom Tičarom te dekanom 

Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija prof. dr. sc. Dragom Žagarom 
i  Rektorom Sveučilišta o nastavku uspješne suradnje na zajedničkim projektima.  

 23. listopada 2017. godine održana 1. sjednica Rektorskog zbora u akademskoj godini 
2017./2018. na osječkom Sveučilištu i Rektorski zbor je donio: 

 

1. Sporazum o zajedničkom izvođenju studija javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj 
te Sveučilišta u Mostaru 
Rektorski zbor je prihvatio prijedlog Sporazuma o zajedničkom izvođenju studija javnih 
sveučilišta u Republici Hrvatskoj te Sveučilišta u Mostaru koji se upućuje se senatima 
sveučilišta na raspravu. Nakon provedene rasprave na senatima sveučilišta, konačni tekst 
Sporazuma potpisat će rektori javnih sveučilišta i rektor Sveučilišta u Mostaru. Na sljedećoj 
sjednici Senata provest će se rasprava o prijedlogu Sporazuma.  
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2. Rektorski zbor ima povjerenstva i radne skupine iz područja nastave, znanosti, kvalitete i 
financija i drugih djelatnosti koja su imenovana u prethodne tri godine i s obzrom da seu 
se promijenile uprave na pojedinim sveučilištima, imenovani su novi članovi 
povjerenstava  u koje su imenovani prorektori osječkog Sveučilišta: prof. dr. sc. Sonja 
Vila, prof. dr. sc. Dražan Kozak i prof. dr. sc. Drago Šubarić prema područjima svoje 
djelatnosti. 

3. U tijeku je izrada prijedloga krovnog Sporazuma o jedinstvenom digitalnom znanstvenom 
časopisu studentskih radova, kojim će rektori javnih sveučilišta dati suglasnost za 
pokretanje takvog časopisa.  

4. Rektorski zbor je donio Mišljenje o raspisivanju natječaja za provedbu postupka izbora u 
znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja i na odgovarajuća radna 
mjesta na sveučilištima u RH u kojem je Rektorski zbor kao nadležno nacionalno tijelo 
koje brine o cjelokupnom sveučilišnom sustavu, a time i akademskoj zajednici u cjelini. 
mora uvažiti i autonomiju svakog pojedinog sveučilišta, stoga je zaključno istakao da kod 
raspisivanja javnog natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto svako sveučilište, odnosno sastavnica ima pravo na autonomiju kod 
raspisivanja javnog natječaja. To znači da stručno vijeće sastavnice, uz obvezu 
propisivanje formalnih uvjeta određenih Zakonom i općim aktima sveučilišta i sastavnice, 
te uz obvezu navođenja znanstvenog/umjetničkog područja i polja može - ako utvrdi da je 
to potrebno – u natječaju navesti i znanstvenu/umjetničku granu u koju se vrši izbor, a isto 
tako i ustrojbenu jedinicu sastavnice na kojoj se nalazi radno mjesto. Mišljenje dostavljeno 
je tajnicima na Kolegiju tajnika, a Zaključak RZ dostaviti će se svim sastavnicama.  

 
 
3. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju prorektora za strategiju razvoja i prostorno 

planiranje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 29. rujna 2017. godine 
 
U okviru ove točke dnevnog reda, Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je Odlukom Senata 
od 29. rujna 2017. godine prof. dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta imenovan prorektorom za strategiju razvoja i prostorno planiranje. Izmjena i 
dopuna Odluke o imenovanju prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta odnosi 
se na usklađivanje s izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
koje je donio Senat 11. listopada 2017. godine, objavljenog 12. listopada 2017. godine i stupio na snagu 
20. listopada 2017. godine i kojim je promijenjeno područje djelatnosti imenovanog prorektora i glasi: 
„prorektor za strategiju razvoja i financije“.  
Nakon iznesenoga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedenu 
izmjenu te je predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
imenovanju prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. U Odluci Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 29. rujna 2017. 
godine (KLASA:602-04/17-04/10, UR.BROJ:2158-60-01-17-6) u nazivu, izreci i 
obrazloženju Odluke mijenja se područje djelatnosti prorektora i glasi: „prorektor za 
strategiju i razvoja i financije.  

2. Ostali dio izreke i obrazloženja Odluke ostaje nepromijenjen.  
 
 
 
4. Prijedlog imenovanja prorektora za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2017.-2021. 
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Rektor Sveučilišta je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na prijedlog imenovanja prorektora 
za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta te da je u materijalima za sjednicu Senata 
dostavljena dokumentacija predloženika izv. prof. art. Roberta Raponje. Izmjenom Statuta Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 11. listopada 2017. godine utvrđen je prorektor za umjetnost, 
kulturu i međuinstitucijsku suradnju. Nadalje, iz životopisa izv. prof. art. Roberta Raponje, koji je 
također dostavljen u materijalima za sjednicu Senata je istaknuo da je bio na položaju prodekana za 
međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Umjetničke akademije te da ima zavidnu umjetničku 
djelatnost i istovremeno je sveučilišni nastavnik iz glume na Odsjeku za kazališnu umjetnost na 
Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Režirao je oko dvjestotinjak predstava i scenskih događanja. Dobitnik 
je niza nagrada i priznanja na raznim festivalima te nagrada Društva dramskih umjetnika Hrvatske za 
dvije predstave i Pečata Grada Osijeka za promicanje kulture Grada Osijeka. Također je izvijestio da je 
bio umjetnički voditelj Međunarodnog festivala kazališnih akademija – DIONIZ, zatim u HNK u 
Osijeku, ravnatelj „Osječkog ljeta kulture“, ravnatelj Pula Film Festivala, ravnatelj Istarskog narodnog 
kazališta u Puli te umjetnički ravnatelj kazališta i ravnatelj Internacionalnog kazališnog festivala za 
mlade Istarskog narodnog kazališta u Puli.  
Nakon iznesenoga, Rektor je ispričao nenazočnost izv. prof. art. Roberta Raponje zbog službenog puta 
i otvorio raspravu. Članovi Senata prihvatili su prijedlog prof. dr. sc. Vlade Guberca i jednoglasno 
donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju prorektora za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Izv. prof. art. Robert Raponja, izvanredni profesor Umjetničke akademije u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se za prorektora za umjetnost, 
kulturu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 
mandat od četiri godine.  

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 danom donošenja i primjenjuje se od 1. studenoga 2017. 
godine.  

 
 
5. Potvrda izbora izv. prof. dr.sc. Vesnice Mlinarević u znanstveno-nastavno zvanje redovite 

profesorice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na 
Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti (prvi izbor)   

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljeni materijal o provedenom postupku izbora izv. prof. dr. sc. Vesnice Mlinarević u 
znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice te da je postupak proveden u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta) i Statutom Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, 
koji je proveo postupak izbora te Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na 
odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik Sveučilišta) i predložio da ukratko 
podnese izvješće Prorektor za nastavu i studente prof. dr. sc. Dražan Kozak.   
Prorektor je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević objavila 20 znanstvenih radova u 
časopisima i publikacijama zastupljenim u jednoj od citiranih baza podataka i/ili časopisima i 
publikacijama s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzijama te knjigama, poglavljima u 
knjigama (a1) te 30 radova objavljenih kao članak u časopisu i kategoriziran kao originalni znanstveni 
rad, pregledni rad ili prethodno priopćenje i radovi u zborniku sa znanstvenih skupova. Održala je 
ukupno 36 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima te 5 pozvanih predavanja. Bila je 
regionalna voditeljica Projekata „Osnove demokracije i Građanski odgoj“ za osnovne škole u pet 
slavonskih Županija za 2001. i 2002. godinu u okviru Zavoda za školstvo Republike Hrvatske te 
istraživač na tri znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. 
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Isto tako je od 2013. do 2015. godine vodila međunarodni projekt IPA IV – Operativni program Razvoja 
ljudskih potencijala u okviru natječaja „Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni 
sustav“ (ug. br. IPA4.1.2.2.02.01.c31) RO-ufos-luna-MI, Improvement of Position of Roma Children in 

Education in Baranja Region/Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji na 
Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, a od 2016. godine istraživač je na međunarodnom 
projektu Erasmus + KA2 ''Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and 

opportunities“ i od 2017. godine istraživač je na Projektu „Kvaliteta života djece i adolescenata na 

području istočne Slavonije“, interni projekt Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz STEM područja. 
Autorica odnosno suautorica je tri sveučilišna udžbenika i pod njezinim mentorstvom izrađeno je i 
obranjeno ukupno 70 diplomskih i završnih radova i u koautorstvu s diplomantima objavila je 5 
znanstvenih radova. Također je bila komentoricom pri izradi doktorskog rada i u koautorstvu sa 
studenticom, koja je završila poslijediplomski (doktorski) studij objavila je tri rada i jednu monografiju. 
U uredničkom je odboru domaćeg znanstvenog časopisa Život i škola i inozemnog Évkönyv, Subotica. 
Članica je Hrvatskog pedagogijskog društva i Matice Hrvatske, Podružnica Osijek te članica više 
povjerenstva na fakultetskoj, sveučilišnoj i državnoj razini. Bila je prodekanica za stručno-razvojne 
poslove od 2008. do 2010. godine i prodekanica za nastavu od 2010. do 2014. godine Učiteljskog 
fakulteta u Osijeku i od 2014. godine je prodekanica za nastavu Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti. Zatim, je Prorektor konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. 
sc. Vesnice Mlinarević u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite 
profesorice u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, 
Statutom Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. 
Vesnica Mlinarević ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto redovite profesorice. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Vesnice Mlinarević u znanstveno-nastavno zvanje i 
znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
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. Vesnice Mlinarević, izvanredne profesorice u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz 
znanstvenog područja Društvenih znanosti znanstvenog polja pedagogija na Fakultetu za 
odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite 
profesorice navedene u točki I. 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. 

 
 
6. Potvrda izbora dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda istaknuo da je Prehrambeno-tehnološki fakultet u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostavio 20. listopada 2017. godine Senatu zahtjev za 
potvrdu izbora dekana i dokumentaciju o provedenom postupku izbora dekana na Prehrambeno-
tehnološkog fakultetu Osijek, koja sadrži: izjavu prof. dr. sc. Jurislava Babića, redovitog profesora o 
prihvaćanju kandidature, životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada, Program rada za mandatno 
razdoblje 2017.- 2021., Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedbi postupka izbora dekana tajnim 
glasovanjem na Izbornoj sjednici Fakultetskog vijeća od 20. listopada 2017. godine, Zapisnik Izborne 
sjednice Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta od 20. listopada 2017. godine i Odluku 
Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek od 20. listopada 2017. godine o izboru 
prof. dr. sc. Jurislava Babića, redovitog profesora za dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 
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za mandatno razdoblje 2017. do 2021. godine. Iz dostavljene dokumentacije vidljivo je da je postupak 
izbora dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te da je prof. 
dr. sc. Jurislav Babić 20. listopada  2017. godine natpolovičnom većinom glasova Fakultetskog vijeća 
izabran za dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2017.-2021. i 
mandat mu započinje 1. studenoga 2017. godine stoga je predložio Senatu potvrdu izbora.    
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću  
  

ODLUKU 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Jurislava Babića, redovitog profesora za dekana 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

2. Mandatno razdoblje od četiri godine započinje 1. studenog 2017. godine. 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. studenog 2017. godine. 

 
 
7. Imenovanje predsjednika i članova sveučilišnih odbora i povjerenstava:  
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor je upoznao članove Senata da je dosadašnjim članovima 
sveučilišnih odbora i povjerenstava istekao četverogodišnji mandat te da su odbori i povjerenstva stručna 
tijela Senata, koja daju svoja mišljenja i prijedloge Senatu prema proceduri utvrđenoj Statutom i 
pravilnicima Sveučilišta stoga je potrebno imenovati nove predsjednike i članove odbora i 
povjerenstava. U materijalima za sjednicu dostavljeni su Prijedlozi Odluka za predsjednike i članove 
odbora i povjerenstava navedenih u podtočkama od 7.1. do 7.10., kako slijedi: 
 
7.1.   Odbor za statutarna i pravna pitanja 
 
Rektor je istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog predsjednika i članova 
Odbora za statutarna i pravna pitanja, kako slijedi: prof. dr. sc. Mario Vinković, redoviti profesor 
Pravnog fakulteta, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, 
projekte i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Borislav Miličević, redoviti profesor Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta, doc. dr. sc. Boris Vulić, docent Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Zvonimir 
Biskupović, dipl. iur., tajnik Građevinskog fakulteta. Mandat predsjednika i članova Odbora za 
statutarna i pravna pitanja traje četiri godine i započinje 1. studenoga 2017. Skupština Studentskog zbora 
Sveučilišta imenovat će nakon provedenih studentskih izbora studentskog predstavnika za člana Odbora 
za statutarna i pravna pitanja na vrijeme od dvije godine u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i 
drugim studentskim organizacijama i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta.  
Nakon iznesenog je otvorio raspravu i pozvao članove Senata da iznesu svoje primjedbe ili prijedloge 
za imenovanjem ukoliko ih imaju. Članovi Senata nisu imali primjedbi niti prijedloga za imenovanjem 
predsjednika i članova Odbora za statutarna i pravna pitanja i jednoglasno su donijeli  
 

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za statutarna i pravna pitanja 
 

I. 
Imenuje se predsjednik i članovi Odbora za statutarna i pravna pitanja u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Mario Vinković, redoviti profesor Pravnog fakulteta, predsjednik 
 
Članovi: 

2. Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i  
                                                      međunarodnu suradnju,  

3. Prof. dr. sc. Borislav Miličević, redoviti profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta,   



8 

 

4. Doc. dr. sc. Boris Vulić, docent Katoličkog bogoslovnog fakulteta,  
5. Zvonimir Biskupović, dipl. iur., tajnik Građevinskog fakulteta.  

 
U radu Odbora za statutarna i pravna pitanja sudjeluje bez prava glasa Zdenka Barišić, mag. 
iur., glavna tajnica Sveučilišta.  
 

II. 
Mandat predsjednika i članova Odbora za statutarna i pravna pitanja imenovanim u točki I. ove 
Odluke traje četiri godine i započinje 1. studenoga 2017. godine  
 

III. 
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta imenovat će nakon provedenih studentskih izbora 
studentskog predstavnika za člana Odbora za statutarna i pravna pitanja na vrijeme od dvije 
godine u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i 
Statutom Studentskog zbora Sveučilišta. 
 
7.2.   Odbor za financijsko poslovanje i proračun  
 
Rektor je izvijestio članove Senata da se u okviru ove podtočke dnevnog reda predlaže imenovanje 
predsjednika i članova Odbora za financijsko poslovanje i proračun, kako slijedi: prof. dr. sc. Drago 
Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Sonja Vila, 
prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Domagoj 
Karačić, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta te prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan 
Poljoprivrednog fakulteta i Sandra Marić, dipl, oec., rukovoditeljica pododsjeka u Središnjoj službi za 
financijsko-računovodstvene poslove Ekonomskog fakulteta. Mandat predsjednika i članova Odbora za 
financijsko poslovanje i proračun traje četiri godine i započinje 1. studenoga 2017. Skupština 
Studentskog zbora Sveučilišta imenovat će nakon provedenih studentskih izbora studentskog 
predstavnika za člana Odbora za financijsko poslovanje i proračun na vrijeme od dvije godine u skladu 
sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i Statutom Studentskog zbora 
Sveučilišta.  
Nakon iznesenog je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi niti prijedloga za imenovanjem 
predsjednika i članova Odbora za financijsko poslovanje i proračun i jednoglasno je donio 
 

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za financijsko poslovanje i proračun 
 

I. 
Imenuje se predsjednik i članovi Odbora za financijsko poslovanje i proračun u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije, predsjednik 
     
    Članovi: 
2. Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu 
                                             suradnju, 
3. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta, 
4. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Poljoprivrednog fakulteta, 
5. Sandra Marić, dipl, oec., rukovoditeljica pododsjeka u Središnjoj službi za financijsko-

računovodstvene poslove Ekonomskog fakulteta. 
 
U radu Odbora za financijsko poslovanje i proračun sudjeluje bez prava glasa Anđelka Klaić, 
dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i izgradnju Sveučilišta. 
 

II. 
Mandat predsjednika i članova Odbora za financijsko poslovanje i proračun imenovanim u točki 
I. ove Odluke traje četiri godine i započinje 1. studenoga 2017. godine. 
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III. 

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenovat će nakon 
provedenih studentskih izbora studentskog predstavnika za člana Odbora za financijsko 
poslovanje i proračun na vrijeme od dvije godine u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i 
drugim studentskim organizacijama i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 
 
7.3.   Odbor za nastavu i kadrovsku politiku  
 
Isto tako, Rektor je izvijestio članove Senata da se u okviru ove podtočke dnevnog reda predlaže 
imenovanje predsjednika i članova Odbora za nastavu i kadrovsku politiku, kako slijedi: prof. dr. sc. 
Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, predsjednik i članovi: izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman 
Peterka, prodekanica za nastavu Ekonomskog fakulteta, izv. prof. Tomislav Matić, prodekan za nastavu 
i studente Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, prof. dr. sc. Vesnica 
Mlinarević, prodekanica za nastavu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, doc. dr. sc. Leonard Pon, 
prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak Klečina, prodekanica za 
nastavu i studente Građevinskog fakulteta, doc. dr. sc. Suzana Vuletić, prodekanica za nastavu i studente 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta, prof. dr. sc. Ines Drenjančcvić, prodekanica za nastavu Medicinskog 
fakulteta, prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta, izv. prof. dr. sc. 
Rajko Odobaša, prodekan za nastavu i studente Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Željko Ivandić, prodekan 
za nastavu Strojarskog fakulteta, izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj Jerković, prodekanica za 
nastavu Umjetničke akademije, doc. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer, zamjenica pročelnice za nastavu i 
studente Odjela za biologiju, doc. dr. sc. Zvonko Glumac, zamjenik pročelnika za nastavu i studente 
Odjela za fiziku, doc. dr. sc. Mirela Samardžić, zamjenica pročelnika za nastavu i studente Odjela za 
kemiju te izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za nastavu i studente Odjela za 
matematiku doc. art. Anđelko Mrkonjić, zamjenik pročelnice za nastavu i studente Odjela za 
kulturologiju. Predstavnik Prehrambeno-tehnološkog fakulteta i predstavnik Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo imenovat će se nakon provedenog postupka izbora prodekana za nastavu. Mandat 
predsjednika i članova Odbora za nastavu i kadrovsku politiku traje četiri godine i započinje 1. 
studenoga 2017. godine.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi niti prijedloga za imenovanjem 
predsjednika i članova Odbora za nastavu i kadrovsku politiku te je prijedlog prihvatio i jednoglasno 
donio 
 

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za nastavu i kadrovsku politiku 
 

I. 
Imenuje se predsjednik i članovi Odbora za nastavu i kadrovsku politiku: 
1. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, predsjednik 
 
    Članovi: 
2. Izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica za nastavu Ekonomskog fakulteta, 
3.Izv. prof. Tomislav Matić, prodekan za nastavu i studente Fakulteta elektrotehnike, računarstva 

i informacijskih tehnologija 
4. Prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, prodekanica za nastavu Fakulteta za odgojne i obrazovne 

znanosti, 
5. Doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta, 
6. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak Klečina, prodekanica za nastavu i studente Građevinskog 

fakulteta, 
7. Doc. dr. sc. Suzana Vuletić, prodekanica za nastavu i studente Katoličkog bogoslovnog  

fakulteta, 
8. Prof. dr. sc. Ines Drenjančcvić, prodekanica za nastavu Medicinskog fakulteta, 
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9. Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta, 
10. Izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša, prodekan za nastavu i studente Pravnog fakulteta, 
11. Prof. dr. sc. Željko Ivandić, prodekan za nastavu Strojarskog fakulteta 
12. Izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj Jerković, prodekanica za nastavu Umjetničke 

akademije, 
13. Doc. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer, zamjenica pročelnice za nastavu i studente Odjela za 

biologiju, 
14. Doc. dr. sc. Zvonko Glumac, zamjenik pročelnika za nastavu i studente Odjela za fiziku, 
15. Doc. dr. sc. Mirela Samardžić, zamjenica pročelnika za nastavu i studente Odjela za kemiju, 
16. Izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za nastavu i studente Odjela za 

matematiku, 
17. Doc. art. Anđelko Mrkonjić, zamjenik pročelnice za nastavu i studente Odjela za 

kulturologiju. 
 

II. 
Predstavnik Prehrambeno-tehnološkog fakulteta i predstavnik Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo imenovat će se nakon provedenog postupka izbora prodekana za nastavu. 
 

III. 
Mandat predsjednika i članova Odbora za nastavu i kadrovsku politiku imenovanim u točki I. 
ove Odluke traje četiri godine i započinje 1. studenoga 2017. godine. 
 
7.4.   Odbor za izdavačku djelatnost  
 
Također je Rektor pod ovom podtočkom dnevnog reda predložio imenovanje predsjednika i članova 
Odbora za izdavačku djelatnost, kako slijedi: prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, 
predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. 
Ivica Strelec, izvanredni profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, doc. dr. sc. Saša Došen, 
docentica Umjetničke akademije, doc. dr. sc. Šime Šokčević, prodekan Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta, izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik Odjela za kemiju i doc. dr. sc. Anđelko Mrkonjić 
zamjenik pročelnice Odjela za kulturologiju. Mandat predsjednika i članova Odbora za izdavačku 
djelatnost traje četiri godine i započinje 1.studenoga 2017. godine 
Senat nije imao primjedbi niti prijedloga za imenovanjem u sastav Odbora za izdavačku djelatnost i 
jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za izdavačku djelatnost 
 

I. 
Imenuje se predsjednik i članovi Odbora za izdavačku djelatnost u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, predsjednik 
     
    Članovi: 
2. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta, 
3. Izv. prof. dr. sc. Ivica Strelec, izvanredni profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, 
4. Doc. dr. sc. Saša Došen, docentica Umjetničke akademije, 
5. Doc. dr. sc. Šime Šokčević, prodekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta, 
6. Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik Odjela za kemiju, 
7. Doc. dr.sc. Anđelko Mrkonjić zamjenik pročelnice Odjela za kulturologiju. 
 

II. 
Mandat predsjednika i članova Odbora za izdavačku djelatnost imenovanim u točki I. ove Odluke 
traje četiri godine i započinje 1.studenoga 2017. godine 
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7.5.   Odbor za priznanja  
 
Pod ovom podtočkom, Rektor je predložio imenovanje predsjednika i članova Odbora za priznanja, 
kako slijedi: prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, predsjednik i članovi: prof. dr. 
sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. 
Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta i prof. dr. sc Srećko Tomas, redoviti profesor u trajnom 
zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Mandat predloženog predsjednika i članova Odbora za 
priznanja traje četiri godine i započinje 1. studenoga 2017. godine. Skupština Studentskog zbora 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenovat će nakon provedenih studentskih izbora 
studentskog predstavnika za člana Odbora za priznanja na vrijeme od dvije godine u skladu sa Zakonom 
o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Senat nije imao primjedbi na predloženo imenovanje i sastav Odbora za priznanja i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za priznanja 
 

I. 
Imenuje se predsjednik i članovi Odbora za priznanja u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, predsjednik 
 
    Članovi: 
2. Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju, 
3. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta, 
4. Prof. dr. sc Srećko Tomas, redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog  

fakulteta. 
 

II. 
Mandat predsjednika i članova Odbora za priznanja imenovanim u točki I. ove Odluke traje četiri 
godine i započinje 1. studenoga 2017. godine. 
 

III. 
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenovat će nakon 
provedenih studentskih izbora studentskog predstavnika za člana Odbora za priznanja na 
vrijeme od dvije godine u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
7.6.   Odbor za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 
 
Isto tako, Rektor je predložio imenovanje predsjednika i članova Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu 
kulturu, kako slijedi: Dubravko Ižaković, prof., viši predavač Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik 
i članovi: prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, Dražen Rastovski, prof., viši 
predavač Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti te Željko Beismann, prof., viši predavač Filozofskog 
fakulteta i Dražen Nikšić, prof., voditelj Odjeljka za sportsku djelatnost Sveučilišta. Mandat 
predsjednika i članova Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu traje četiri godine i započinje 1. 
studenoga 2017. godine. Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
imenovat će nakon provedenih studentskih izbora studentskog predstavnika za člana Odbora za sport, 
tjelesnu i zdravstvenu kulturu na vrijeme od dvije godine u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i 
drugim studentskim organizacijama i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku. 
Senat nije imao primjedbi na predloženo imenovanje i sastav Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu 
kulturu i jednoglasno donio 
 



12 

 

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova  

Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 
 
 

I. 
Imenuje se predsjednik i članovi Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu. 
1. Dubravko Ižaković, prof., viši predavač Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik 
     
    Članovi: 
2. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, 
3. Dražen Rastovski, prof., viši predavač Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, 
4. Željko Beismann, prof., viši predavač Filozofskog fakulteta, 
5. Dražen Nikšić, prof., voditelj Odjeljka za sportsku djelatnost Sveučilišta. 
 

II. 
Mandat predsjednika i članova Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu imenovanim u 
točki I. ove Odluke traje četiri godine i započinje 1. studenoga 2017. godine 
 

III. 
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenovat će nakon 
provedenih studentskih izbora studentskog predstavnika za člana Odbora za sport, tjelesnu i 
zdravstvenu kulturu na vrijeme od dvije godine u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i 
drugim studentskim organizacijama i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 
 
 
7.7.   Povjerenstvo za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
 
U okviru podtočke 7.7. dnevnog reda, Rektor je predložio sastav Povjerenstva za preddiplomske, 
diplomske i stručne studije, kako slijedi: prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, 
predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija, prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan Poljoprivrednog fakulteta, prof. dr. 
sc. Silva Soldo Butković, prodekanica Medicinskog fakulteta, izv. prof. art. Jasmina Pacek, prodekanica 
Umjetničke akademije, te izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, prodekanica Filozofskog fakulteta 
i doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, pročelnica Odjela za biologiju u mandatnom razdoblju od četiri godine, a 
započinje 1. studenoga 2017. godine. 
Senat nije imao primjedbi na predloženo imenovanje Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i 
stručne studije i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
 

I. 
Imenuje se predsjednik i članovi Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, predsjednik 
 
    Članovi: 
2. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih  

tehnologija, 
3. Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan Poljoprivrednog fakulteta, 
4. Prof. dr. sc. Silva Soldo Butković, prodekanica Medicinskog fakulteta, 
5. Izv. prof. art. Jasmina Pacek, prodekanica Umjetničke akademije, 
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6. Izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, prodekanica Filozofskog fakulteta, 
7. Doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, pročelnica Odjela za biologiju. 
 

 
 

II. 
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
imenovanim u točki I. ove Odluke traje četiri godine i započinje 1. studenoga 2017. godine 
 
7.8.   Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate 
 
Rektor je pod ovom podtočkom predložio sljedeći sastav Povjerenstva za poslijediplomske studije, 
doktorate i počasne doktorate: prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije projekte i 
međunarodnu suradnju, predsjednica i članovi: prof. dr. sc. Mira Lulić, redovita profesorica Pravnog 
fakulteta, prof. dr. sc. Snježana Rimac Drlje, prodekanica Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija,  prof. dr. sc. Marija Omazić, redovita profesorica Filozofskog fakulteta, doc. 
dr. sc. Martina Smolić, prodekanica Medicinskog fakulteta, prof. dr. sc. Jurislav Babić, redoviti profesor 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta te izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš, izvanredni profesor Ekonomskog 
fakulteta u mandatnom razdoblju od četiri godine, koji započinje 1. studenoga 2017. godine.  
Senat nije imao primjedbi na predloženi sastav Povjerenstva za poslijediplomske studije doktorate i 
počasne doktorate i  jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate 
 

I. 
Imenuje se predsjednik i članovi Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne 
doktorate u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije projekte i međunarodnu suradnju, 

predsjednica 
     
    Članovi: 
2. Prof. dr. sc. Mira Lulić, redovita profesorica Pravnog fakulteta 
3. Prof. dr. sc. Snježana Rimac Drlje, prodekanica Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija 
4. Prof. dr. sc. Marija Omazić, redovita profesorica Filozofskog fakulteta, 
5. Doc. dr. sc. Martina Smolić, prodekanica Medicinskog fakulteta, 
6. Prof. dr. sc. Jurislav Babić, redoviti profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
7. Izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta 
 

II. 
Mandat predsjedniku i članovima Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne 
doktorate imenovanim u točki I. ove Odluke traje četiri godine i započinje 1. studenoga 2017. 
godine. 
 
7.9.   Povjerenstva za programe cjeloživotnog učenja 
 
Isto tako Rektor je upoznao članove Senata s prijedlogom imenovanja Povjerenstva za programe 
cjeloživotnog učenja, kako slijedi: prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije, 
predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Darko Kiš, redoviti profesor u trajnom zvanju Poljoprivrednog 
fakulteta, prof. dr. sc. Goran Šimunović, prodekan Strojarskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Leonard Pon, 
prodekan Filozofskog fakulteta i izv. prof. art. Jasmina Pacek, prodekanica Umjetničke akademije. 
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za programe cjeloživotnog učenja započinje 1. studenoga 
2017. godine te stupanjem na snagu predložene Odluke o imenovanju predsjednika i članova 
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Povjerenstva za programe cjeloživotnog učenja, Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od 27. ožujka 2014. godine stavlja se izvan snage. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je predložio 
Senatu imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za programe cjeloživotnog učenja. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za programe cjeloživotnog učenja 
 

I. 
Imenuje se predsjednik i članovi Povjerenstva za programe cjeloživotnog učenja u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije, predsjednik 
 
    Članovi: 
2. Prof. dr. sc. Darko Kiš, redoviti profesor u trajnom zvanju Poljoprivrednog fakulteta, 
3. Prof. dr. sc. Goran Šimunović, prodekan Strojarskog fakulteta, 
4. Izv. prof. dr. sc. Leonard Pon, prodekan Filozofskog fakulteta, 
5. Izv. prof. art. Jasmina Pacek, prodekanica Umjetničke akademije 
 

II. 
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za programe cjeloživotnog učenja započinje 1. 
studenoga 2017. godine. 
 

III. 
Stupanjem na snagu ove Odluke, Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
od 27. ožujka 2014. godine (KLASA: 602-04/14-01/7 URBROJ: 2158-60-01-14-26) stavlja se izvan 
snage. 
 
7.10. Etičko povjerenstvo  
 
Rektor je u sastav Etičkog povjerenstva predložio imenovanje članova, kako slijedi: izv. prof. dr. sc. 
Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta, prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju 
razvoja i financije, prof. dr. sc. Mario Vinković, redoviti profesor Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Ivica 
Kladarić, prodekan Strojarskog fakulteta, prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju 
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo i prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, ravnatelj Poljoprivrednog 
instituta, član Sveučilišnog savjeta. Mandatno razdoblje članovima započinje 1. studenoga 2017. godine 
i traje četiri godine. Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
imenovat će nakon provedenih studentskih izbora studentskog predstavnika za člana Etičkog 
povjerenstva na vrijeme od dvije godine u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim 
studentskim organizacijama i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 
Nakon iznesenog Rektor je pozvao članove Senata da iznesu svoje primjedbe ili prijedloge za 
imenovanjem ukoliko ih imaju i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi niti prijedloga za 
imenovanjem članova Etičkog povjerenstva i jednoglasno su donijeli  
 

ODLUKU 
o imenovanju članova  

Etičkog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

I. 
Imenuje se članovi Etičkog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta, 
2. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije, 
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3. Prof. dr. sc. Mario Vinković, redoviti profesor Pravnog fakulteta 
4. Prof. dr. sc. Ivica Kladarić, prodekan Strojarskog fakulteta, 
5. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu 

i zdravstvo 
6. Prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, ravnatelj Poljoprivrednog instituta, član Sveučilišnog savjeta 
 

II. 
Mandat predsjednika i članova Etičkog povjerenstva imenovanim u točki I. ove Odluke traje 
četiri godine i započinje 1. studenoga 2017. godine 
 

III. 
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenovat će nakon 
provedenih studentskih izbora studentskog predstavnika za člana Etičkog povjerenstva na 
vrijeme od dvije godine u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
 
8. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i 

osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 
 
Rektor je izvijestio da se točka 8. dnevnog reda odnosi se na izmjenu i dopunu Odluke o imenovanju 
predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (u daljnjem 
tekstu: Izmjena i dopuna Odluke) te istaknuo da je Odlukom Senata od 29. ožujka 2017. godine 
imenovan novi Odbor, koji je imao 24 člana, međutim člankom 12. Pravilnika o ustroju i djelovanju 
sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik) određeno je 14 članova, kako slijedi: sedam (7) članova - predstavnika nastavnika 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica, dva (2) člana - predstavnika asistenata 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica, dva (2) člana - predstavnika studenata, jedan (1) član - 
predstavnik Centra, jedan (1) član - predstavnik gospodarstva i jedan (1) član - predstavnik Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje. Slijedom navedenog Izmjene i dopune Odluke odnose na usklađivanje s 
Pravilnikom. U materijalima za sjednicu Senata dostavljen je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog 
obrazovanja.  
Nakon iznesenoga Rektor Sveučilišta je pozvao članove Senata da se očituju o navedenim izmjenama 
predsjednika i članova Odbora i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na predložene 
Izmjene i dopune Odluke i jednoglasno su donijeli  
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 
 

I. 
Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 29. ožujka 2017. godine 
(KLASA: 602-04717-08710 URBROJ: 2158-60-01-17-1) mijenja se i glasi: 
 
Imenuje se predsjednik i članovi Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog 
obrazovanja u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Zlata Dolčak-Alduk, izvanredna profesorica Građevinskog fakulteta, 

predsjednica 
     
    Članovi: 
2. Izv. prof. dr. sc. Emina Kolar Begović, prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 
3. Prof. dr. sc. Ines Drenjančević, prodekanica Medicinskog fakulteta 
4. Doc. dr. sc. Ana Kurtović, docentica Filozofskog fakulteta 
5. Izv. prof. dr. sc. Renata Baličević, izvanredna profesorica Poljoprivrednog fakulteta 
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6. Izv. prof. dr. sc. Leon Maglić, izvanredni profesor Strojarskog fakulteta 
7. Izv. prof. art. dr. sc. Antoanta Radočaj Jerković, prodekanica Umjetničke akademije 
8. Snježana Barić Šelmić, asitentica Odjela za kulturologiju 
9. Mateja Đumić, asistentica Odjela za matematiku 
10. Ivan Sarić, dipl. iur. Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalni ured Osijek 
11.Anto Barukčić, mag. iur., predstojnik Regionalnog ureda Osijek, Hrvatski zavod za 

zapošljavanje 
12. Marina Holjenko, mag. iur., voditeljica odjeljka za unaprjeđivanje kvalitete Centra za 

unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 
 

II. 
Imenovani predsjednik i novi članovi Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog 
obrazovanja nastavljaju mandat prethodnih članova u skladu s Odlukom Senata od 29. ožujka 
2017. godine. 
 

III. 
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenovat će nakon 
provedenih studentskih izbora studentske predstavnike za članove Odbora na vrijeme od dvije 
godine u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i 
Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
 
9. Razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku 
 
Pod točkom 9. dnevnog reda Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen zahtjev prof. 
dr. sc. Rudolfa Scitovskog, redovitog profesora u trajnom zvanju Odjela za matematiku, kojim mandat 
člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku stavlja na raspolaganje od 10. listopada 2017. 
godine. Slijedom toga predlaže razrješenje prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog člana Upravnog vijeća 
Studentskog centra u Osijeku na osobni zahtjev i s obzirom na činjenicu da je imenovan prema 
prijedlogu rektora u skladu sa Statutom Sveučilišta, predlaže imenovanje prof. dr. sc. Drage Šubarića, 
prorektora za strategiju razvoja i financije, koji nastavlja mandat prethodnog člana Studentskog centra 
u Osijeku i započinje s 1. studenim 2017. godine. Nadalje je istaknuo da je Studentski centar sastavnica 
Sveučilišta, kojom prema Zakonu o ustanovama i Statutom Sveučilišta upravlja Upravno vijeće, a 
Sveučilište kao osnivač ustanove ima pravo predlaganja člana Upravnog vijeća, stoga je za člana i  
predložen Prorektor za strategiju razvoja i financije Sveučilišta kao član Uprave Sveučilišta.   
Nakon iznesenoga Rektor je pozvao članove Senata da se očituju o navedenom prijedlogu. Članovi 
Senata nisu imali primjedbi na predloženo razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća Studentskog 
centra u Osijeku i jednoglasno su donijeli  
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju člana 

Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku 
 

I. 
Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za matematiku imenovan 
prema prijedlogu Rektora Sveučilišta za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku na 
temelju Odluke Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 29. ožujka 2017. 
godine (KLASA: 602-04/17-09/5 UR.BROJ: 2158-60-01-17-7) razrješava se dužnosti člana 
Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku na osobni zahtjev. 
 

II. 
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek i prorektor za strategiju razvoja i financije imenuje se na prijedlog Rektora 
Sveučilišta na dužnost člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku. 
 



17 

 

III. 
Imenovani član Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku naveden u točki II. ove Odluke 
nastavlja mandat prethodnog člana Studentskog centra u Osijeku. 
 

 
IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. studenog 2017. godine. 
 
 
10. Izvješće o upisima studenata u I. godini preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te 

preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2017./2018.  
 
Rektor Sveučilišta je predložio da s ovom točkom dnevnog reda članove Senata upozna prof. dr. sc. 
Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente. 
Prorektor prof. dr. sc. Dražan Kozak je upoznao članove Senata da je ukupni kapacitet Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku za upis na preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske 
sveučilišne studije i preddiplomske stručne studije 3955 upisnih mjesta, od kojih 3397 mjesta za upis na 
preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije i 558 mjesta za upis na 
preddiplomske stručne studije. Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice uputile su svoje zahtjeve za 
proširenjima i prenamjenama kvota na pojedinim studijskim programima, a iste su ostale u propisanim 
okvirima. Prema podacima znanstveno-nastavnih sastavnica i umjetničko-nastavne sastavnice vidljivo 
je da je ukupno upisano 3300 studenata (od kojih 2793 redovita studenta, 516 izvanrednih studenata i 1 
student strani državljanin), što predstavlja 83,4% ostvarenog upisnog kapaciteta. Na preddiplomske 
sveučilišne i integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije je upisano ukupno 2852 studenta 
(od kojih 2377 redovitih studenata, 474 izvanredna studenata i 1 student strani državljanin). Na 
preddiplomske stručne studije je upisano ukupno 448 studenata (13,6% od ukupno upisanih), od kojih 
416 redovitih i 32 izvanredna studenta. Prema područjima znanosti najviše je studenata upisano u 
područje Društvenih znanosti, slijede Tehničke i Biotehničke znanosti. U materijalima za sjednicu 
dostavljeni su tablični prikazi proširenja i prenamjena kvota temeljem zahtjeva znanstveno/umjetničko-
nastavnih sastavnica, prikaz upisanih studenata na preddiplomske sveučilišne studije, integrirane 
preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, preddiplomske stručne studije, upisani studenti prema 
području znanosti, upisani studenti po posebnim kategorijama te upisani studenti strani državljani i 
upisani studenti s invaliditetom.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio da Senat prihvati Izvješće o upisima 
studenta u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija, te preddiplomskih stručnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018.  
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o upisima studenta u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne studije, 
integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije na 
znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018.  
 
 
11. Izvješće o upisima studenata u I. godini diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 

2017./2018.  
 
Isto tako s Izvješćem o upisima studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 
godini 2017./2018. Senat je upoznao Prorektor za nastavu i studente prof. dr. sc. Dražan Kozak te 
istaknuo da je ukupni kapacitet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za upis u I. godinu na 
diplomske sveučilišne studije iznosio 2366 upisnih mjesta, od kojih je 1667 mjesta za redovite studente, 
671 mjesto za izvanredne studente i 28 mjesta za studente strane državljane. Prema podacima 
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znanstveno-nastavnih sastavnica i umjetničko-nastavne sastavnice vidljivo je da je u I. godinu 
diplomskih sveučilišnih studija upisano ukupno 1463 studenta, od kojih 1151 redoviti student i 312 
izvanrednih studenata, što predstavlja 52,20% ostvarenog upisnog kapaciteta te istaknuo da prilikom 
određivanja kvota za sljedeću akademsku godinu sastavnice razmisle o eventualnim smanjenima kvota 
na pojedinim studijskim programima.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio da Senat prihvati Izvješće o upisima 
studenta u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018.  
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o upisima studenta u I. godinu studija na diplomske sveučilišne studije na 
znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018.  
 
 
12. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja pod nazivom “Tradicionalni i 

suvremeni postupci prerade ljekovitog bilja” na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 
 
Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na program 
cjeloživotnog učenja pod nazivom „Tradicionalni i suvremeni postupci prerade ljekovitog bilja“ na 
Prehrambeno-tehnološkom fakultetu i predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Dražan Kozak, 
prorektor za nastavu i studente. 
Prorektor je izvijestio da je Povjerenstvo Senata za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 20. listopada 2017. 
godine provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja 
„Tradicionalni i suvremeni postupci prerade ljekovitog bilja“ na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 
Osijek sukladno Pravilima za provedbu postupka provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku (daljnjem tekstu: Pravila). Povjerenstvo je utvrdilo da je uz zahtjev 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, priložena Odluka Fakultetskog vijeća od 25. rujna 2017. 
godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom „Tradicionalni i suvremeni postupci 

prerade ljekovitog bilja“. Na temelju priložene dokumentacije, Povjerenstvo je provelo postupak i u 
skladu s Pravilima utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje navedenog programa cjeloživotnog učenja 
te dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o davanju suglasnosti na ustroj 
i izvedbu programa cjeloživotnog učenja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u sastavu  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na ustroj i izvedbu programa  
cjeloživotnog učenja pod nazivom „Tradicionalni i suvremeni postupci prerade ljekovitog bilja“ 

 
Daje se suglasnost Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom 
„Tradicionalni i suvremeni postupci prerade ljekovitog bilja“. 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
13. Sveučilišno izdavaštvo 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za 
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izdavačku djelatnost članove Senata upozna Prorektor za nastavu i studente prof. dr. se. Dražan Kozak. 
Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 19. listopada 2017. godine prijedlog Poljoprivrednog fakulteta za izdavanje priručnika. 
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je uz prijedlog za izdavanje priručnika dostavljena 
Odluka Fakultetskog vijeća, kojom se daje suglasnost za izdavanje, recenzije i pripremljen tekst 
sveučilišnog priručnika za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu 
davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnog priručnika, kako slijedi: 

POLJOPRIVREDNI FAKULTET 

Autorica: Doc. dr. sc. Andrijana Rebekić 
Priručnik: Opisna statistika 
Recenzenti: Doc. dr. sc. Domagoj Šimić, Poljoprivredni institut Osijek, 
                     Prof. dr. sc. Zoran Škrtić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku  
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Opisna statistika“ autorice doc. dr. sc. 
Andrijane Rebekić.  
 
 
14. Prethodno mišljenje o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti: prof. dr. sc.  Mane Medić, 

redoviti profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku  
 
S ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je predložio da Senat upozna izv. prof. dr. sc. Boris 
Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku.  
Dekan je upoznao članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljena dokumentacija vezana za 
pokretanje postupka utvrđivanja ispunjenja nastave izvrsnosti u svrhu produljenja radnog odnosa nakon 
navršene 65. godine života za prof. dr. sc. Mane Medića, redovitog profesora u trajnom zvanju 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku, zbog postojanja potrebe za nastavkom njegova rada, kako slijedi: 
Zamolba s obnovom iskazivanja potrebe Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 18. 
listopada 2017. godine, Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti-polje ekonomije o 
ispunjenju kriterija znanstvene izvrsnosti od 6. listopada 2017. godine, dopuna Izvješća Stručnog 
povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju kriterija izvrsnosti prof. dr. sc. Mane Medića u 
postupku zaključivanja Ugovora o radu na određeno vrijeme od dvije godine nakon navršenih 65 godina 
života, radi utvrđivanja ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti u postupku odabira znanstvenika i 
nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života od 18. listopada 2017. godine, Odluka 
Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 19. listopada 2017. godine te Mišljenje i 
prijedlog Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 19. listopada 2017. godine . Nakon 
toga, Dekan je izvijestio da je potrebno da Senat sukladno članku 65. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku te Odluci Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 
o donošenju Prethodnog mišljenja senata sveučilišta/vijeća veleučilišta i visokih škola o utvrđivanju 
ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti u postupku odabira znanstvenika i nastavnika za produljenje 
ugovora o radu nakon 65. godine života (KLASA: 003-08/14-05/0005, URBROJ: 355-06-01-14-05 od 
20. lipnja 2014.) i Odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 19. listopada 2017. 
godine donese Prethodno Mišljenje o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti propisane 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne 
novine“ br. 139/13.) u postupku produljenja radnog odnosa nakon navršene 65. godine života za prof. 
dr. se. Mane Medića kako bi se isto uputilo Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj. 
Senat nije imao primjedbi na navedeno, stoga je Rektor predložio članovima Senata glasovanje o 
davanju prethodnog Mišljenja o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti u postupku odabira 
znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života za prof. dr. se. Mane 
Medića. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  
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PRETHODNO MIŠLJENJE 
o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti u postupku odabira znanstvenika 

i nastavnika za produljenje ugovora u radu nakon 65. godine života 
 

1. Prof. dr. sc. Mane Medić, redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za marketing 
Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ispunjava 
kriterije nastavne izvrsnosti propisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 139/13.) u postupku 
produljenja radnog odnosa nakon navršene 65. godine života. 

2. Prethodno mišljenje Senata upućuje se Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj. 

 
 
15. Prijedlog izrade Strateškog plana unutarnje revizije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za razdoblje 2018.-2020. godine 
 
Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na Prijedlog Strateškog plana unutarnje revizije 
Sveučilišta za razdoblje 2018.-2020. godine te istaknuo da djelokrug rada unutarnje revizije uključuje 
sve procese i aktivnosti korisnika proračuna na svim razinama upravljačke odgovornosti. Unutarnja 
revizija pregledava, ocjenjuje i izvještava o stanju kontrola te time doprinosi odgovarajućem vođenju 
poslova, ekonomičnoj i djelotvornoj uporabi resursa i ostvarenju organizacijskih ciljeva u odnosu na 
postavljene standarde poslovne uspješnosti, odnosno doprinosi poboljšanju poslovanja. Unutarnja 
revizija na Sveučilištu uspostavljena je na način definiran čl. 9. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom 
sektoru (NN 42/16) ustrojavanjem Samostalnog odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta te obavlja 
poslove unutarnje revizije u Sveučilištu i za sve sastavnice Sveučilišta i sukladno čl. 29. Zakona o 
sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15) Samostalni odjel za unutarnju reviziju 
Sveučilišta ustrojen je na najvišoj organizacijskoj razini. S obzirom da je planiranje temeljna funkcija 
upravljanja svih korisnika proračuna, tako i unutarnja revizija kao segment zahtjeva planiranje poslova 
unutarnje revizije u kontekstu planiranja sveukupnog poslovanja. U pripremi Strateškog plana predlaže 
se da sudjeluju čelnici znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i sastavnica Sveučilišta sukladno 
propisanoj regulativi i Uputi za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije, provođenjem 
slijedećih aktivnosti:  
- strateški plan, plan razvoja poslovanja i drugi planski dokumenti institucije – dostaviti, sastavnice koje 

su prethodno dostavile strateške dokumente unutarnjoj reviziji prema potrebi dostaviti samo izmjene,  
- shema organizacijskog ustroja institucije, pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta – dostaviti,  
- podaci o ulozi sastavnice u sustavu upravljanja EU fondovima – dostaviti,  
- Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu – dostaviti - samo sastavnice koje nisu dostavile Izjave 

Službi za financije, poslovne odnose, investicije i izgradnju Sveučilišta,  
- iskazivanjem prijedloga za potrebom revidiranja pojedinih područja, procesa i aktivnosti. 
Na kraju je izvijestio da je navedene dokumente, podatke i prijedloge potrebno dostaviti najkasnije do 
10. studenoga 2017. godine, a sva dodatna obrazloženja mogu se dobiti u Uredu voditelja Samostalnog 
odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta.  
 
 
16. Razno 
16.1. Reakreditacija poslijediplomskih (doktorskih) sveučilišnih studijskih programa Agencije 

za znanost i visoko obrazovanje  
 
Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
Sveučilišta je izvijestila članove da su s osječkog Sveučilišta u Akreditacijskom savjetu Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje imenovani: prof. dr. sc. Dražan Kozak kao član i  predsjednica je prof. dr. 
sc. Sonja Vila. Slijedom navedenog i s obzirom na činjenicu da je u tijeku provedba postupka 
reakreditacije poslijediplomskih (doktorskih) sveučilišnih studija na pojedinim znanstveno-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta predložila je da sa svih znanstveno-nastavnih sastavnica  u pripremi 
samoanalize i dokumentacije mogu zatražiti pomoć i dodatne konzultacije.      
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Nakon toga prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta je najavio da će se sljedeća sjednica Senata 
održati 29. studenoga 2017. godine te zahvalio članovima Senata na sudjelovanju u radu 2. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2017./2018. i zaključio sjednicu u 10.30 sati.  
 
 
                  Zapisnik sastavila 
 
Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.  

                             REKTOR 
 

            Prof. dr. sc. Vlado Guberac 
 
 
 


