
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
S E N A T  
 

Z A P I S N I K 
 
3. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2017./2018., održane 29. studenoga 2017. godine u vijećnici Rektorata Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, s početkom u 11.00 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. Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
5. Doc. dr. sc. Mirela Samardžić, zamjenica pročelnika (zamjena za pročelnika izv. prof. dr. sc.  

Berislava Markovića), Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
6. Izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7. Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan (zamjena za dekana prof.dr. sc. Dragu Žagara), 

Tehničke znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija  

8.   Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, privremeni dekan, Biomedicina i zdravstvo/Fakultet za dentalnu 

medicinu i zdravstvo 
11. Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
12. Prof. dr. sc. Vlatka Rozman, prodekanica (zamjena za dekana prof. dr. sc. Krunoslava Zmaića), 

Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
13. Prof. dr. sc. Jurislav Babić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
14. Prof. dr. sc. Renata Perić, dekanica, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
15.Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne 

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

Đakovu 
18. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
19. Izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za 

kulturologiju 
20. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
21. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
22. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
23. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija                 

                                       Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 

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

 
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 
3. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije 
4. Izv. prof. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju 
 
Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
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Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
 
Nenazočni: 
1. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
2. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na  
                             Medicinskom fakultetu Osijek 
3. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja  
                                      Strossmayera u Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
4. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja          
                                         Strossmayera u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
 
Ostali nazočni:  
Iz stručnih službi rektorata: 
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije                                                            

izgradnju 
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 
 
Na početku sjednice Senata  prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku ( u daljnjem tekstu: Rektor ) je izvijestio članove Senata da je 19. studnoga preminuo počasni 
doktoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku akademik Milan Moguš. 
Akademik Milan Moguš bio je dugogodišnji profesor na Filozofskom fakultetu u Osijeku i od 1997. 
godine počasnog doktora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Osječkoj akademskoj zajednici ostat će u trajnom sjećanju ustrajan rad  akademika Milana Moguša i 
njegov izniman doprinos  pri utemeljenju i redovitom djelovanju studija Hrvatskog jezika i književnosti 
na Filozofskom fakultetu u Osijeku, kao i izniman doprinos u području hrvatske filologije. Članovi 
Senata minutom šutenj odali su počast preminulom akademiku Milanu Mogušu. 

U uvodnom dijelu sjednice Rektor je izvijestio članove Senata da su studentski zborovi hrvatskih 
sveučilišta održali konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora Republike Hrvatske i da je za 
predsjednika Studentskog zbora Republike Hrvatske izabran Stjepan Ćurrčić, predsjednik Studentskog 
zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te čestitao novoizabranom predsjedniku 
Studentskog zbora Republike Hrvatske.  

Stjepan Ćurčić se zahvalio na čestitkama te izrazio želju za zajedničkom suradnjom u području visokog 
obrazovanja i studentskog standarda te istaknuo da mu je izuzetna čast biti članom Rektorskog zbora 
Republike Hrvatske. 
 
Isto tako Rektor Sveučilišta je istakao da su na sjednici Senata nazočna i dva nova člana Senata: prof. 
dr. sc. Jurislav Babić dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta i prof. dr. sc. Aleksandar Včev, 
privremeni dekan i predstavnik nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo Osijek.  
 
Nakon toga Rektor Sveučilišta je konstatirao da je na sjednici prisutan potreban broj članova Senata za 
održavanje sjednice Senata te otvorio 3. sjednicu Senata u akademskoj godini 2017./2018. i predložio 
sljedeći  
 

Dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 2. sjednice Senata u akademskoj godini 2017./2018. od 25. listopada 

2017. godine  
2. Izvješće Rektora 
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3. Potvrda izbora novih članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i 
studentskih predstavnika: 
3.1. prof. dr. sc. Jurislav Babić, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta  
3.2. prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu 

medicinu i zdravstvo  
3.3. predstavnika studenata 

4. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora: 
4.1. izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž  iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, 

znanstvenog polja teologija, znanstvene grane dogmatska teologija na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu  u Đakovu ( prvi izbor) 

4.2. prof. dr. sc. Marijana Zekić Sušac iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, 
znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane 
informacijski sustavi i informatologija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (trajno 
zvanje)  

4.3. prof. dr. sc. Saša Marenjak iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja temeljne tehničke znanosti na Građevinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 

5. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora u naslovnom zvanju na 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 
5.1. prof. dr. sc. Andrea Moguš-Milanković iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 

znanstvenog polja kemija (naslovno trajno zvanje) 
5.2. prof. dr. sc. Miroslav Plohl iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja biologija (naslovno trajno zvanje) 
5.3. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja biologija (naslovno trajno zvanje) 
5.4. izv. prof. dr. sc. Zorana Grubić iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, 

znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (prvi izbor-naslovno zvanje) 
5.5. izv. prof. dr. sc. Nela Pivac iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, 

znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (prvi izbor-naslovno zvanje) 
5.6. izv. prof. dr. sc. Neven Žarković iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, 

znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (prvi izbor-naslovno zvanje) 
5.7. prof. dr. sc. Sanja Kapitanović iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, 

znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (naslovno trajno zvanje) 
5.8. prof. dr. sc. Sonja Levanat iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, 

znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (naslovno trajno zvanje) 
6. Izmjene studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika na 

Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 
7. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 

na Građevinskom fakultetu Osijek (do 20%) 
8. Davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u 

akademskoj 2017./2018. godini Marku Feri vrhunskom umjetniku iz inozemstva  
9. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta u 

Osijeku  
10. Provedba funkcionalne integracije kroz statusne promjene znanstveno/umjetničko-nastavnih 

sastavnica Sveučilišta 
11. Davanje suglasnosti na programe cjeloživotnog učenja na Umjetničkoj akademiji u Osijeku: 

11.1. Japanski budo, tjelesno učenje i kreativni trening 
11.2. Osnove glazbene kulture i umjetnosti 

12. Uvjeti upisa i sustav bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i integriranih 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i preddiplomskih stručnih studija za 
akademsku godinu 2018./2019. na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta  

13. Imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za akademsko priznavanje visokoškolskih 
kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija 

14. Imenovanje studentskog predstavnika u Sveučilišni savjet 
15. Imenovanje studentskih predstavnika u upravna vijeća sveučilišnih ustanova: 
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15.1. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 
15.2. Studentski centar u Osijeku 
15.3. Studentski centar u Slavonskom Brodu 

16. Imenovanje studentskih predstavnika u sveučilišne odbore i povjerenstva 
16.1. Odbor za statutarna i pravna pitanja 
16.2. Odbor za financijsko poslovanje i proračun 
16.3. Odbor za priznanja 
16.3. Odbor za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 
16.4. Odbor za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 
16.5. Etičko povjerenstvo 
16.6. Povjerenstvo za dodjelu  studentskih stipendija i potpora redovitim studentima  

17. Izvješća o poslovanju trgovačkih društava: 
17.1. Tera tehnopolis d.o.o Osijek 
17.2. Obnovljivi izvori energije d.o.o. Osijek  

18. Imenovanje predstavnika Sveučilišta u tijela trgovačkog društava Tera Tehnopolis d.o.o.  
19. Prijedlog financijskog plana Sveučilišta za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. 

godine i projekcija za 2019. i 2020. godinu 
20. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta za 2017. godinu 
21. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta za potpisivanje Aneksa 

broj 3 Ugovora o oročenom garantnom depozitu za produženje roka korištenja depozitarnog 
računa 

22. Prijedlog raspodjele sredstava po Ugovoru o oročenom garantnom depozitu 716-12805/2015 
od 21.12.2015. 

23. Prijedlog cijene jednog norma sata za vanjske suradnike 
24. Davanje suglasnosti: 

24.1. prof. dr.sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta za plaćanje komunalnogdoprinosa za 
rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene – dogradnjei prenamjene 
postojeće zgrade u Sveučilišni centar 

  24.2. prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
prof. dr. sc. Renati Perić, dekanici Pravnog fakulteta u Osijeku za potpisivanje 
Sporazuma o provođenju Erasmus+ projekta  broj 2017-1-HR01-KA203-035359 –
INSPIRED-Innovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration 
Oriented Education 

  24.3. Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku zaprovođenje 
postupka javne nabave 

  24.4. prof.dr.sc. Renati Perić, dekanici Pravnog fakulteta za doznaku sredstava projektnim 
partnerima na projektu INSPIRED 

  24.5. prof.dr.sc. Ivanu Samardžiću, dekanu Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za 
pokretanje postupka kupovine nekretnine za potrebe Strojarskog fakulteta u  
Slavonskom Brodu 

25. Prijedlog Sporazuma o zajedničkom izvođenju studija javnih sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj te Sveučilišta u Mostaru 

26. Prijedlog novog člana Matičnog odbora za polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih 
medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije 

27. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 3. 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 2. sjednice Senata u akademskoj godini 2017./2018. od 25. listopada 

2017. godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je upoznao članove Senata da je u materijalima za sjednicu 
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dostavljen tekst Zapisnika 2. sjednice Senata od 25. 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 2. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2017./2018. od 25. listopada 2017. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
 
2. Izvješće Rektora 
 
Rektor Sveučilišta je u okviru ove točkom dnevnog reda upoznao članove Senata s informacijama i 
aktivnostima vezanim uz Sveučilište od prošle sjednice Senata te izvijestio, kako slijedi: 
 30. listopada 2017. godine kao predsjednik Rektorskog zbora sudjelovao je na Danu Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta te 3. studenoga na Danu Sveučilišta u Zagrebu, 
 6. studenoga 2017. godine na FERIT-u je otvoren sedmi Tjedan mobilnosti u organizaciji Hrvatske 

udruge za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti, Lokalnog odbora Osijek 
na otvaranju u ime Rektora sudjelovala je prorektorica prof. dr. sc. Sonja Vila, 

 7. studenoga 2017. godine je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti otvorio znanstveni 
skup 1. Osječki dani bioetike, 

 9. studenoga 2017. godine Rektor je s prof. dr. sc. Sonjom Vila, prorektoricom sudjelovao u radu 
godišnje konferencije Dunavske rektorske konferencije na Sveučilištu u Zagrebu, 

 14. studenoga 2017. godine potpisan je raskid Ugovora o gradnji Studentskog paviljona sa 
zajednicom ponuditelja i tvrtkom „Gradnja“ iz Osijeka. Ugovor je raskinut zbog konstantnog 
povećanja kašnjenja u dinamici radova (za 48% utrošenog vremena predviđenog za cijeli projekt, 
uspjelo su realizirati i naplatiti svega 4% sredstava što je oko 4.000.000,00 kuna od ukupno 
predviđenih 94.000.000,00 kn. Aktivirano je bankovno jamstvo za sanaciju gradilišta te će se 
provesti postupak javne nabave i odabrati novi izvođač, 

 15. studenoga 2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Studentskog zbora Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

 15. studenoga 2017. godine kao predsjednik Rektorskog zbora sudjelovao je na sjednici 
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na kojoj je izdana suglasnost 
na Odluku Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti 
u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja od 25. rujna 2017. godine i Odluka će biti u  
prosincu objavljena u „Narodnim novinama“, 

 20. studenoga 2017. godine Sveučilište je nabavilo za sve sastavnice sustav za provjeru izvornosti 
radova TURNITIN, koji je nasljednik Ephorusa u vrijednosti od 25.000 EUR. Ovaj sustav je 
namijenjen nastavnicima i mentorima kao alat za olakšavanje provjere izvornosti studentskih 
radova, te studentima kao alat za samoprovjeru vlastitih radova. Sveučilište je odobrilo i nabavu 
programa za potrebe Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek vrijednog 50.000 kn (CROLIST), 

 21. studenoga 2017. godine održana je 3. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u 
Slavonskom Brodu na kojoj je u ime Rektora sudjelovao Prorektor prof. dr. sc. Dražan Kozak, 

 23. studenoga 2017. godine prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente je u ime 
Rektorskog zbora sudjelovao na sastanku projekta HEInnovate u MZO zajedno s predstavnicima 
Europske komisije i OECD-a. Riječ je o internetskom alatu, koji visokim učilištima omogućuje 
provedbu samoprocjene vlastite ustanove u 7 područja ključnih za provedbu i razvoj poduzetničkih 
i inovativnih ustanova visokog obrazovanja, 

 24. studenoga 2017. godine prijavljeno je pet projekata važnih za strategiju razvoja Sveučilišta na 
Javnom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu 
na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema 

IRI infrastrukturnih projekata“, kako slijedi: 
1. Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva – ZICER“ – projekt Fakulteta 

elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, 
2. „Sveučilišna knjižnica i multimedijski centar Osijek – SKIMCO“, 
3. „Centar za inovacije i transfer tehnologija za održivu proizvodnju hrane i nutricionizam“ – 

projekt Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 
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4. „Izgradnja IRI infrastrukture za znanstvena postignuća u području kineziologije i sportske 
medicine uz realizaciju korektivnih programa s ciljem unaprjeđenja zdravlja i kvalitete života – 
IKS“ – projekt Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, 

5. „MEDIKOKPOLIS – Znanstveno-istraživački centar Medicinskog fakulteta Osijek“ – projekt 
Medicinskog fakulteta Osijek 

 24. studenoga 2017. godine predstavljeni su rezultati jedinstvene sveučilišne ankete za akademsku 
godinu 2016./2017. te će čelnicima sastavnica biti poslani pristupni podatci za uvid u rezultate 
ankete. Najviša ocjena dosad (4.63), 

 24. studenoga 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan je treći sastanak 
Povjerenstava za izradu Zakona o kvaliteti u znanosti i visokom obrazovanju na kojem je 
sudjelovala prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica Vila kao član Povjerenstva, 

 27. studenoga 2017. godine potpisan je Ugovor o davanju zgrade u Donjem gradu (Crkvena ulica) 
na dugogodišnje korištenje Sveučilištu u Osijeku – Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, 
kojeg su potpisali  doc. dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine i prof. dr. sc. Vlado Guberac, 
rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

studentskih predstavnika: 
 
Rektor  je upoznao članove Senata da je u okviru ove točke dnevnog reda u materijalima dostavljen 
prijedlog potvrda novih članova  Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i studentskih 
predstavnika te ukratko izvijestio Senat u okviru podtočaka 3.1. i 3.2., a u okviru podtočke 3.3. predložio 
da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente.  
 
3.1. prof. dr. sc. Jurislav Babić, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta  
 
Rektor je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta  Osijek na sjednici 
održanoj 31. listopada 2017. godine provelo postupak izbora jednog člana Senata iz reda nastavnika u 
znanstveno-nastavnom zvanju i izabralo prof. dr. sc. Jurislava Babića, redovitog profesora i dekana 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju, 
kao predstavnika znanstvenog područja Biotehničkih znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Slijedom navedenog, Senat u skladu sa Statutom Sveučilišta 
potvrđuje izbor novog člana Senata. 
Članovi Senata prihvatili su navedeni izbor i jednoglasno donijeli  
 

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

 
I. 

Za novog člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju na sjednici 
Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek izabran je: 
 
Prof. dr. sc. Jurislav Babić,                                    Biotehničke znanosti / 
redoviti profesor i dekan                                         Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 
 

II. 
Senat potvrđuje izbor prof. dr. sc. Jurislava Babića, redovitog profesora i dekana Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta Osijek za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju, 
kao predstavnika znanstvenog područja Biotehničkih znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. 

 
III. 
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Izabrani član Senata naveden u točki I. nastavlja mandat prethodnog člana Senata u sazivu 2017.-
2021. iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno-nastavne sastavnice 
Prehrambeno-tehnološkog  fakulteta Osijek. 
 
3.2. prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu 

medicinu i zdravstvo  
 
Rektor je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na 
sjednici održanoj 14. studenoga 2017. godine provelo postupak izbora člana Senata iz reda nastavnika 
u znanstveno-nastavnom zvanju i izabralo prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, redovitog profesora u trajnom 
zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za člana Senata iz reda nastavnika u 
znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i 
znanstveno-nastavne sastavnice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Slijedom navedenog  
Senat u skladu sa Statutom Sveučilišta, Senat potvrđuje izbor novog člana Senata. 
Članovi Senata prihvatili su navedeni izbor i jednoglasno donijeli  
 

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

 
I. 

Za novog člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju na sjednici 
Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek izabran je: 
 
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev                                Biomedicina i zdravstvo / 
Redoviti profesor u trajnom zvanju                      Fakultet za dentalnu medicinu Osijek   

 
II. 

Senat potvrđuje izbor  prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, redovitog profesora u trajnom zvanju 
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za člana Senata iz reda nastavnika u 
znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i 
znanstveno-nastavne sastavnice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 

 
III. 

Izabrani član Senata naveden u točki I. je član Senata u sazivu 2017.-2021. i mandat mu traje do 
30. rujna 2021. godine. 
 
3.3. predstavnika studenata 
 
Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor izvijestio je članove Senata da je Skupština Studentskog zbora 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 15. studenoga 2017. godine izabrala predstavnike 
studenata za nove članove Senata: Stjepana Ćurčića, predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta i 
studenta Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Anu Petrović, članicu Studentskog zbora Sveučilišta i 
studenticu Medicinskog fakulteta Osijek i Magdalenu Kraljičak, članicu Studentskog zbora Sveučilišta 
i studenticu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Slijedom navedenog, Senat potvrđuje izbor studentskih 
predstavnika za članove Senata. 
Članovi Senata prihvatili su prijedlog Skupštine studentskog zbora i donijeli sljedeću 
 

POTVRDU IZBORA PREDSTAVNIKA STUDENATA 
ZA NOVE ČLANOVE SENATA SVEUČILIŠTA 
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  

 
I. 

Za predstavnike studenata u Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izabrani su: 
1. Stjepan Ćurčić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku i student Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 
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2. Ana Petrović, član Studentskog zbora Sveučilišta i studentica Medicinskog fakulteta 
Osijek, 

3. Magdalena Kraljičak, član Studentskog zbora Sveučilišta i studentica Poljoprivrednog 
fakulteta u Osijeku.   

 
II. 

Mandat izabranih predstavnika studenata za članove Senata Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku traje dvije godine u skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studentskog 
zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 
4. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora te da su postupci provedeni u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta), statutom znanstveno-nastavne 
sastavnice, koja je provela postupak izbora te Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja 
i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik Sveučilišta) stoga je predložio 
da pod podtočkama 4.1., 4.2. i 4.3. ukratko podnesu izvješća prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za 
redovitog profesora Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, izv. prof. dr. sv. Boris Crnković, dekan 
Ekonomskog fakulteta za redovitog profesora Ekonomskog fakultea i izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, 
dekan Građevinskog fakulteta za redovitog profesora Građevinskog fakulteta, kako slijedi:  
 
4.1. izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž  iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog 

polja teologija, znanstvene grane dogmatska teologija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu  
u Đakovu ( prvi izbor) 

 
Prof. dr. sc. Sonja Viala, prorektorica  izvijestila je članove Senata da je izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž 
objavio 7 autorskih knjiga (1. Šutnja - dokolica – molitva. Vespearae sapientiae christianae, 2. Sretni u 
nadi. Teološka razmatranja o sreći, 3. Na vršcima prstiju. O molitvi Gospodnjoj, 4. O smrti i kršćanskom 
žalovanju. Sprovodne homilije, 5. Milosrđe, 6. Razgovor s prijateljima, Mintaigne-Nietzsce i 7. 
Epimeteje), jednu uredničku knjigu (Anzelmo Canterburyjski), 7 izvornih znanstvenih radova, 3 
prethodna priopćenja, 2 pregledna rada, 9 radova u zbornicima, 2 osvrta, 21 rad u stručnim časopisima, 
revijama, tjednicima i kolumnama i ukupno 21 recenziju/prikaz i intervju. Recenzirao je 34 znanstvena 
članka za znanstvene časopise kako slijedi Bogoslovska smotra (4), Vrhbosnesija (3) i Diacovensija 
(27). Sudjelovao je na 7 međunarodnih i 10 domaćih znanstvenih skupova. Bio je mentor na 12 
diplomskih radova. Bio je glavni i odgovorni urednik znanstvenoga teološkog časopisa „Diacovensia“, 
a od 2009. godine do danas je glavni i odgovorni urednik međunarodnog katoličkog časopisa 
„Communio“. Član je Udruge katoličkih intelektualaca, zatim Znanstvenog vijeća časopisa 
Vrhbosnensia, član Prezbiterskog vijeća i Vijeća konzulatora Đakovačko-osječke nadbiskupije. Od 
akademske 2014./2015. godine iznaša dužnost dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. 
Zatim, je Prorektorica konstatirala da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. 
Ivice Raguža u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u 
skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž 
ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-radno mjesto redovitog 
profesora. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbor izv. prof. dr. sc. Ivice Raguža u znanstveno-nastavno zvanje i 
znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora. 
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
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O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Ivice Raguža u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, 
znanstvenog polja teologija, znanstvene grane dogmatska teologija na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 

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

 
 
4.2. prof. dr. sc. Marijana Zekić Sušac iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog 

polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i 
informatologija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (trajno zvanje)  

 
Izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta upoznao je članove Senata s provedenim 
postupkom izbora prof. dr. sc. Marijane Zekić-Sušac: objavila 2 znanstvena rada kategorije a1 u prvom 
i drugom kvartilu (Q1 ili Q2), 8 znanstvenih radova kategorije a1 u Q3 ili Q4, 8 znanstvenih radova u 
kategoriji a2, 3 znanstvena rada u zborniku s međunarodnog znanstvenog skupa, jedan znanstveni rad 
iz drugih područja indeksiran u bazama: WoS CC i 7 stručnih radova. Objavila je 7 udžbenika od kojih 
je na 4 jedini autor. Voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta „Metodološki okvir za učinkovito 
upravljanje energijom inteligentnom podatkovnom analitikom“. Sudjelovala je na ukupno 38 
međunarodnih konferencija s izlaganjem znanstvenih radova. Bila je recenzent na 2 udžbenika, 3 
priručnika, recenzirala je 21 znanstveni članak, 14 radova za znanstvene međunarodne konferencije i 3 
znanstvena projekta Hrvatske zaklade za znanost u 2016. i 2017. godini. Pod njenim mentorstvom 
obranjeno je 35 diplomskih radova, 53 završna rada, 4 magistarska rada, i 4 završna rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju. U koautorstvu sa studentima objavila je ukupno 6 radova. 
Član je uređivačkih odbora znanstvenih časopisa: Croatian Operational Research Review (od 2014. 
godine glavni je urednik), Central European Journal of Operational Research i Ekonomskog vjesnika. 
Član je nekoliko stručnih udruženja: Internationaln Neural Networks Society, Hrvatskog društva za 
operacijska istraživanja i Hrvatskog statističkog društva. Dobitnica je priznanja Dekana Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku za predani rad i osobni doprinos razvitku Fakulteta u 2011. godini i nagrade Dekana 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku u 2016. godini za znanstvenu izvrsnost za znanstveni rad objavljen u 
časopisu Journal of Small Business Management. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće 
provelo postupak izbora prof. dr. sc. Marijane Zekić-Sušac, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u skladu sa Zakonom 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Ekonomskog fakulteta 
u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac ispunjava zakonske uvjete 
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Marijane Zekić-Sušac, redovite profesorice u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju. 
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Marijane Zekić-Sušac, redovite profesorice u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske 
znanosti znanstvene grane informacijski sustavi i informatologija na Ekonomskom fakultetu u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice 

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

 
4.3. prof. dr. sc. Saša Marenjak iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

temeljne tehničke znanosti na Građevinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 
 
Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog fakulteta izvijestio je članove Senata da je prof. 
dr. sc. Saša Marenjak objavio 13 znanstvenih radova u časopisima i na međunarodnim znanstvenim 
skupovima. Sudjelovao je kao suradnik na ukupno 6 projekata, od kojih su tri bila međunarodna. Od 
2012. do 2014. bio je voditelj EU projekta (u ime Republike Hrvatske) pod nazivom: Upravljanje 
održivom gradnjom tijekom cijelog životnog vijeka građevine. Sudjelovao je na niz konferencija, 
znanstvenih i stručnih seminara u Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, Srbiji i Hrvatskoj iz područja Zelene 
gradnje, upravljanja složenim graditeljskim projektima, optimizacije ukupnih životnih troškova te 
organizacije i planiranja projekata iz domene Javnog i Privatnog partnerstva. Recenzirao je 15 članaka 
za znanstvene ili znanstveno-stručne časopise. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je ukupno 40 
diplomskih, završnih i diplomskih specijalističkih radova. Objavio je četiri rada u koautorstvu sa 
studentima, a kao baza za radove poslužili su njihovi diplomski radovi. Bio je i mentor pri izradi četiri 
doktorska rada, a sa studentima koji su završili doktorski studij objavio je tri znanstvena rada u 
znanstvenim časopisima. Ovlašteni je DGNB Konzultant za Zelenu gradnju i član Upravnog Odbora 
Hrvatskog Savjeta za Zelenu gradnju od 2015. godine. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko 
vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Saše Marenjaka, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u skladu sa Zakonom 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Građevinskog fakulteta 
Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. Saša Marenjak ispunjava zakonske uvjete za izbor 
u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom 
zvanju. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Saše Marenjaka, redovitog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju. 
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Saše Marenjaka, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 

zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog 
profesora u trajnom zvanju s polovicom punog radnog vremena iz znanstvenog područja 
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti na Građevinskom fakultetu 
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 

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

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u naslovna 
znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora te da su postupci provedeni u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta), Vjerodostojnim tumačenjem Senata 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora u naslovna zvanja na 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 14. veljače 2005. godine te Pravilnikom o provedbi 
postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravilnik Sveučilišta) i Pravilnikom Odjela za biologiju, koji je proveo 
postupke izbora, stoga je predložio da članove Senata izvijesti doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, pročelnica 
Odjela za biologiju, kako slijedi:  
 
5.1. prof. dr. sc. Andrea Moguš-Milanković iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 

znanstvenog polja kemija (naslovno trajno zvanje) 
 
Doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, pročelnica Odjela za biologiju (u daljnjem tekstu: Pročelnica) izvijestila je 
kkao slijedi: prof. dr. sc. Andrea Moguš-Milanković do sada objavila više od 90 naslova od čega 72 
rada, koje citira CurrentContent, 10 radova s međunarodnom recenzijom objavljenih u zbornicima i 
knjigama, 3 stručna rada, 1 poglavlje u skriptama i poglavlje u on-line udžbeniku. Ti su radovi citirani 
više od 1300 puta, s h-indeksom: 22 (WoS). Na domaćim i međunarodnim skupovima održala je ukupno 
60 usmenih i posterskih priopćenja, recenzentica je znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim 
znanstvenim časopisima te je bila voditeljica na 9 domaćih i međunarodnih projekata i suradnica na 7 
međunarodnih projekata. Koautorica je dva sveučilišna udžbenika: Stomatološki materijali i Osnove 

stomatoloških materijala. Bila je voditeljica šest diplomskih te jednog magistarskog rada. Mentorica na 
dvije doktorske disertacije te je u koautorstvu sa studentima objavila 3 znanstvena rada, a mentorica je 
i dvije doktorske disertacije, koje su u tijeku. Bila je pomoćnica ravnatelja Instituta Ruđer Bošković za 
europske projekte u periodu od 2006. do 2009. godine. Članica je Akademije tehničkih znanosti 
Hrvatske, Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU te članica Znanstvenog vijeća IRB-a i članica 
Upravnog odbora COST akcije MP1308: TowardsOxide-Based Electronics (TO-BE). Zatim, je 
Pročelnica konstatirala da je Vijeće Odjela provelo postupak izbora prof. dr. sc. Andree Moguš-
Milanković u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u naslovnom zvanju u skladu s 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Pravilnikom Odjela i 
Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. Andrea Moguš-Milanković ispunjava zakonske uvjete za izbor 
u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u naslovnom zvanju. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Andree Moguš-Milanković, naslovne redovite profesorice 
u naslovno trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice. Članovi Senata jednoglasno su 
prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  

 
O D L U K U 

 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Andreje Moguš-Milanković, naslovne redovite profesorice u 

naslovno trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja 
Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u  
Osijeku. 

 
2. Izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u naslovnom zvanju navedene 

u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 
94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i u skladu s člankom 198. 
stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst. 
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5.2. prof. dr. sc. Miroslav Plohl iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 

biologija (naslovno trajno zvanje) 
 
Isto tako, Pročelnica je izvijestila Senat da je prof. dr. sc. Miroslav Plohl do sada objavio 63 rada u 
međunarodno recenziranim časopisima i knjigama, od toga 54 u časopisima koje navodi baza CC; 
sudjelovao je s oko 100 kongresnih priopćenja te održao 40 pozvanih predavanja na konferencijama, 
radionicama i u profesionalnim organizacijama. Njegovi radovi su do sada navedeni više od 1300 puta, 
a h-index = 22. Veći broj radova objavljen je u časopisima koji spadaju u prvi kvartil (Q1), od toga su 
četiri rada u časopisu Molecular Biology and Evolution, časopisu koji je s 5-godišnjim IF=13,002 na 5. 
mjestu od ukupno 289 časopisa u području Biokemija i molekularna biologija. Vodio je 3 znanstvena 
projekta (MZOŠ i HRZZ) i 4 bilateralna i projekt istraživačke radionice Europske znanstvene zaklade, 
sudjelovao je u većem broju projekata, uključivo COST i FP7. Recenzent je u međunarodnim časopisima 
Mol BiolEvol (Q1), BMC Genomics (Q1), Heredity (Q1), InsectBiochem Mol Biol (Q1), Plos One (Q1), 
ChromosomeRes (Q2), područni je urednik u časopisu Gene (Q3) te recenzent nacionalnih projektnih 
prijedloga na natječajima koje su raspisale odgovarajuće institucije u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj. 
Mentor je 5 doktorskih disertacija obranjenih na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, 4 magisterija i 8 diplomskih radova, izrada jednog diplomskog rada je u tijeku. 
Član je uređivačkog odobora časopisa Gene, Elsevier te Central European Journal of Biology, 
Versita/Springer i predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta Ruđer Bošković od 2012. godine. Zatim, je 
Pročelnica konstatirala da je Vijeće Odjela provelo postupak izbora prof. dr. sc. Miroslava Plohla u 
naslovno trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Pravilnikom Odjela i Pravilnikom Sveučilišta 
te da prof. dr. sc. Miroslav Plohl ispunjava zakonske uvjete za izbor u naslovno trajno znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Miroslava Plohla, naslovnog redovitog profesora u trajno 
naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili 
prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Miroslava Plohl, naslovnog redovitog profesora u trajno 

naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesor iz znanstvenog područja Prirodnih 
znanosti, znanstvenog polja biologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku. 

 
2. Izbor u naslovno trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora navedenog u točki 1. 

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

 
 
5.3. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja biologija (naslovno trajno zvanje) 
 
Doc. dr. sc. Ljiljana Krstin je izvijestila članove Senata da je prof. dr. sc. Đurđica Ugarković objavila 
70 znanstvenih radova i poglavlja u knjigama, koji su citirani više od 1400 puta, s h-index-om 24 (Web 
of Knowledge). Recenzentica je znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim 
časopisima te je održala 26 pozvanih predavanja na međunarodnim konferencijama. Bila je voditeljica 
10 znanstveno-istraživačkih projekata, a trenutno je voditlejica/suradnica 3 znanstvena projekta: HRZZ 
“Satelitska DNA u genskoj regulaciji i ekološkoj adaptaciji”, COST Akcija CM1406 “Epigenetic 
Chemical Biology (EPICHEM)” i FP7 Network ofExcellence “EpiGeneSys”: WP4: Signalling to the 
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Epigenome. Uredica je knjiga: “Centromere: structureandevolution” SpringerVerlag 2009 i “Longnon-
codingRNAs” SpringerVerlag 2011. Bila je metoricom na 17 diplomskih radova te je u koautrostvu sa 
diplomantima objavila ukupno 7 znanstvenih radova. Isto tako bila je mentoricom 5 doktorskih 
disertacija i u koautorstvu sa studentima koji su završili poslijediplomski studij objavila je 9 znanstvenih 
radova. Bila je predsjednica Hrvatskog genetičkog društva u periodu od 2002.-2007. godine te je članica 
u evaluacijskim odborima istraživačkih agencija: EMBO, Europska komisija (EC FP6), Telethon Italija, 
Fundación Juan March (Španjolska), AgenceNationale de la Recherche (ANR Francuska), Slovenian 
Research Agency (ARRS), Češka znanstvena zaklada. Zatim, je Pročelnica konstatirala da je Vijeće 
Odjela provelo postupak izbora prof. dr. sc. Đurđice Ugarković u trajno znanstveno-nastavno zvanje 
redovite profesorice u naslovnom zvanju u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Pravilnikom Odjela i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. 
Đurđica Ugarković ispunjava zakonske uvjete za izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite 
profesorice u naslovnom zvanju. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Đurđice Ugarković, naslovne redovite profesorice u 
naslovno trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice. Članovi Senata jednoglasno su 
prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Đurđice Ugarković, naslovne redovite profesorice u naslovno 

trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja Prirodnih 
znanosti, znanstvenog polja biologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku. 

 
2. Izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u naslovnom zvanju navedene 

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

 
 
5.4. izv. prof. dr. sc. Zorana Grubić iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, 

znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (prvi izbor-naslovno zvanje) 
 
U okviru podtočke 5.4., Pročelnica je izvijestila članove Senata da je izv. prof. dr. sc. Zorana Grubić 
objavila 63 izvorna znanstvena i pregledna rada u CC časopisima, 17 ostalih radova u CC časopisima, 
26 znanstvenih radova u drugim časopisima te 35 kongresnih priopćenja (sažetaka) u CC časopisu i 9 
kongresnih priopćenja (sažetaka) u ostalim časopisima. Sudjelovala je na velikom broju domaćih i 
međunarodnih sastanaka, konferencija i kongresa kao aktivni učesnik iznoseći rezultate istraživanja te 
kao pozvani izlagač. Navedena aktivnost rezultirala je s preko 100 kongresnih priopćenja objavljenih u 
časopisima citiranim u CC ili SCI bazi podataka. Koautor je sedam poglavlja u knjigama s 
međunarodnom recenzijom, te je napisala poglavlja za četiri sveučilišna udžbenika, kao i jedno 
poglavlje za priručnik. Aktivno je bila uključena u pet domaćih znanstvenih projekta kao istraživač te u 
radu jednog kao konzultant. U razdoblju 2008. - 2014. godine je vodila znanstveni projekt Ministarstva 
znanosti i tehnologije RH “Istraživanja mikrosatelita unutar regije glavnog sustava tkivne 
podudarnosti”. Osim u rad na domaćim znanstvenim projekatima bila je aktivno uključena i u rad pet 
međunarodnih znanstvenih projekata kao istraživač, a na znanstvenom projektu "HLANET" bila je 
predstavnik Republike Hrvatske. Pod njenim suvoditeljstvom izrađeno je pet diplomskih radova, a 17 
diplomskih radova je samostalno vodila. Također je bila suvoditeljica tri magistarska rada te jedne 
doktorske disertacije i bila mentoricom 5 doktorskih disertacija i u koautorstvu sa studentima objavila 
je više znanstvenih radova. Članica je Povjerenstva za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica u 
KBC-u Zagreb kao i Povjerenstva za definiranje strategije i plana razvoja Registra dobrovoljnih 
darivatelja krvotvornih matičnih stanica KBC-a Zagreb. Osim toga je od 2012. godine inspektor 
Europske federacije za imunogenetiku (EFI) te je članica EFI-SC population genetics working group 
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(PGWG) imenovane od strane znanstvenog odbora EFI-a. Zatim, je Pročelnica konstatirala da je Vijeće 
Odjela provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Zorane Grubić u znanstveno-nastavno zvanje redovite 
profesorice u naslovnom zvanju u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Sveučilišta, Pravilnikom Odjela i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Zorana Grubić 
ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u naslovnom 
zvanju. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Zorane Grubić, naslovne izvanredne profesorice u 
naslovno znanstveno-nastavno zvanje 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. Zorane Grubić, naslovne izvanredne profesorice u 

naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja 
Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti na Sveučilištu 
Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku. 

 
2. Izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice navedene u točki 1. ove 

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

 
5.5. izv. prof. dr. sc. Nela Pivac iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog 

polja temeljne medicinske znanosti (prvi izbor-naslovno zvanje) 
 
Također u okivru podtočke 5.5. članove Senata je izvijestila Pročelnica Odjela za biologiju te istaknula 
da je izv. prof. dr. sc. Nela Pivac objavila 113 znanstvenih radova u CC časopisima (od kojih je 73 glavni 
autor), 24 znanstvena rada citirana u drugim bazama, 39 poglavlja u knjigama i  znanstvenu knjigu. 
Ukupni broj citata: 1685; heterocitata: 1317; prosjek citiranja po radu: 11.87; H-index=25, Web of 
Science. Njeni radovi uvršteni su u dvije svjetske baze podataka (The Genetic Association Database 
/GAD/ 2 rada) i Published International Literature on Traumatic Stress /PILOTS/ database, 15 radova). 
Bila je voditeljica/suradnica na više znanstveno-istraživačkih projekta. U periodu od 2007. do 2015. 
godine bila je glavni istraživač (voditelj) projekta: «Molekularna podloga i liječenje psihijatrijskih i 
stresom uzrokovanih poremećaja«, MZOŠ. Recenzentica je za projekte Hrvatske zaklade za znanost te 
za projekte Slovačke akademije znanosti te za Slovačku agenciju za istraživanje i razvoj (Slovak 
Research and Development Agency), Češke zaklade za znanost i UK SBS Grants Pre Award, Medical 
Research Counsel; Innovational Research Incentives Scheme – Vidi, Hague, Netherlands Organisation 
for Scientific Research, Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO), Alzheimer Forschung 
Initiative e. V. (AFI), Ligue Européenne Contre La Maladie D´Alzheimer (LECMA) i recenzetnica za 
ukupno 39 časopisa. Održala je 69 pozvanih predavanja. Koautorica je sveučilišnog udžbenika, dva 
sveučilišna priručnika i autorica znanstvene knjige. Kao mentorica vodila je 13 diplomskih radova i u 
koautorstvu sa studentom objavila je četiri znanstvena rada. Također je bila mentoricom 6 doktorskih 
disertacija i u koautorstvu sa studentima koji su završili poslijediplomski studij objavila je više 
znanstvenih radova. Trenutno je mentor 2 doktorske disertacije u izradi. Članica je i zamjenica 
predsjednika Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo Nacionalnog vijeća za znanost 
te dobitnica više nagrada i priznanja. Zatim, je Pročelnica konstatirala da je Vijeće Odjela provelo 
postupak izbora izv. prof. dr. sc. Nele Pivac u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u 
naslovnom zvanju u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Pravilnikom Odjela i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Nela Pivac ispunjava 
zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u naslovnom zvanju. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Nele Pivac, naslovne izvanredne profesorice u naslovno 
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znanstveno-nastavno zvanje 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. Nele Pivac, naslovne izvanredne profesorice u naslovno 

znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja Biomedicine i 
zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u  Osijeku. 

 
2. Izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice navedene u točki 1. ove 

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

 
 
5.6. izv. prof. dr. sc. Neven Žarković iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, 

znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (prvi izbor-naslovno zvanje) 
 
Pročelnica je izvijestila Senat da je izv. prof. dr. sc. Neven Žarković do sada objavio 249 publikacija, 
urednik je tri knjige (proceedings), te nositelj 2 patenta. Odjek i utjecaj veći je od 4300 citata (GS), 
citiran od strane Nacionalnog instituta za zdravstvo SAD (NIH), h-indeks – 36 (GS), više od 70 radova 
citiranih kroz 5 ili više godina. Održao je više pozvanih predavanja te bio urednik dva zbornika radova 
sa znanstvenih skupova i recenzirao veliki broj znanstvenih radova. Bio je voditelj ili suradnik na preko 
40 znanstveno-istraživačkih projekta. U periodu od 2009. do 2013. godine bio je istraživač na 
međunarodnom projektu COST Action BM0903 - Skin Barrier and Atopic Diseases (SKINBAD), a 
trenutno je glavni istraživač na projektu BIOXYARN – In vitro evaluation of the biocompatibility of 
nanofibrous yarns from an oxidative stress perspective. Boravio je na post-doktorskom usavršavanju u 
Austriji u periodu od 2012. do 2014. godine. Koautor je dva sveučilišna priručnika: Fiziološke i 

patološke značajke lipidne peroksidacije//Oksidativni stres i djelotvornost antioksidanasa i Biologija 

starenja i gerijatrija//Interna. Voditelj je dva rada mladih istraživača PZM, jednog studentskog rada 
dobitnika ”Rektorove nagrade”, više od stotinu diplomskih, te pet magistarskih radova i 
mentor/komentor 6 doktorskih disertacija i u koautorstvu sa studentima koji su završili poslijediplomski 
studij objavio je više znanstvenih radova. Član je upravnog odbora Hrvatsko-austrijskog društva (od 
2012. predsjednik Društva), predsjednik i član upravnog odbora međunarodnog HNE-kluba 
(International Society for Free Radicals Research). Dobitnik je više nagrada i priznanja: 1984. - godišnja 
nagrada "Sergey Saltikow" za najbolji studenski rad iz područja patologije, 2007. - Nagrada Grada 
Zaprešića za doprinos ostvarivanju percepcije Grada kao znanosti prijateljske sredine, 2007. - Državna 
nagrada za znanstveno postignuće i 2009. - Povelja Grada Zaprešića. Zatim, je Pročelnica konstatirala 
da je Vijeće Odjela provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Nevena Žarkovića u znanstveno-nastavno 
zvanje redovitog profesora u naslovnom zvanju u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Pravilnikom Odjela i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. 
Neven Žarković ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 
u naslovnom zvanju. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Nevena Žarkovića, naslovnog izvanrednog profesora 
u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. 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. Neven Žarkoviću, naslovnog izvanrednog profesora u 

naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja 
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Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti na Sveučilištu 
Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku. 

 
2. Izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora navedenog u točki 1. ove 

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

 
 
5.7. prof. dr. sc. Sanja Kapitanović iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog 

polja temeljne medicinske znanosti (naslovno trajno zvanje) 
 
Doc. dr. sc. Ljiljana Krstin je izvijestila Senat da je prof. dr. sc. Sanja Kapitanović objavila 84 znanstvena 
rada. Od toga 69 u časopisima koje navodi CurrentContents (23 Q1, 25 Q2), 15 u časopisima koji se 
indeksiraju u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama (SCI), 2 popularna rada, 3 poglavlja u 
knjizi, 5 poglavlja u sveučilišnim udžbenicima, 8 preglednih radova u zbornicima skupova te 2 poglavlja 
u skripti. Prosječni indeks odjeka (IF) radova objavljenih u časopisima koje navodi CurrentContents iznosi 
3,841, a ukupna citiranost od 1993. do 31.12.2015. godine iznosi 1194 citata, a h-index: 18. Održala je 21 
predavanje na domaćim znanstvenim skupovima te 8 predavanja na međunarodnim znanstvenim 
skupovima. Na 15 je međunarodnih kongresa aktivno sudjelovala s posterima, a sažeci su objavljeni u 
časopisima koje navodi CurrentContents. Recenzentica je u domaćim i međunarodnim znanstvenim 
časopisima. Bila je voditeljica četiri znanstveno-istraživačka projekta: Genetička osnova tumora debelog 
crijeva, poticajni projekt MZTRH RH, Molekularna genetika tumora gastrointestinalnog sustava, 
znanstvenoistraživački projekt MZOŠ RH te Molekularna genetika i farmakogenetika 
gastrointestinalnih tumora, znanstveno-istraživački projekt MZOŠ RH i Mikrosatelitna nestabilnost 
(MSI i EMAST) u molekularnom profiliranju sporadičnih karcinoma debelog crijeva. Bila je mentorica 
7 diplomskih radova, 3 magistarska rada te 5 doktorskih disertacija i u koautorstvu sa studentima 
objavila je 6 znanstvenih radova. Trenutno je mentorica 2 doktorske disertacije u tijeku. Dobitnica je 
dvije istaknute domaće nagrade za svoj znanstveni rad: Nagrade Hrvatske Akademije znanosti i 
umjetnosti za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području medicinskih 
znanosti i Državne godišnje nagrade za znanost u području biomedicinskih znanosti. Zatim, je 
Pročelnica konstatirala da je Vijeće Odjela provelo postupak izbora prof. dr. sc. Sanje Kapitanović u 
trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u naslovnom zvanju u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Pravilnikom Odjela i Pravilnikom 
Sveučilišta te da prof. dr. sc. Sanja Kapitanović ispunjava zakonske uvjete za izbor u trajno znanstveno-
nastavno zvanje redovite profesorice u naslovnom zvanju. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Sanje Kapitanović, naslovne redovite profesorice u 
naslovno trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice. Članovi Senata jednoglasno su 
prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Sanje Kapitanović, naslovne redovite profesorice u naslovno 

trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja Biomedicine 
i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u  Osijeku. 

 
2. Izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u naslovnom zvanju navedene 

u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 
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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. 

 
 
5.8. prof. dr. sc. Sonja Levanat iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog 

polja temeljne medicinske znanosti (naslovno trajno zvanje) 
 
Pročelnica Krstin je izvijestila Senat da je prof. dr. sc. Sonja Levanat objavila 67 radova prema Scopusu, 
od toga 50 radova u bazi CC. Za 50 radova u bazi CC ukupan IF je 153,875, a prosječan IF 2,854. 
Ukupna citiranost je 672, a bez autocitata 553, h index je 14. Na 10 najboljih radova, voditelj je te 
dopisni i glavni autor na 9 radova (6 rada Q1, 2 rada Q2 i 2 rada Q3). Ukupna citiranost tih radova je 
85. Prezentirala je rezultate znanstvenih istraživanja putem većeg broja radova na domaćim i na 
međunarodnim znanstvenim skupovima. Bila je voditeljica tri znanstveno-istraživačka projekta te 
suradnik na međunarodnom FP7-Regpot project. Provela je dvije godine na uglednom sveučilištu Yale 
School of Medicine, New Haven, USA (1993.-1995.), a na istom mjestu je 2008. godine održala 
pozvano predavanje. Također je kao pozvani predavač sudjelovala na više konferencija. Bila je 
mentorica 9 doktorskih disertacija i u koautorstvu sa studentima objavila je 9 znanstvenih radova. 
Također je bila metoricom 4 magisterija te desetak diplomskih radova. Bila je članica Uredničkog 
odbora časopisa Periodicum Biologorum od 2009.-2015. godine te recenzenica u časopisima: Croatian 
Medical Journal 2000., 2001., 2002., 2003., 2005. godine; European Journal of Phisiology 2002. godine; 
Journal of Investigative Dermatology 2003., 2009. godine; Journal of Neuroscience Research 2009. 
godine; Liječnički vijesnik 2011. godine; Journal of Cellular Biochemistry 2012., 2013. godine; 
Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 2012. godine. Također je bila recenzentica 
projekta pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH od 2002.-2006. godine te 2011. godine 
recenzentica projekata pri Ministarstvu znanosti Republike Slovenije i 2012. godine recenzentica 
projekata Alessandro Liberati Programme, Emilia-Romagna Region, Italija. Članica je nekoliko stručnih 
društava: Hrvatsko društvo za istraživanje raka (HDIR) – predsjednica društva od 2009. godine; 
European Association for Cancer Research (EACR) - član Vijeća EACR-a od 2006. godine; Hrvatsko 
društvo biokemičara i molekularnih biologa (HDBMB) ; 2004. -2015. godine u predsjedništvu društva; 
Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara (HDMB); Hrvatsko društvo za humanu genetiku (HDHG); 
Odbor za onkogene i faktore rasta razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti; Odbora za genomiku i proteomiku u onkologiji, rasta razreda za medicinske znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zatim, je Pročelnica konstatirala da je Vijeće Odjela provelo 
postupak izbora prof. dr. sc. Sonje Levanat u naslovno trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite 
profesorice u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, 
Pravilnikom Odjela i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. Sonja Levanat ispunjava zakonske uvjete 
za izbor u naslovno trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Sonje Levanat, naslovne redovite profesorice u naslovno 
trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili 
prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Sonje Levanat, naslovne redovite profesorice u naslovno trajno 

znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja Biomedicine i 
zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u  Osijeku. 

 
2. Izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u naslovnom zvanju navedene 

u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 
94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i u skladu s člankom 198. 
stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst. 
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6. Izmjene studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika na 

Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika na Fakultetu elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija, i predložio da o istom izvijesti prof. dr. sc. Dražan Kozak, 
prorektor za nastavu i studente. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija donijelo na sjednici održanoj 14. studenoga 2017. godine Odluku o 
izmjenama  naziva preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika i akademskog naziva koji se 
stječe završetkom studija. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj 
izmjena sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih 
preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. 
lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila) predložio izmjene i dopune postojećeg programa u 
skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Prijedlog izmjena odnosi se na promjenu 
naziva studija: Naziv preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika mijenja se u preddiplomski 
sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija i na promjenu akademskog naziva koji se 
stječe završetkom studija: Pod točkom 2.8. studijskog programa stručni ili akademski naziv koji se stječe 
završetkom studija mijenja se i glasi: „Završetkom  preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika 
i informacijska tehnologija stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica 
(baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Elektrotehnika (Dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: UP/I-602-04/05-
16/411, URBROJ: 533-07-05-2 od 09. lipnja 2005. godine). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 

na Građevinskom fakultetu Osijek (do 20%) 
 
Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Sonja Vila, 
prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 
Prorektorica je izvijestila Senat da je Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta uputilo Povjerenstvu za 
poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i Senatu 
Sveučilišta prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena 
predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. 
godine. Prijedlog izmjena odnosi se na promjenu statusa jednog izbornog predmeta, izmjene uvjeta upisa 
na poslijediplomski sveučilišni studij te na izmjene u kriterijima i uvjetima prijenosa ECTS bodova. 
Rektor je zahvalio Prorektorici na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa  

poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
Građevinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
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Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Osijek (Dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i 
sporta KLASA: UP/I-602-04/07-13/00006, URBROJ: 533-07-07-0004 od 10. srpnja 2007. godine) 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
8. Davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u 

akademskoj 2017./2018. godini Marku Feri vrhunskom umjetniku 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. Marku Feri 
vrhunskom umjetniku iz inozemstva i predložio da o istome izvijesti izv. prof. art. Robert Raponja, 
prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju.  
Prorektor je izvijestio da je Umjetnička akademija dostavila Senatu zahtjev za izdavanje suglasnosti na 
Odluku Vijeća Umjetničke akademije, od 17. listopada 2017. godine, kojem se vrhunskom umjetniku iz 
inozemstva Marku Feri, državljaninu Republike Italije 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. Prorektor je istaknuo  da je na temelju 
Izvješća i mjerila Odbora, Vijeće Akademije utvrdilo da Marko Feri, državljanin Republike Italije 
vrhunski međunarodno priznati umjetnik koji prema svom umjetničkom radu ispunjava uvjete koji 
odgovaraju umjetničko-nastavnom zvanju docenta, te ispunjava uvjete za povjeravanje izvođenja 
nastave iz predmeta „Gitara I i II i Komorno sviranje I i II“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju 
Žičani instrumenti, smjer Gitara na Odsjeku za novu glazbu u akademskoj 2017./2018. godini na 
Umjetničkoj akademiji u Osijeku. 
Nakon iznesenog Rektor je zahvalio Prorektoru 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. Marku Feri 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 
17. listopada 2017. godine, kojom se vrhunskom umjetniku iz inozemstva Marku Feri, 
državljaninu Republike Italije 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 u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
9. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta u 

Osijeku  
 
Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Sonja Vila, 
prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 
Prorektorica je izvijestila da je u okviru ove točke dnevnog reda u materijalima dostavljena Odluka o 
izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koju je 26. listopada 2017. godine 
predložilo Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta. Izmjene i dopune Statuta odnose se na 
promjenu naziva prodekana, opis poslova prodekana, dodaju se novi odbori i povjerenstva te odredbe 
vezane za završni odnosno diplomski rad te diplomski ispit (prijava teme završnog/diplomskog rada, 
izrada završnog/diplomskog rada, prijava završnog/diplomskog rada, ocjena završnog/diplomskog rada, 
koje se odnose na postupak obrane diplomskog rada, prava i obveze studenta, mentora, komentora, 
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povjerenstava te ostala pitanja u svezi sa završnim i diplomskim radom i diplomskim ispitom). Odbor 
za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 16. studenoga 2017. godine dao pozitivno Mišljenje 
na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. 
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta u 

sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
10. Provedba funkcionalne integracije kroz statusne promjene znanstveno/umjetničko-nastavnih 

sastavnica Sveučilišta 
 
Pod točkom 10. dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen dokument Provedba funkcionalne integracije kroz statusne promjene znanstveno/umjetničko-

nastavnih sastavnica Sveučilišta koji obuhvaća status i ustroj Sveučilišta, funkcionalnu integraciju, 
statusne promjene, tablične prikaze, kako slijedi: pregled broja sveučilišnih i stručnih studija na 
znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta-tablica 1., pregled ukupnog 
broja zaposlenika na Sveučilištu do 31. listopada 2017. godine-tablica 2., pregled broja nastavnika i 
suradnika na Sveučilištu u akademskoj godini 2017./2018. (31. listopada 2017.)-tablica 3., pregled broja 
nastavnika u znanstveno/umjetničko-nastavnom zvanju (31. listopada 2017.)-tablica 4. te pregled broja 
nastavnika u znanstveno/umjetničko-nastavnom zvanju prema područjima znanosti/umjetnosti (31. 
listopada 2017.)-tablica 5. Nadalje, Rektor je istaknuo da je materijal koji je dostavljen u okviru ove 
točke dnevnog reda polazište za razmatranje inicijativa sveučilišnih odjela o prerastanju u fakultete 
među kojima je prva bila na prijedlog bivšeg pročelnika Odjela za biologiju s prijedlogom prerastanja 
Odjela za biologiju u Fakultet za biologiju. Također je i Uuprava Odjela za matematiku predložila 
statusnu promjenu Odjela za matematiku u Fakultet za matematiku i računarstvo. Inicijativa Odjela za 
kulturologiju o prerastanju Odjela u Fakultet za medijsku kulturu je već pokrenuta i postupku je. Nakon 
toga provedeni su razgovori i s upravama ostalih sveučilišnih odjela u sastavu Sveučilišta iz kojih je 
vidljivo da odjeli ne žele biti jedan fakultet, a što je i bio prijedlog Uprave Sveučilišta da odjeli 
funkcioniraju kao fakultet pod nazivom Prirodoslovno-matematički fakultet. Slijedom toga Uprava 
Sveučilišta je mišljenja da se imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti provođenja 
funkcionalne integracije kroz statusne promjene znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica 
Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje će utvrditi opravdanost statusnih promjena pojedinih 
sveučilišnih odjela.  
Nakon toga je predložio da prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku izvijesti Senat o 
posjeti Ministrice znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženke Divjak, Odjelu za matematiku i o 
izjavama o prerastanju Odjela za matematiku u Fakultet za matematiku i računarstvo. 
 
Pročelnik Odjela za matematiku je izvijestio kako je Ministrica Divjak posjetila IT sektor u Osijeku 
nakon kojega je kontaktiran Odjel za matematiku te najavljen posjet Ministrice Odjelu vezan za 
uvođenje informatike u osnovne i srednje škole. Nadalje je izvijestio da je u jednoj od izjava medijima 
stručnjaka IT sektora istaknuta potreba za školovanim kadrom novog studija te smatraju kako bi Odjel 
za matematiku trebao prerasti u fakultet. Navedeno je naišlo na podršku od strane Ministrice kao i od 
Uprave Odjela i njega kao Pročelnika jer je isto naveo u svom Programu rada za izbor pročelnika. Pri 
tome je istaknuo kako zna da to nije moguće bez Sveučilišta.  
Rektor je istaknuo da IT sektor može u gospodarstvenom okviru predlagati, ali ne može određivati 
Sveučilištu koje će studijske programe izvoditi, kao ni predlagati statusne promjene pojedinih sastavnica 
Sveučilišta, jer je Sveučilište osnivač svih sastavnica Sveučilišta i Sveučilište ima autonomiju u skladu 
sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i samostalno odlučuje o svom ustroju.  
Nakon toga otvorio je raspravu.  
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Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta smatra da je protokol Ministarstva znanosti 
i obrazovanja o navedenoj posjeti Odjelu za matematiku Ministrice znanosti i obrazovanja trebao 
obavijestiti Upravu Sveučilišta. 
Rektor je istakao da od strane Ministarstva vezano uz navedeni posjet Odjelu za matematiku nije bilo 
kontakata s Upravom Sveučilišta i posebice je naglasio da zbog objava u medijima o navedenoj posjeti 
Ministrice Odjelu za matematiku  smatrao da treba upoznati Senat. 
Nakon toga je predložio da Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta upozna članove Senata 
s dostavljenim prijedlogom Odluke o sastavu Povjerenstva. za utvrđivanje opravdanosti provođenja 
funkcionalne integracije kroz statusne promjene znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Glavna tajnica je istaknula da se u skladu sa Statutom Sveučilišta za utvrđivanje statusnih promjena 
pojedinih sastavnica, Senat imenuje Povjerenstvo, koje ima sedam članova, a predsjednik Povjerenstva 
je rektor. Povjerenstvo je obvezno u roku najkasnije od devedeset (90) dana od dana imenovanja 
podnijeti Izvješće Senatu o opravdanosti provedbe funkcionalne integracije kroz statusne promjene 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Prijedlog sastava povjerenstva dostavljen je u materijalima za sjednicu kako slijedi: prof. dr. sc. Vlado 
Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. 
Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. 
sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i 
međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Helena Sablić 
Tomić, dekanica Umjetničke akademije u Osijeku te izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za 
kulturologiju i doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, pročelnica Odjela za biologiju. 
Nakon toga Rektor je predložio da se članovi Senata očituju o sastavu Povjerenstva, članovi Senata nisu 
imali primjedbi predloženi sastav Povjerenstva i donijeli su sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provođenja 

funkcionalne integracije kroz statusne promjene 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

I. 
Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti provođenja funkcionalne integracije kroz 
statusne promjena znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u Osijeku u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

predsjednik i 
članovi: 

2. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku 

3. Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

4. Izv. prof. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

5. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije u Osijeku 
6. Izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju, 
7. Doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, pročelnica Odjela za biologiju 
 

II. 
Imenovano Povjerenstvo navedeno u točki I. ove Odluke obvezno je u roku najkasnije od 
devedeset (90) dana od dana imenovanja podnijeti Izvješće Senatu o opravdanosti provedbe 
funkcionalne integracije kroz statusne promjene znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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11. Davanje suglasnosti na programe cjeloživotnog učenja na Umjetničkoj akademiji u Osijeku: 
 
Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na programe 
cjeloživotnog učenja na Umjetničkoj akademiji i predložio da o istima izvijesti prof. dr. sc. Drago 
Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik Povjerenstva za provjeru ispunjenosti 
uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta.  
 
11.1. Japanski budo, tjelesno učenje i kreativni trening 
 
Prorektor je ukratko izvijestio članove Senata da je Umjetnička akademija dostavila 26. listopada 2017. 
godine Senatu zahtjev za izdavanje suglasnosti na izvedbu program cjeloživotnog učenja pod nazivom 
„Japanski budo, tjelesno učenje i kreativni trening“. Povjerenstvo Senata za provjeru ispunjenosti za 
izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je 
provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje navedenog programa cjeloživotnog učenja. 
Na temelju provedenog postupka u skladu s 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 Umjetničke akademije u Osijeku, priložena odluka Vijeća Akademije od 17. 
listopada 2017. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom Japanski budo, tjelesno 
učenje i kreativni trening. Na temelju priložene dokumentacije, Povjerenstvo je provelo postupak i u 
skladu s Pravilima utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja Japanski 
budo, tjelesno učenje i kreativni trening te dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja 
Odluke o davanju suglasnosti na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja na Umjetničkoj 
akademiji. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja 
pod nazivom „Japanski budo, tjelesno učenje i kreativni trening“ 

 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Japanski budo, tjelesno 
učenje i kreativni trening“ 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
11.2. Osnove glazbene kulture i umjetnosti 
 
Isto tako, Umjetnička akademija je 26. listopada 2017. godine dostavila Senatu zahtjev za izdavanje 
suglasnosti na izvedbu program cjeloživotnog učenja pod nazivom „Osnove glazbene kulture i 
umjetnosti “. Povjerenstvo je provelo je postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja Osnove glazbene kulture i umjetnosti na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u skladu 
s Pravilima i utvrdilo da je uz zahtjev Umjetničke akademije u Osijeku, priložena Odluka Vijeća 
Akademije od 17. listopada 2017. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom 
Osnove glazbene kulture i umjetnosti. Na temelju priložene dokumentacije, Povjerenstvo je provelo 
postupak i u skladu s Pravilima utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog Osnove 
glazbene kulture i umjetnosti te dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o 
davanju suglasnosti na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja na Umjetničkoj akademiji. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 
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ODLUKU 
o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja 
pod nazivom „Osnove glazbene kulture i umjetnosti“ 

 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Osnove glazbene 
kulture i umjetnosti“. 

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

 
 
12. Uvjeti upisa i sustav bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i integriranih 

preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i preddiplomskih stručnih studija za 
akademsku godinu 2018./2019. na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta  

 
Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti Prorektor za nastavu i 
studente prof. dr. sc. Dražan Kozak.  
Prorektor je istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen Prijedlog Odluke o uvjetima 
upisa i sustavu bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija i stručnih studija za akademsku godinu 2018./2019. na temelju dostavljenih 
prijedloga znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica. Nakon što Senat prihvati dostavljene 
prijedloge o uvjetima upisa i sustavu bodovanja isti će biti dostavljeni Agenciji za znanost i visoko 
obrazovanje-Središnjem prijavnom uredu.  
Rektor je nakon iznesenoga otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na dostavljene uvjete upisa i 
sustavu bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija i preddiplomskih stručnih studija za akademsku godinu 2018./2019. i jednoglasno 
donio sljedeću  

ODLUKU 
o uvjetima upisa i sustavu bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih 

preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija za akademsku godinu 
2018./2019. na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
13. Imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za akademsko priznavanje visokoškolskih 

kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija 
 
Rektor Sveučilišta je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen na Prijedlog Odluke, kojim se predlaže predsjednik i članovi Povjerenstva za akademsko 
priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija prema prijedlozima 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica kako slijedi: prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, 
prodekanica i redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, predsjednica i članovi: prof. dr. 
sc. Vera Cesar, redovita profesorica Odjela za biologiju, doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, docentica 
Odjela za kemiju, doc. dr. sc. Zvonko Glumac, zamjenik pročelnika i docent Odjela za fiziku, izv. prof. 
dr. sc. Domagoj Matijević, zamjenik pročelnika i izvanredni profesor Odjelaza matematiku, izv. prof. 
dr. sc. Kruno Miličević, prodekan i izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija, prof. dr. sc. Ivica Guljaš, prodekan i redoviti profesor u trajnom zvanju 
Građevinskogfakulteta Osijek, prof. dr. sc. Ivica Kladarić, prodekan i redoviti profesor u trajnom zvanju 
Strojarskogfakulteta u Slavonskom Brodu, doc. dr. sc. Martina Smolić, prodekanica i docentica 
Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju 
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan i redoviti 
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profesor u trajnom zvanju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Davor Dujak, izvanredni 
profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević, izvanredna 
profesorica Ekonomskogfakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Mario Vinković, redoviti profesor Pravnog 
fakulteta Osijek, doc. dr. sc. Igor Vuletić, docent Pravnog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Vesnica 
Mlinarević, redovita profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovneznanosti u Osijeku, izv. prof. dr. sc. 
Dubravka Božić Bogović, prodekanica i izvanredna profesoricaFilozofskog fakulteta Osijek, doc. dr. sc. 
Renata Jukić, docentica Filozofskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, redovita 
profesorica Filozofskog fakulteta Osijek te doc. dr. sc. Boris Vulić, docent Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta u Đakovu i red. prof. art. Davor Bobić, redoviti profesor Umjetničke akademije 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 predsjednika i članova Povjerenstva i jednoglasno su donijeli  
 

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za akademsko priznavanje 

inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
I. 

Imenuju se predsjednik i članovi Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih 
visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, prodekanica i redovita profesorica Prehrambeno-

tehnološkog fakulteta, predsjednica 
Članovi: 
2. Prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Odjela za biologiju 
3. Doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, docentica Odjela za kemiju 
4. Doc. dr. sc. Zvonko Glumac, zamjenik pročelnika i docent Odjela za fiziku 
5. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, zamjenik pročelnika i izvanredni profesor Odjela 

 za matematiku 
6. Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan i izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike, 

računarstva i informacijskih tehnologija 
7. Prof. dr. sc. Ivica Guljaš, prodekan i redoviti profesor u trajnom zvanju Građevinskog 

 fakulteta Osijek 
8. Prof. dr. sc. Ivica Kladarić, prodekan i redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskog 

 fakulteta u Slavonskom Brodu 
9. Doc. dr. sc. Martina Smolić, prodekanica i docentica Medicinskog fakulteta Osijek 
10. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu 

medicinu i zdravstvo Osijek 
11. Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan i redoviti profesor u trajnom zvanju 

 Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
12. Izv. prof. dr. sc. Davor Dujak, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku 
13. Izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević, izvanredna profesorica Ekonomskog 

 fakulteta u Osijeku 
14. Prof. dr. sc. Mario Vinković, redoviti profesor Pravnog fakulteta Osijek 
15. Doc. dr. sc. Igor Vuletić, docent Pravnog fakulteta Osijek 
16. Prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, redovita profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne 

 znanosti u Osijeku 
17. Izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, prodekanica i izvanredna profesorica 

 Filozofskog fakulteta Osijek 
18. Doc. dr. sc. Renata Jukić, docentica Filozofskog fakulteta Osijek 
19. Prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, redovita profesorica Filozofskog fakulteta Osijek 
20. Doc. dr. sc. Boris Vulić, docent Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 
21. Red. prof. art. Davor Bobić, redoviti profesor Umjetničke akademije u Osijeku  
 



25 

 

II. 
Povjerenstvo je samostalno tijelo Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koje 
obavlja poslove iz svog djelokruga određenog Pravilnikom o akademskom priznavanju inozemnih 
visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija. 
 

III. 
Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine i započinje 30. studenoga 2017. godine. 
 
 
14. Imenovanje studentskog predstavnika u Sveučilišni savjet 
 
Rektor Sveučilišta je je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. 
sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da je iz reda studenata za člana Sveučilišnog savjeta izabran Milan 
Opačak, student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na 
konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora Sveučilišta, održanoj 15. studenoga 2017. godine. Kako 
predloženog studentskog predstavnika na prijedlog Skupštine za člana Sveučilišnog savjeta imenuje 
Senat predložio je Senatu glasovanje o imenovanju studentskog predstavnika u Sveučilišni savjet. Senat 
je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 
ODLUKU 

imenovanju studentskog predstavnika 
za člana Sveučilišnog savjeta 

 
I. 

Milan Opačak, student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 
imenuje se na dužnost člana Sveučilišnog savjeta.  
 

II. 
Imenovani studentski predstavnik za člana Sveučilišnog savjeta naveden u točki I. ove Odluke 
imenovan je na vrijeme od dvije godine u skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studentskog 
zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
15. Imenovanje studentskih predstavnika u upravna vijeća sveučilišnih ustanova: 
 
Isto tako u oviru ove točke članove Senata je izvijstio prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu 
i studente Sveučilišta, kako slijedi:  
 
15.1. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je iz reda studenata za člana Upravnog vijeća Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek izabran Filip Debić, student Filozofskog fakulteta Osijek na sjednici 
Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta održanoj 15. studenoga 2017. godine. Kako predloženog 
studentskog predstavnika na prijedlog Skupštine za člana Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne 
knjižnice Osijek imenuje Senat predložio je Senatu glasovanje o imenovanju studentskog predstavnika 
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 
ODLUKU 

o imenovanju studentskog predstavnika 
za člana Upravnog vijeća 

Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
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I. 
Filip Debić, student Filozofskog fakulteta Osijek imenuje se na dužnost člana Upravnog vijeća 
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.  
 

II. 
Imenovani studentski predstavnik za člana Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek naveden u točki I. ove Odluke imenovan je na vrijeme od dvije godine u skladu s posebnim 
Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.2. Studentski centar u Osijeku 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je iz reda studenata za člana Upravnog vijeća Studentskog 
centra u Osijeku izabran Stjepan Ćurčić, student Ekonomskog fakulteta Osijek na sjednici Skupštine 
Studentskog zbora Sveučilišta održanoj 12. srpnja 2017. godine. Kako predloženog studentskog 
predstavnika na prijedlog Skupštine za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku imenuje 
Senat predložio je Senatu glasovanje o imenovanju studentskog predstavnika Studentskog centra u 
Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

ODLUKU 
o imenovanju studentskog predstavnika 

za člana Upravnog vijeća 
Studentskog centra u Osijeku 

 
I. 

Stjepan Ćurčić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
i student Ekonomskog fakulteta u Osijeku imenuje se na dužnost člana Upravnog vijeća 
Studentskog centra u Osijeku.  
 

II. 
Imenovani studentski predstavnik za člana Upravnog vijeća Studenskog centra u Osijeku naveden 
u točki I. ove Odluke imenovan je na vrijeme od dvije godine u skladu s posebnim Zakonom i 
Statutom Studentskog  zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
15.3. Studentski centar u Slavonskom Brodu 

 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je iz reda studenata za člana Upravnog vijeća Studentskog 
centra u Slavonskom Brodu izabran Almir Rebronja, student Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 
na sjednici Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta održanoj 15. studenoga 2017. godine. Kako 
predloženog studentskog predstavnika na prijedlog Skupštine za člana Upravnog vijeća Studentskog 
centra u Slavonskom Brodu imenuje Senat predložio je Senatu glasovanje o imenovanju studentskog 
predstavnika Studentskog centra u Slavonskom Brodu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno 
donio sljedeću 

ODLUKU 
o imenovanju studentskog predstavnika 

za člana Upravnog vijeća 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu 

 
I. 

Almir Rebronja, student Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu imenuje se na dužnost člana 
Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu.  
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II. 

Imenovani studentski predstavnik za člana Upravnog vijeća Studenskog centra u Slavonskom 
Brodu naveden u točki I. ove Odluke imenovan je na vrijeme od dvije godine u skladu s posebnim 
Zakonom i Statutom Studentskog  zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
16. Imenovanje studentskih predstavnika u sveučilišne odbore i povjerenstva 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na imenovanje 
studentskih predstavnika u sveučilišne odbore i povjerenstva, te predložio da u okviru ove točke 
dnevnog reda članove Senata također izvijesti Prorektor za nastavu i studente Sveučilišta, kako slijedi:  
 
16.1. Odbor za statutarna i pravna pitanja 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je iz reda studenata za člana Odbora za statutarna i pravna 
pitanja izabran Stjepan Ćurčić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku na sjednici Skupštine 
Studentskog zbora održanoj 15. studenoga 2017. godine. Kako predloženog studentskog predstavnika 
na prijedlog Skupštine za člana Odbora za statutarna i pravna pitanja imenuje Senat predložio je Senatu 
glasovanje o imenovanju studentskog predstavnika za člana Odbora za statutarna i pravna pitanja. Senat 
je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju studentskog predstavnika 

za člana Odbora za statutarna i pravna pitanja 
 

I. 
Stjepan Ćurčić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
i student Ekonomskog fakulteta u Osijeku imenuje se na dužnost člana Odbora za statutarna i 
pravna pitanja.   
 

II. 
Imenovani studentski predstavnik za člana Odbora za statutarna i pravna pitanja naveden u točki 
I. ove Odluke imenovan je na vrijeme od dvije godine u skladu s posebnim Zakonom i Statutom 
Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
16.2. Odbor za financijsko poslovanje i proračun 

 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je iz reda studenata za člana Odbora za financijsko poslovanje 
i proračun izabrana Magdalena Kraljičak, studentica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku na 
konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora održanoj 15. studenoga 2017. godine. Kako predloženog 
studentskog predstavnika na prijedlog Skupštine za člana Odbora za financijsko poslovanje i proračun 
imenuje Senat predložio je Senatu glasovanje o imenovanju studentskog predstavnika za člana Odbora 
za financijsko poslovanje i proračun. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju studentskog predstavnika 

za člana Odbora za financijsko poslovanje i proračun 
 

I. 
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Magdalena Kraljičak, studentica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku imenuje se na dužnost 
člana Odbora za financijsko poslovanje i proračun.   
 

II. 
Imenovana studentska predstavnica za člana Odbora za financijsko poslovanje i proračun 
navedena u točki I. ove Odluke imenovana je na vrijeme od dvije godine u skladu s posebnim 
Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
16.3. Odbor za priznanja 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je iz reda studenata za člana Odbora za priznanja izabran Milan 
Opačak, student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na 
konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora održanoj 15. studenoga 2017. godine. Kako predloženog 
studentskog predstavnika na prijedlog Skupštine za člana Odbora za priznanja imenuje Senat predložio 
je Senatu glasovanje o imenovanju studentskog predstavnika za člana Odbora za priznanja. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju studentskog predstavnika 

za člana Odbora za priznanja 
 

I. 
Milan Opačak, student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 
imenuje se na dužnost člana Odbora za priznanja. 
 

II. 
Imenovani studentski predstavnik za člana Odbora za priznanja naveden u točki I. ove Odluke 
imenovan je na vrijeme od dvije godine u skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studentskog 
zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
16.4. Odbor za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da su prema Pravilniku o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje 
kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u Odboru za unaprjeđenje i osiguranje 
kvalitete visokog obrazovanja dva studentska predstavnika. Za članove Odbora za unaprjeđivanje i 
osiguranje kvalitete visokog obrazovanja izabrani su Stjepan Ćurčić, predsjednik Studentskog zbora 
Sveučilišta i student Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Filip Debić, student Filozofskog fakulteta Osijek 
na konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora održanoj 15. studenoga 2017. godine. Kako predložene 
studentske predstavnike na prijedlog Skupštine za članove Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje 
kvalitete visokog obrazovanja imenuje Senat predložio je Senatu glasovanje o imenovanju studentskih 
predstavnika za članove Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o  imenovanju studentskih predstavnika 

za članove Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 
 

I. 
1. Stjepan Ćurčić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta  i student Ekonomskog fakulteta 

u Osijeku, 
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2.  Filip Debić, student Filozofskog fakulteta Osijek  
 
imenuju se na dužnost članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog 
obrazovanja.  
 

II. 
Imenovani studentski predstavnici za članove Odbora za  unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete 
visokog obrazovanja navedeni u točki I. ove Odluke imenovani su na vrijeme od dvije godine u 
skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
16.5. Odbor za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je iz reda studenata za člana Odbora za sport, tjelesnu i 
zdravstvenu kulturu izabrana Ivana Anić, studentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na 
konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora održanoj 15. studenoga 2017. godine. Kako predloženog 
studentskog predstavnika na prijedlog Skupštine za člana Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 
imenuje Senat predložio je Senatu glasovanje o imenovanju studentskog predstavnika za člana Odbora 
za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju studentskog predstavnika 

za člana Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 
 

I. 
Ivana Anić, studentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek imenuje se na dužnost člana 
Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu.     
 

II. 
Imenovana studentska predstavnica za člana Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 
navedena u točki I. ove Odluke imenovana je na vrijeme od dvije godine u skladu s posebnim 
Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
16.6. Etičko povjerenstvo 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je iz reda studenata za člana Etičkog povjerenstva izabrana 
Tamara Mazur, studentica Filozofskog fakulteta Osijek na konstituirajućoj sjednici održanoj 15. 
studenoga 2017. godine. Kako predloženog studentskog predstavnika na prijedlog Skupštine za člana 
Etičkog povjerenstva imenuje Senat predložio je Senatu glasovanje o imenovanju studentskog 
predstavnika za člana Etičkog povjerenstva. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću 

ODLUKU 
o imenovanju studentskog predstavnika 

za člana Etičkog povjerenstva 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
I. 

Tamara Mazur, studentica Filozofskog fakulteta Osijek imenuje se na dužnost člana Etičkog 
povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku    
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II. 
Imenovana studentska predstavnica za člana Etičkog  povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku  navedena u točki I. ove Odluke imenovana je na vrijeme od dvije godine 
u skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
16.7. Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima  
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da su prema  Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na 
dodjelu studentskih stipendija i potpora u Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija i potpora 
redovitim studentima dva studentska predstavnika. Za članove Povjerenstva za dodjelu studentskih 
stipendija i potpora redovitim studentima izabrane su Tamara Jakšić, studentica Ekonomskog fakulteta 
u Osijeku i Tamara Mazur, studentica Filozofskog fakulteta Osijek na konstituirajućoj sjednici 
Studentskog zbora održanoj 15. studenoga 2017. godine. Kako predložene studentske predstavnike na 
prijedlog Skupštine za članove Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim 
studentima imenuje Senat predložio je Senatu glasovanje o imenovanju studentskih predstavnika za 
članove Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju studentskih predstavnika 

za članove Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
I. 

 
1. Tamara Jakšić, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku,  
2. Tamara Mazur, studentica Filozofskog fakulteta Osijek 
 
imenuju se na dužnost članova Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim 
studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
17. Izvješća o poslovanju trgovačkih društava: 
 
Rektor je izvijestio članove Senata da su u materijalima za sjednicu dostavljena Izvješća o poslovanju 
trgovačkih društava: Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek i Obnovljivi izvori energije d.o.o. Osijek za 2016. 
godinu te istaknuo da su Izvješća izrađena u skladu s Uputama za izradu Izvješća i predložio da članove 
Senata izvijesti prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik 
Odbora za financijsko poslovanje i proračun.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici 
održanoj 17. studenoga 2017. godine dao pozitivna Mišljenja na dostavljena Izvješća o poslovanju za 
2016. godinu, trgovačkih društava, kako slijedi:  
 
17.1. Tera tehnopolis d.o.o Osijek 
 
Prorektor je izvijestio da su Teru Tehnopolis d.o.o. Osijek, 2002. godine zajednički osnovali Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osječko-baranjska županija i Grad Osijek. Ključni projekti Tera 
tehnopolisa su: Poslovni inkubator Tera, Budi uzor, Inovativno3 poduzetništvo Tehcro-progress-tt, Ured 
za transfer tehnologije Osijek-UTT, Europska poduzetnička mreža (Enterprise Europe Network) – EEN, 
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Erasmus za mlade poduzetnike (Erasmus for Young Enterpreneurs) i Cro-kam (Key account 
management). Ukupni prihodi u 2016. godinu iznosili su 1.851.856, a ukupni rashodi 1.852.467 kn te je 
ostvarena neto dobit u iznosu od 1.124 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici 
održanoj 17. studenoga 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis 
d.o.o. za 2016. godinu i dostavio ga Senatu.   
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te su 
prihvatili dostavljeno Izvješće i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva TERA TEHNOPOLIS d. o. o. Osijek za 
2016. godinu. 
 
17.2. Obnovljivi izvori energije d.o.o. Osijek  

 
U okviru ove podtočke Prorektor je izvijestio da su osnivači društva Obnovljivi izvori energije Osijek 
d.o.o. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Grad Osijek. Operativni plan rada Društva za 
2016. godinu činili su zadatci vezani uz poljoprivrednu proizvodnju i intelektualne usluge. U 2016. 
godini ostvareni su prihodi u iznosu od 740.531 kn što je povećanje više od 83%, a čine ih prihodi od 
prodaje poljoprivrednih proizvoda, intelektualnih usluga, prihodi od subvencija i ostali prihodi. Ukupni 
rashodi poslovanja za 2016. godinu iznose 732.177, a čine ih materijalni troškovi poljoprivrede, vanjske 
usluge u poljoprivredi, intelektualne usluge, troškovi za zaposlene, amortizacija, reprezentacija, ostali 
troškovi (članarine, porez na tvrtku i troškovi platnog prometa) i vrijednosno usklađenje potraživanja 
od kupaca. Poslovna godina 2016. je zaključena s pozitivnim financijskim rezultatom u iznosu od 6.185 
kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 17. studenoga 2017. godine dao 
pozitivno Mišljenje na Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Obnovljivi izvori energije d.o.o. Osijek 
za 2016. godinu i dostavio ga Senatu.   
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te su 
prihvatili dostavljeno Izvješće i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Obnovljivi izvori energije d. o. o. Osijek za 
2016. godinu. 
 
 
18. Imenovanje predstavnika Sveučilišta u tijela trgovačkog društava Tera Tehnopolis d.o.o.  
 
Pod ovom točkom dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za 
nastavu i studente te nastavno na prethodnu točku dnevnog reda istaknuo da je Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku prema Društvenom ugovoru o osnivanju Tehnologijsko-razvojnog centra u 
Osijeku d.o.o. od 8. svibnja 2001. godine i promjenom naziva Društva u Tera Tehnopolis d.o.o. od 2010. 
godine uz Županiju Osječko-baranjsku i Grad Osijek (10,53 udjela), osnivač Društva s većinskim 
temeljnim ulogom od 300.000,00 kuna što je 78,94% udjela te slijedom navedenoga Sveučilište kao 
osnivač i član Društva s najvećim udjelom predlaže predstavnika u tijela Društva i to članove Uprave 
Sveučilišta. U materijalima za sjednicu dostavljen je na uvid Prijedlog Odluke kojom se predlaže 
imenovanje prof. dr. sc. Vlade Guberca, rektora Sveučilišta kao ovlaštenog predstavnika Sveučilišta za 
člana Skupštine Tera Tehnopolis d.o.o.. 
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženo 
imenovanje i jednoglasno su donijeli 
 

ODLUKU 
o imenovanju ovlaštenog predstavnika  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za člana Skupštine Tera Tehnopolis d.o.o. 
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Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se 
kao ovlašteni predstavnik Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za člana Skupštine 
Tera Tehnoplis d.o.o.. 
 
 
Isto tako Prorektor je upoznao članove Senata s predloženicima Sveučilišta za članove Nadzornog 
odbora Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o., kako slijedi: prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor 
Sveučililšta i prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseni prijedlog 
i jednoglasno su donijeli 
 

ODLUKU 
o izboru predloženika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za članove Nadzornog 
odbora Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o. 
 
Za članove Nadzornog odbora Tera Tehnopolis d.o.o. u ime Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
predlažu se Skupštini Tera Tehnopolis d.o.o. sljedeći članovi:   
 

1. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku  
2. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije Sveučilišta  

                                                             J. J.  Strossmayera u Osijeku 
 
 
19. Prijedlog financijskog plana Sveučilišta za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. 

godine i projekcija za 2019. i 2020. godinu 
 
S Prijedlogom financijskog plana Sveučilišta za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. 
godine i projekcija za 2019. i 2020. godinu članove Senata upoznao je Prorektor za strategiju razvoja i 
financije prof. dr. sc. Drago Šubarić te istaknuo da su u materijalima za sjednicu na uvid dostavljeni 
tablični prikazi, kako slijedi: Financijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu s projekcijama za 2019. 
i 2020. godinu, Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu-
opći dio, Plan prihoda i primitaka za 2018., 2019. i 2020. godinu, Financijski plan rashoda i izdataka za 
2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta, redovnu djelatnost 
Sveučilišta ViNP, programsko financiranje javnih visokih učilišta, sve ostale aktivnosti državnog 
proračuna,EU projekte, kapitalne projekte, smještaj i prehrana studenta STUC Osijek, smještaj i 
prehrana studenata STUC Slavonski Brod te zbirni podaci za sve aktivnosti.Nadalje, Prorektor je 
izvijestio da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun Sveučilišta na sjednici održanoj 17. 
studenoga 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine i projekcija za 
2019. i 2020. godinu i uputio ga Senatu.  
Nakon iznesenog obrazloženja, Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali 
primjedbi na izneseno te je Rektor Sveučilišta preložio prihvaćanje financijskog plana Sveučilišta za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine i projekcija za 2019. i 2020. godinu. Senat je 
jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine i projekcija 
za 2019. i 2020. godinu  

 
I.  

Prihvaća se Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine i projekcija za 2019. i 2020. godinu.   
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II. 
Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2018. godine i projekcija za 2019. i 2020. godinu dostavit će se znanstveno-
nastavnim sastavnicama i sveučilišnim ustanovama u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku.  
 
 

20. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta za 2017. godinu 
 
Isto tako u okviru ove točke dnevnog reda Senat je izvijestio prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za  
strategiju razvoja i financije i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun te istaknuo da su 
u materijalima dostavljeni tablični prikazi s izmjenama i dopunama financijskog plana prihoda i 
primitaka za 2017. godinu, izmjenama i dopunama financijskog plana rashoda i izdataka po 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i sastavnicama Sveučilišta za 2017. godinu, zatim 
tablični prikaz izmjena i dopuna financijskog plana prihoda i primitaka za 2017. godinu (ekonomska 
klasifikacija po izvorima) te izmjene i dopune financijskog plana rashoda i izdataka za 2017. godinu 
(ekonomska klasifikacija po izvorima. Nakon toga, Prorektor je izvijestio Senat da je Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 17. studenoga 2017. godine dao pozitivno 
Mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za 2017. godinu.   
Nakon iznesenog obrazloženja Prorektora, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali 
primjedbi na izneseno te je Rektor predložio prihvaćanje Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana 
Sveučilišta za 2017. godinu. Senat je jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog i donio sljedeću   
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana   

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu  
 

I.  
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku za 2017. godinu.    
 

II. 
Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za 2017. godinu dostavit će se znanstveno-nastavnim sastavnicama i sveučilišnim ustanovama u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
 

21. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta za potpisivanje Aneksa 
broj 3 Ugovora o oročenom garantnom depozitu za produženje roka korištenja depozitarnog 
računa 

 
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije je u okviru točke 21. dnevnog reda 
izvijestio članove Senata da je potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta 
za potpisivanje Aneksa broj 3. Ugovora o oročenom garantnom depozitu br. 716-12805/2015 kojim se 
određuje rok korištenja sredstava na depozitarnom računu do 31. prosinca 2019. godine. Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 17. studenoga 2017. godine dao pozitivno 
Mišljenje na davanje gore navedene suglasnosti za potpisivanje Aneksa broj 3.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli   

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za potpisivanje Aneksa broj 3 Ugovora o oročenom garantnom depozitu broj 716-



34 

 

12805/2015 kojim se određuje rok korištenja sredstava na depozitarnom računu do 31. prosinca 
2019. godine. 
 
 

22. Prijedlog raspodjele sredstava po Ugovoru o oročenom garantnom depozitu 716-12805/2015 
od 21.12.2015. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda Prorektor Šubarić je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke, kojom se ukupna raspoloživa sredstva na depozitarnom računu 
prema Ugovoru o oročenom garantnom depozitu 716-12805/2015 od 21. 12. 2015. godine, odnosno 
Aneksu broj 01/2015 od 14. 06. 2015. godine i Aneksu broj 02/2016 od 19. 12. 2016. godine u iznosu 
od 16.638.215,13 kuna (na dan 14. studenoga 2017. godine) raspoređuju za završetak opremanja nove 
zgrade Građevinskog fakulteta Osijek u iznosu od 485.000,00 kuna te za II. fazu izgradnje Sveučilišne 
knjižnice i multimedijskog centra u Osijeku u iznosu od 10.683.215,13 kuna i za pokriće ostalih 
kapitalnih projekata u Sveučilišnom campusu u iznosu od 5.000.000,00 kuna. Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 17. studenoga 2017. godine dao pozitivno Mišljenje na 
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava po Ugovoru o oročenom garantnom depozitu 716-12805/2015 
od 21. 12. 2015. godine i dostavio ga Senatu.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 
Ukupno raspoloživa sredstva na depozitarnom računu prema Ugovoru o oročenom garantnom 
depozitu 716-12805/2015 od 21.12.2015. godine, odnosno Aneksu broj 01/2015 od 14. 06. 2015. 
godine i Aneksu broj 02/2016 od 19. 12. 2016. godine iznose na dan 14. studenoga 2017. godine 
16.638.215,13 kuna. Sredstva u navedenom iznosu raspoređuju se kako slijedi za: 
1. završetak opremanja nove zgrade Građevinskog fakulteta Osijek u iznosu od 485.000,00 kuna 
2. II. fazu izgradnje Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra u Osijeku u iznosu od 

10.683.215,13 kuna 
3. pokriće ostalih kapitalnih projekata u Sveučilišnom campusu u iznosu od 5.000.000,00 kuna. 
 
 

23. Prijedlog cijene jednog norma sata za vanjske suradnike 
 
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik Odbora za financijsko 
poslovanje i proračun je u okviru ove točke izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen Prijedlog Odluke o cijeni jednog norma sata za vanjske suradnike s tabličnim prikazom. 
Predložena cijena jednog norma sata za vanjske suradnike utvrđena je na temelju osnovne bruto 
proračunske osnovice bez dodataka, osnovnog koeficijenta po zvanjima i radnim mjestima i vrsti zvanja. 
Cijena jednog norma sata vanjskog suradnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog 
staža suradnika. Cijena sata mentora utvrđuje se na osnovi koeficijenta stručnog suradnika (1,261) bez 
dodataka na radni staž. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 17. studenoga 
2017. godine dao pozitivno Mišljenje na dostavljeni prijedlog o visini satnice za vanjske suradnike.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na dostavljeni 
prijedlog te su jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o cijeni jednog norma sata za vanjske suradnike  

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

24. Davanje suglasnosti: 
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U okviru ove točke prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije istaknuo je da 
su u materijalima za sjednicu Senata dostavljeni prijedlozi Odluka za davanje suglasnosti u okviru 
podtočaka 24.1. – 24.5. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 17. studenoga 
2017. godine donio pozitivna mišljenja kako slijedi:  
 
24.1. prof. dr.sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta za plaćanje komunalnog 
         doprinosa za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene – dogradnje  
         i prenamjene postojeće zgrade u Sveučilišni centar 
 
U okviru ove podtočke potrebna je suglasnost Senata Rektoru Sveučilišta za plaćanje komunalnog 
doprinosa Gradu Osijeku za rekonstrukciju građevine javne i društvene  namjene – dogradnje i 
prenamjene postojeće zgrade u Sveučilišni centar na k.č.br. 5543/6 k.o. Osijek u Osijeku, Ulica k. A. 
Stepinca u iznosu od 2.637.086,40 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 
17. studenoga 2017. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za plaćanje komunalnog doprinosa Gradu Osijeku za rekonstrukciju građevine javne i 
društvene namjene – dogradnje i prenamjene postojeće zgrade u Sveučilišni centar na k.č.br. 
5543/6 k.o. Osijek, u Osijeku, Ulica k. A. Stepinca u iznosu od 2.637.086,40 kn. 
 
 
  24.2. prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i prof. 

dr. sc. Renati Perić, dekanici Pravnog fakulteta u Osijeku za potpisivanje Sporazuma o 
provođenju Erasmus+ projekta  broj 2017-1-HR01-KA203-035359 –INSPIRED-Innovative 
Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration Oriented Education 

 
U okviru podtočke potrebna je Suglasnost Rektoru Sveučilišta i prof. dr. sc. Renati Perić, dekanici 
Pravnog fakulteta Osijek za potpisivanje Sporazuma o provođenju Erasmus+ projekta broj 2017-1-
HR01-KA203-035359 –INSPIREDInnovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and 
Migration Oriented Education za koju je Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici 
održanoj 17. studenoga 2017. godine donio pozitivno Mišljenje.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli 

ODLUKU 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Vladi Gubercu rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i prof. dr. sc. Renati Perić, dekanici Pravnog fakulteta u Osijeku za potpisivanje 
Sporazuma o provođenju Erasmus+ projekta broj 2017-1-HR01-KA203-035359 –
INSPIREDInnovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration Oriented 
Education. 

 
  24.3. Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provođenje postupka 

javne nabave 
 

U okviru podtočke potrebna je Suglasnost Senata Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog 
centra u Osijeku za provođenje postupka javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj 
nabavi za konditorske proizvode, procijenjene vrijednosti – 648.000,00 kn te svježe voće, procijenjene 
vrijednosti – 536.000,00 kn za koju je Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 
17. studenoga 2017. godine dao pozitivno Mišljenje.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli 
 

 



36 

 

ODLUKU 
Daje se suglasnost Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za 
provođenje postupka javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi za: 

- konditorski proizvodi, procijenjena vrijednost – 648.000,00 kn 
- svježe voće, procijenjena vrijednost – 536.000,00 kn. 

 
  24.4. prof.dr.sc. Renati Perić, dekanici Pravnog fakulteta za doznaku sredstava projektnim 

partnerima na projektu INSPIRED 
 

U okviru ove podtočke potrebna je Suglasnost Senata prof. dr. sc. Renati Perić, dekanici Pravnog 
fakulteta za doznaku sredstava projektnim partnerima na projektu INSPIRED u procijenjenom iznosu 
do 1.050.000,00 kuna. Na istu je Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 17. 
studenoga 2017. godine dao pozitivno Mišljenje.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Renati Perić, dekanici Pravnog fakulteta za doznaku sredstava 
projektnim partnerima na projektu INSPIRED u procijenjenom iznosu do 1.050.000,00 kuna. 

 
 
  24.5. prof.dr.sc. Ivanu Samardžiću, dekanu Strojarskog fakulteta u SlavonskomBrodu za 

pokretanje postupka kupovine nekretnine za potrebe Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu 

 
U okviru podtočke 24.5. potrebna je Suglasnost Seanta prof. dr. sc. Ivanu Samardžiću, dekanu 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za pokretanje postupka kupovine nekretnine za potrebe 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, koja se nalazi na adresi Mile Budaka 1, Slavonski Brod, 
upisane u zemljišne knjige ZK Odjela Slavonski Brod, k.o. Slavonski Brod, k.č.br. 1087/14, broj uloška: 
12803, poduložak 3 i 4, etažno vlasništvo: 4. etaža 63/422 i 3 etaža 102/422. Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 17. studenoga 2017. godine donio pozitivno Mišljenje za 
davanje navedene suglasnosti.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli 

 
ODLUKU 

Daje se suglasnost prof.dr.sc. Ivanu Samardžiću, dekanu Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu za pokretanje postupka kupovine nekretnine za potrebe Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu, koja se nalazi na adresi Mile Budaka 1, Slavonski Brod, upisane u zemljišne 
knjige ZK Odjela Slavonski Brod, k.o. Slavonski Brod, k.č.br. 1087/14, broj uloška: 12803, 
poduložak 3 i 4, etažno vlasništvo: 4. etaža 63/422 i 3 etaža 102/422. 

 
 

25. Prijedlog Sporazuma o zajedničkom izvođenju studija javnih sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj te Sveučilišta u Mostaru 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio da je u materijalima za sjednicu Senata 
u skladu s Zaključkom Rektorskog zbora od 23. listopada 2017. godine dostavljen prijedlog Sporazuma 
o zajedničkom izvođenju studija javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj te Sveučilišta u Mostaru. S 
navedenim prijedlogom Sporazumom upoznati su članovi Senata na prošloj sjednici Senata održanoj 
25. listopada  2017. godine.  Navedenim Sporazumom uspostavlja se zajednička suradnja između javnih 
sveučilišta u Republici Hrvatskoj i Sveučilišta u Mostaru u zajedničkom izvođenju studija.  
Polazište za uspostavljanje zajedničke suradnje u zajedničkom izvođenju studija temelji se na Strategiji 
znanosti, obrazovanja i tehnologije Republike Hrvatske u poglavlju „Visoko obrazovanje“ na cilju 
2.6.„osnažiti institucijsko umrežavanje u cilju učinkovitijeg korištenja kadrovskih i materijalnih resursa 
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te provedbi mjere 2.6.2. Uspostaviti poticajne mehanizme za suradnju i umrežavanje visokih učilišta u 
izvođenju zajedničkih studijskih programa i/ili njihovih pojedinih dijelova za čiju je provedbu nadležan 
Rektorski zbor, kao jedno od nadležnih nacionalnih tijela u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.  
Zajednička suradnja između javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj te Sveučilištu u Mostaru u 
zajedničkom izvođenju studija omogućava provedbu Bolonjskog procesa u kojoj se ostvaruje mobilnost 
nastavnika u hrvatskom sveučilišnom sustavu; potiče se suradnju između institucija visokog 
obrazovanja, te okupljanje nastavnog potencijala u hrvatskom sveučilišnom sustavu , što doprinosi 
povećanju kvalitete nastave te smanjenje broja studijskih programa u hrvatskom sveučilišnom sustavu i 
istovremeno se potiče umrežavanje visokih učilišta; doprinosi  policentričnom razvoju visokog 
obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a posebice u obrazovanju pojedinih akademskih profila za kojim 
postoji potreba u pojedinim regijama i to posebice u deficitarnim strukama. Organizacija, rad nastavnika, 
logistička potpora kao i financijske obveze u zajedničkom izvođenju studija te dugi oblici zajedničke 
suradnje pobliže će se urediti posebnim ugovorom između pojedinih sveučilišta odnosno njihovih 
sastavnica. Nakon provedene rasprave na sjednicima senata svih sveučilišta, konačni tekst Sporazuma 
potpisao bi se na sjednici Rektorskog zbora 7. prosinca 2017. godine u Mostaru.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu.  
 
Na upit Dekana Građevinskog fakulteta prof. dr. sc. Damira Varevca da li navedeni Sporazum 
podrazumijeva obostranu suradnju odnosno da li profesori sa Sveučilišta u Mostaru također mogu 
sudjelovati u izvedbi studijskih programa na sveučilištima u Republici Hrvatskoj, Rektor je istakao da 
je Sporazumom upravo utvrđena zajednička suradnja u izvedbi studija.   
Nakon toga, članovi Senata jednoglasno su donijeli sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća u cijelosti prijedlog Sporazuma 
o zajedničkom izvođenju studija javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj te Sveučilišta u Mostaru.  
 
 
26. Prijedlog novog člana Matičnog odbora za polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih 

medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije 
 
Rektor je predložio da s prijedlogom novog člana Matičnog odbora za polja temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i 
farmacije, Senat upozna prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan Medicinskog fakulteta Osijek. 
Dekan je upoznao članove Senata da je na temelju Javnog poziva Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj za predlaganje kandidata za članove matičnih odbora, područnih 
znanstvenih vijeća i umjetničkog vijeća od 8. ožujka 2017., Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku od 28. ožujka 2017. godine za člana Matičnog odbora za polja temeljnih 
medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije predložen prof. dr.sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju 
Medicinskog fakulteta Osijek, koji je i imenovan za člana navedenog Matičnog odbora u sazivu 2017.-
2021. Prof. dr. sc. Davorin Đanić je od 1. listopada 2017. godine na položaju prodekana Medicinskog 
fakulteta u Osijeku i u skladu s člankom 13. Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih 
odbora (Narodne novine br. 28/17.) ne može biti član Matičnog odbora stoga je Medicinski fakultet 
Osijek dostavio Senatu prijedlog kojim predlaže prof. dr. sc. Sinišu Šijanovića za kandidata za 
imenovanje za novog člana umjesto prof. dr. sc. Davorina Đanića.  
Članovi Senata prihvatili su izneseno obrazloženje i prijedlog Medicinskog fakulteta Osijek i 
jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o prijedlogu kandidata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za imenovanje člana Matičnog odbora za polja temeljnih medicinskih znanosti,  
kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite,  

dentalne medicine i farmacije 
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1. Za člana Matičnog odbora za polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih 
znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije predlaže se prof. 
dr. sc. Siniša Šijanović, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Redoviti profesor u trajnom zvanju naveden u točki 1. Ove Odluke predlaže se za člana 
Matičnog odbora navedenog u točki 1. Ove Odluke, umjesto dosadašnjeg člana prof. dr. sc. 
Davorina Đanića koji je od 1. listopada 2017. godine na položaju prodekana na Medicinskom 
fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se Nacionalnom vijeću za znanost, 
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i uz prijedlog kandidata navedenog u točki 1. Ove 
Odluke prilaže se životopis. 

 
 
27. Razno 
27.1. Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
 
Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju je 
izvijestila da je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti raspisala Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti. Odlukom Skupštine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
ustanovljene su nagrade koje će se dodjeljivati domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i 
umjetnička dostignuća u RH čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za RH. Djelom se 
smatra jedna ili više objavljenih znanstvenih knjiga ili znanstvenih članaka koji čine znanstvenu cjelinu 
označenu jednim nazivom, jedno ili više objavljenih književnih djela koja čine cjelinu označenu jednim 
nazivom, samostalna izložba likovnoga umjetnika, pojedinačno ostvarenje, koje je trajno izloženo, 
ostvaren ili javno predstavljen arhitektonski, urbanistički, pejzažni ili tehnički projekt, glazbeno djelo 
jednog autora koje je javno izvedeno te objavljeno muzikološko djelo jednog autora. Po jedna nagrada 
dodjeljuje se za sljedeća znanstvena i umjetnička područja: društvene znanosti; tehničke znanosti; 
medicinske znanosti; filološke znanosti; književnost; glazbenu umjetnost; likovnu umjetnost, a dvije 
nagrade za područja prirodnih znanosti i matematike. Prijedloge za dodjelu nagrada uz pisano 
obrazloženje mogu podnositi razredi Akademije, vijeća fakulteta i umjetničkih akademija, sveučilišni 
senati te znanstvena vijeća znanstvenih institucija. Prijedlozi se upućuju Odboru za nagrade Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti do 31. siječnja 2018. godine. Prorektorica je posebno istaknula da 
ukoliko sastavnice imaju prijedloge i žele da isti budu predloženi od strane Senata, potrebno ih je 
zajedno s obrazloženjima dostaviti rektoratu Sveučilišta, najkasnije do 15. prosinca 2017. godine.  
 
27.2. Projekt Noć istraživača 

 
Prorektorica prof. dr. sc. Sonja Vila je izvijestila da se Sveučilište u Osijeku uključilo u pripremu 
projekta Noć istraživača na kojem će također raditi i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa svim 
zainteresiranim sveučilištima na razini Republike Hrvatske za provođenje Noći istraživača u 2018. i 
2019. godini te da se ide u prijavu Projekta kroz program H2020 (Marie Skolodowska-Curie Actions). 
Osnovana je radna skupina te će se prvi sastanak održati sredinom mjeseca prosinca, a za predstavnika 
Sveučilišta u radnu skupinu imenovana je gđa. Lidija Getto, prof. univ. spec.. 
 
27.3. Potvrda Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje  
             djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti.  
 
Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente je upoznao Senat da je Agencija za znanost 
i visoko obrazovanje uz prethodno Mišljenje Akreditacijskog savjeta dana 26. rujna 2014. godine 
donijela Akreditacijsku preporuku kojom je ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje 
preporučeno izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i 
pisma očekivanja za obavljanje znanstvene djelatnosti s rokom uklanja nedostataka od tri godine 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu dostavio je 
Agenciji dopisom od 30. svibnja 2017. godine dokaze o ispunjavanju uvjeta koji su određeni pismom 
očekivanja, a koje je Akreditacijski savjet Agencije na sjednici održanoj 11. srpnja 2017. godine 
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razmatrao te donio mišljenje o ispunjavanju uvjeta traženih pismom očekivanja. Slijedom navedenog, 
sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju, na temelju akreditacijske preporuke Agencije i uz prethodno mišljenje Akreditacijskog 
savjeta ministrica znanosti i obrazovanja izdala je Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu potvrdu 
o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti.  
 
27.3. 21. Smotra Sveučilišta 
 
Prorektor prof. dr. sc. Dražan Kozak je pozvao sve članove Senata na otvorenje 21. Smotre Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 8. prosinca 2017. godine s početkom u 11.00 sati na 
Poljoprivrednom fakultetu, Vladimira Preloga 1 (aula Magna). 
Rektor se ispričao što nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvorenju 21. Smotre Sveučilišta jer se 
istog dana održava sjednica Rektorskog zbora u Mostaru i središnja proslava Dana Sveučilišta u 
Mostaru. 
 
27.4. Dovršetak studija 
 
Rektor je upoznao članove Senata da je uz primjenu članka 38. Pravilnika o studijima i studiranju na 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji se odnosi na dovršetak studija odnosno pravo 
dovršetka studija osobama koje su izgubile status redovitog studenta potrebno izmijeniti Odluku Senata 
o posebnim naknadama na način da se iznos od 125% školarine za jednu godinu studija osobama na  
dovršenju smanji na 100%. Također je istaknuo da na Sveučilištu ima oko 830 studenata u dovršenju 
studija te da bi se navedenim smanjenjem školarine pomoglo studentima u dovršenju studija, stoga je o 
istome potrebno provesti raspravu. 
 
Nakon toga prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta je najavio da će se sljedeća sjednica Senata 
održati 20. prosinca 2017. godine te zahvalio članovima Senata na sudjelovanju u radu 3. sjednice Senata 
u akademskoj godini 2017./2018. i zaključio sjednicu u 12.27 sati.  
 
 
                  Zapisnik sastavila 
 
Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.  

                             REKTOR 
 

            Prof. dr. sc. Vlado Guberac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


