
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
S E N A T  
S V E U Č I L I Š N I  S A V J E T 
 

Z A P I S N I K 
 
zajedničke sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) 
i Sveučilišnog savjeta (u daljnjem tekstu: Savjet) u akademskoj godini 2017./2018., održane 20. 
prosinca 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. Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
6. Izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva i    

                                                          informacijskih tehnologija  
8.   Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. 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. Krunoslav Zmaić, dekan, 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. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
22. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
23. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
24. Vlatko Kopić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na  
                             Medicinskom fakultetu Osijek 
25. Stjepan Dravinski, student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija                 

                                       Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 

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

27. Ana Petrović, član Studentskog zbora Sveučilišta i studentica Medicinskog fakulteta Osijek 
28. Magdalena Kraljičak, član Studentskog zbora Sveučilišta i studentica Poljoprivrednog fakulteta 

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

visokog obrazovanja   
 
Nazočni članovi Savjeta:  
1.  Prof. dr. sc. Branimir Marković, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta 
2.  Prof. dr. sc. Ksenija Čulo, redovita profesorica Građevinskog fakulteta 
3.  Prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, ravnatelj Poljoprivrednog instituta u Osijeku 
4.  Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić, izvanredni profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 
5. Darko Katić, dipl. oec., predstavnik HGK, Županijske komore Slavonski Brod 
6. Zvonko Erak 
 
Nenazočni članovi Savjeta: 
1. Prof. dr. sc. Antun Stoić, redoviti profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 
2. Milan Opačak, član Studentskog zbora Sveučilišta i student Fakulteta elektrotehnike, 

računarstva i informacijskih tehnologija 
 
Ostali nazočni:  
Iz stručnih službi rektorata: 
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije                                                            

izgradnju 
2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 
3. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
4. Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ., voditeljica ispostave za preddiplomske, diplomske i         
                                    stručne studije, zapisničar 
 
 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Nakon utvrđenog broja nazočnih članova za održavanje zajedničke sjednice Senata i Savjeta, Rektor 
Sveučilišta je otvorio zajedničku sjednicu Senata i Savjeta te pozdravio sve nazočne. Nakon toga 
predstavio je nove članove Senata, predstavnike studenata, kako slijedi: Anu Petrović, članicu 
Studentskog zbora Sveučilišta i studenticu Medicinskog fakulteta Osijek te Magdalenu Kraljičak, 
članicu Studentskog zbora Sveučilišta i studenticu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Isto tako je 
predstavio prof. dr. sc. Branimira Markovića, predsjednika i članove Savjeta, kako slijedi: izv. prof. dr. 
sc. Stjepana Radića, prof. dr. sc. Kseniju Čulo, prof. dr. sc. Zvonimira Zdunića, Darka Katića, dipl. oec. 
i Zvonka Eraka i predložio sljedeći  
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Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 3. sjednice Senata u akademskoj 2017/2018. godini od 29. studenoga 
2017. godine  

2. Izvješće Rektora 
3. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora: 

3.1. izv. prof. dr. sc. Irena Jug iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 
polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu u 
Osijeku ( prvi izbor) 

3.2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Steiner iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane hranidba životinja na 
Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (prvi izbor)  

3.3. prof. dr. sc. Željko Bušić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 
polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na Fakultetu za dentalnu 
medicinu i zdravstvo Osijek (trajno zvanje) 

4. Izmjene i dopune studijskih programa studijskih programa poslijediplomskih 
interdisciplinarnih sveučilišnih studija Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku (do 20%) 

1.1. Kulturologija, smjerovi: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, 
Informacija i komunikacija u kulturi, Menadžment u kulturi, umjetnosti i 
obrazovanju  

1.2. Europski studiji  
1.3. Komunikologija  

5. Prijedlog natječaja za upis pristupnika na poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne 
studije u akademskoj 2017./2018. godini: 
5.1. Zaštita prirode i okoliša  
5.2. Molekularne bioznanosti 

6. Prijedlog Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički 
studij Zaštita prirode i okoliša u akademskoj 2017./2018. godini 

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

8. Davanje suglasnosti na Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za 

kemiju   
10. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Građevinskog fakulteta Osijek 
11. Realizacija radnih mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 2017. godini  
12. Sveučilišno izdavaštvo  
13. Prijedlog raspodjele sredstava za školarine i materijalne rashode za akademsku 2016./2017. 

godinu  prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih 
troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. g. 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. 

14. Prijedlog raspodjele doznačenog predujma po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za 
projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom 
razdoblju 2014.-2020. 

15. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Aleksandru Včevu, privremenom dekanu Fakulteta za 
dentalnu medicinu i zdravstvo za preuzimanje obveza po Ugovoru o isporuci „Simulacijskih 
fantoma za dentalnu medicinu“ ukupne vrijednosti 968.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 
1.210.000,00 kuna s PDV-om 

16. Dodjela dijela zgrade br. 18., u Sveučilišnom campusu na korištenje Umjetničkoj akademiji 
17. Davanje suglasnosti prof.dr.sc. Loretani Farkaš dekanici Filozofskog fakulteta Osijek 
    za pokretanje postupka kupovine nekretnine za potrebe Filozofskog fakulteta Osijek 
18. Pokretanje postupka  za infrastrukturne i razvojne projekte Sveučilišta Josip Jurja  
       Strossmayera u Osijeku 

18.1. Znanstveno- istraživački centar elektrotehnike i računarstva- ZICER” 
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18.2.  Centar za inovacije i transfer tehnologija za održivu proizvodnju hrane i  
          nutricionizam” 
18.3. ”Izgradnja IRI infrastrukture za znanstvena postignuća u području  
           kineziologije i  sportske medicine uz realizaciju korektivnih programa s  
           ciljem unaprjeđenja zdravlja i kvalitete života - IKS” 
18.4. “Sveučilišna knjižnica i multimedijski centar  Osijek - SKIMCO 

     18.5. “MEDIKOPOLIS – Znanstveno-istraživački centar Medicinskog fakulteta  
           Osijek         
18.6. “INCEDENDO - akademski centar pravne izvrsnosti” 
18.7. “Razvojno-istraživački BioPark za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo” 
18.8. “Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac” 
18.9. “Centar za istraživanje, razvoj, inovacije  i transfer tehnologija  

19. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Ivanu Samardžiću, dekanu Strojarskog fakulteta u  
       Slavonskom Brodu za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine na lokaciji Mile  
       Budaka 1 u Slavonskom Brodu  za potrebe nastave  na Strojarskom fakultetu u Slavonskom  
       Brodu 
20. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za zajedničku 
sjednicu Senata i Savjeta dostavljen elektroničkim putem i predložio da se očituju o predloženom 
dnevnom redu. Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 3. sjednice Senata u akademskoj 2017./2018. godini od 29. studenoga 

2017. godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio nazočne da je u materijalima za zajedničku 
sjednicu Senata i Savjeta dostavljen na uvid tekst Zapisnika 3. sjednice Senata od 29. studenoga 2017. 
godine te predložio da se očituju o tekstu Zapisnika. 
Nije bilo primjedbi niti prijedloga za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 3. sjednice Senata u 
akademskoj godini 2017./2018. od 29. studenoga 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: 
 7. prosinca 2017. godine održana je 2. sjednica Rektorskog zbora na kojoj je provedena rasprava 

o Nacrtu Prijedloga Zakona o predlaganju novih zakona u sustavu znanosti i visokom obrazovanju. 
Rektorski zbor je tijekom akademske godine 2015./2016. više puta isticao da je pri izradi nove 
zakonske regulative potrebno istovremeno pristupiti izradi pojedinih zakona: Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju te Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju i Zakona o studentskom zboru. Nejasno je zbog čega Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja započinje izradu Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju prije 
izrade temeljnog zakona pri čemu je predloženi dio u koliziji s važećim Zakonom o znanosti i 
visokom obrazovanju. Rektorski zbor je u svom Očitovanju posebice istaknuo da se nova važna 
uloga daje novom strateškom tijelu Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala, koje 
preuzima odlučivanje o uvođenju novih studijskih programa. Predloženim Nacrtom Zakona o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ono postaje operativno tijelo, koje 
prosuđuje konkretne studijske programe. Rektorski zbor se očitovao prema Povjerenstvu, koje radi 
na navedenom Zakonu ističući prijedloge s kojima se ne slaže. Isto tako pored Rektorskog zbora 
istog mišljenja su i Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te 
Akreditacijski savjet pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. 
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 8. prosinca 2017. godine Rektor je s prof. dr. sc. Dragom Šubarićem, prorektorom za strategiju 
razvoja i financije prisustvovao svečanoj sjednici povodom 40. obljetnice Sveučilišta u Mostaru te 
ispred Rektorskog zbora pozdravio nazočne, 

 8. i 9. prosinca 2017. godine održana je 21. Smotra Sveučilišta na Poljoprivrednom fakultetu u 
Osijeku te naveo da je na otvorenju Smotre bilo prisutno 300-tinjak uzvanika i maturanata i tiskani 
su Vodiči za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019. koji su se dijelili svim 
zainteresiranima, 

 15. prosinca 2017. godine, prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente sudjelovao 
je na radnom sastanku s predstavnicima Kineske Akademije znanosti u organizaciji Ministarstva 
znanosti i visokog obrazovanja na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti, 

 18. prosinca 2017. godine održana je prva sjednica Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti 
provođenja funkcionalne integracije kroz statusne promjene znanstveno/umjetničko-nastavnih 
sastavnica Sveučilišta pri čemu se razgovaralo o mogućnosti integriranja Odjela za kulturologiju i 
Umjetničke akademije na način da to bude jedna ustanova s promijenjenim nazivom Akademija za 
umjetnost i kulturu. Također je bilo razgovora i o odjelima u prirodnim znanostima na način da se 
ustroji jedan novi fakultet – Prirodoslovno-matematički fakultet s četiri odjela. Sljedeća sjednica 
zakazana je za 15. siječnja 2018. godine, 

 18. prosinca 2017. godine Sveučilište je zaprimilo dopis Ministrice prof. dr. sc. Blaženke Divjak, 
kojim se traži izrada Plana upravljanja ljudskim resursima u okviru raspoloživih sredstava u 
državnom proračunu u 2018. godini. Isto je potrebno dostaviti do 31. siječnja 2018. godine. U tijeku 
je izrada planova na sastavnicama (fakulteti i odjeli) nakon čega će novi Plan radnih mjesta za 
2018. godini biti uvršten u dnevni red za sjednicu Senata. 

 
Isto tako, Rektor Sveučilišta je upoznao s informacijama iz djelokruga umjetnosti i kulture, kako slijedi: 
 Filozofski fakultet i Umjetnička akademija sudjelovali su u programu Sajma knjiga u Puli 

održanom 1. - 10. prosinca 2017. godine, 
 Umjetnička akademija i Prehrambeno-tehnološki fakultet sudjelovali su na 1. Međunarodnom 

festivalu pjenušca u Višnjanu, 
 Umjetnička akademija, predstavom „Skriveno u oku“, Helene Sablić Tomić gostovala je na 3. 

Međunarodnom festivalu „Put svile“ i na 5. Međunarodnom lutkarskom festivalu u Quanzhu, u 
Kini od 6. do 13. prosinca 2017. godine, kojom prilikom je dogovorena umjetnička suradnja i 
razmjena studenata i profesora sa Šangajskom dramskom akademijom,  

 suradnjom između Grada Đakova, Državne ergele Đakovo i Umjetničke akademije u Osijeku 
osmišljen je i 16. prosinca 2017. godine realiziran Božićni bal lipicanaca ergele Đakovo. 

 
 
3. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio 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 3.1., 3.2. i 3.3. ukratko 
podnesu izvješća prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Poljoprivrednog fakulteta za redovite profesore 
Poljoprivrednog fakulteta i prof. dr. sc. Aleksandar Včev, privremeni dekan Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo za redovitog profesora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, kako slijedi:  
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3.1. izv. prof. dr. sc. Irena Jug iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja 
poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 
(prvi izbor) 

 
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Poljoprivrednog fakulteta je upoznao nazočne s provedenim 
postupkom izbora izv. prof. dr. sc. Irene Jug: objavila je 13 znanstvenih radova u skupini a1, 22 
znanstvena rada u skupini a2, 57 radova u skupini a3 i 43 sažetka objavljena u zbornicima skupova (31 
sažetak u zborniku sažetaka s međunarodnih znanstvenih skupova i 12 sažetka u zborniku sažetaka s 
domaćih znanstvenih skupova). Sudjelovala je na 10 nacionalnih skupova s 15 priopćenja te na 48 
međunarodnih skupova s ukupno 110 priopćenja. Recenzirala je 20 radova u zbornicima radova sa 
znanstvenih skupova te je bila recenzent jednom sveučilišnom priručniku (Praktikum za ishranu bilja) i 
jednom sveučilišnom udžbeniku (Obrada tla u agroekološkim okvirima). Sudjelovala je u svojstvu 
suradnika istraživača na 7 međunarodnih projekata (od toga na 6 bilateralnih) i bila voditelj jednog 
bilateralnog projekta (Sustavi biljne proizvodnje u funkciji stabilnosti uroda pšenice i očuvanja životne 
sredine) te suradnik na 12 nacionalnih znanstvenih projekata, a bila voditelj jednoga (Uzroci i štete od 
kloroza vinove loze na vinogorjima istočnog dijela Osječko-baranjske županije). Objavila je u 
koautorstvu jedan sveučilišni udžbenik (Ekofiziologija bilja) i dva sveučilišna priručnika 
(Agroklimatološki pojmovnik, Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena).  
Pod njenim mentorstvom je obranjeno 17 diplomskih radova i tri završna rad pri čemu je u koautorstvu 
sa studentima objavila 5 radova. Bila je tri puta glavna urednica zbornika radova međunarodnog 
znanstvenog skupa i jedanput glavna urednica zbornika sažetaka s međunarodnog znanstvenog skupa. 
Članica je Hrvatskog društva za proučavanje obrade tala – HDPOT, a od 2013. godine u svojstvu je 
potpredsjednice društva i članica je Hrvatskog tloznanstvenog društva - HTD, Hrvatskog društva za 
biljnu biologiju – HDBB, Europian Confederation of Soil Science Societies - ECSSS, International 
Union of Soil Science – IUSS i Croatian Agrometeorological Society. Zatim, je Dekan konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Irene Jug, izvanredne profesorice u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u skladu sa 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Irena Jug  ispunjava 
zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-radno mjesto redovite profesorice. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Irene Jug, izvanredne profesorice u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice. Članovi Senata jednoglasno 
su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Irene Jug, izvanredne profesorice u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog područja 
Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na 
Poljoprivrednom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. 
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3.2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Steiner iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane hranidba životinja na Poljoprivrednom 
fakultetu u Osijeku (prvi izbor)  

 
Isto tako, prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Poljoprivrednog fakulteta je upoznao nazočne s 
provedenim postupkom izbora izv. prof. dr. sc. Zvonimira Steinera: objavio je 9 znanstvenih radova u 
bazi Wos, te 25 radova (27) znanstvenih radova objavljenih u radovima Cab bazi, te 20 radova a3 
kategorije. Sudjelovao je na 8 znanstvenih projekata i 2 međunarodna, te bio voditelj županijskog 
projekta. Recenzirao je 25 članaka u znanstvenim časopisima i radovima u zbornicima radova. Objavio 
je u koautorstvu sveučilišni priručnik „Proizvodnja mesa“. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je 30 
završnih/diplomskih radova, pri čemu je objavljeno 5 radova u koautorstvu sa studentima. Stručno se 
usavršavao 2001. godine u Norveškoj i pohađao stručni tečaj s novijim tehnologijama proizvodnje 
stočne hrane „Feed Milling Tehology Course“, Agricultural University of Norway As. Godine 2003. i 
2010. bio je na stručnom usavršavanju u SAD-u od strane „Cochran Fellowship Program'' gdje je završio 
Feed manufactoring short Course (2003) i “Traning in Veterinary” (2010). Član je uredničkog odbora 
znanstvenog časopisa Krmiva i član Hrvatskog agronomskog društva. Tajnik je poslijediplomskog 
doktorskog studija “Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane”. Zatim, je Dekan konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Zvonimira Steinera, izvanrednog profesora 
u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu sa 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Zvonimir Steiner 
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 izbora izv. prof. dr. sc. Zvonimira Steinera, izvanrednog profesora u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Zvonimira Steinera, izvanrednog profesora u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog 
područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane hranidba 
životinja na Poljoprivrednom 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., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i u skladu s 
člankom 198. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 
tekst. 

 
 
3.3. prof. dr. sc. Željko Bušić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 

polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na Fakultetu za dentalnu 
medicinu i zdravstvo Osijek (trajno zvanje) 

 
 
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, privremeni dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo je izvijestio 
nazočne o provedenom postupku izbora prof. dr. sc. Željka Bušića: objavio je u Current Contens : 18 
radova, Web of Science Core Collection: 1 rad, Scopus: 15 radova, Medline: 7 radova, 31 rad u ostalim 
publikacijama, 92 kongresna priopćenja, 13 kongresnih priopćenja na međunarodnim skupovima, te 11 
poglavlja u knjigama. Kao suradnik radio je na projektu "Multicentrični projekt istraživanja urolitijaze 
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u Hrvatskoj" pri Znanstvenoj jedinici za kliničko-medicinska istraživanja KB Osijek i  projektu 
"Appendicitis" te bio aktivni istraživač u projektu: "Kirurški i oksidativni stres u kolorektalnom 
karcinomu" i aktivni je istraživač u projektu: Uloga neutrofila i oksidativnog stresa u operacijama 
kolorektalnog karcinoma. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je više od 10 diplomskih radova, a u 
koautorstvu sa studentom objavio je 7 radova. Isto tako je kao mentor/komentor objavio tri rada sa 
studentima koji su završili poslijediplomski doktorski studij. Recenzirao je više od deset članaka u 
sljedećim časopisima: Journal of Posgraduate Medicine, Surg Lap Endosc Percut Tech, Journal of 
Emergencies Trauma and Shock, Acta Medica Croatica, Medicinski Vjesnik, Prvi Hrvatski kongres 
vojne medicine – Zbornik radova. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, 
Hrvatskog društva za Endoskopsku kirurgiju, Hrvatskog društva za Digestivnu kirurgiju, Hrvatskog 
društva vojne medicine i Hrvatske udruge liječnika dragovoljaca Domovinskog rata. Bio je dragovoljac 
Domovinskog rada, zastupnik u Zastupničkom domu Hrvatskog državnog Sabora te član: Odbora za 
znanost Hrvatskog državnog Sabora, Vladinog povjerenstva za preustroj OB Zagreb u KB Dubrava 
Zagreb, a 1995. godine odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom Domovinske 
zahvalnosti, Redom Hrvatskog trolista,  Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske te 1999. 
godine Redom kneza Domagoja s ogrlicom i 2000. godine Redom Hrvatskog trolista. Zatim, je Dekan 
konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Željka Bušića u trajno 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu s člankom 
67. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Privremenog Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo 
Osijek i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. Željko Bušić ispunjava zakonske uvjete za izbor u 
trajno znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Željka Bušića, redovitog profesora u trajno znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Željka Bušića, redovitog profesora u trajno znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora za 20% radnog vremena iz 
znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske 
znanosti, znanstvene grane kirurgija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

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

 
 
4. Izmjene i dopune studijskih programa poslijediplomskih interdisciplinarnih sveučilišnih 

studija Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (do 20%) 
 
Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda nazočne izvijesti prof. dr. sc. Sonja Vila, 
prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 
Prorektorica je izvijestila da su u materijalima za sjednicu na uvid dostavljene izmjene i dopune 
studijskih programa poslijediplomskih sveučilišnih studija Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Doktorska škola) do 20%. Povjerenstvo za poslijediplomske 
studije, doktorate i počasne doktorate Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je na sjednici 
održanoj 14. prosinca 2017. godine razmatralo prijedlog izmjena poslijediplomskih interdisciplinarnih 
sveučilišnih studija Doktorske škole, kako slijedi: 



9 

 

 
 
4.1. Kulturologija, smjerovi: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, 

Informacija i komunikacija u kulturi, Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju  
 
Vijeće Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem teksu: Vijeće 
Doktorske škole) uputilo je Povjerenstvu izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog 
interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjerovi: Kultura, umjetnost i književnost u 
europskom kontekstu, Informacija i komunikacija u kulturi, Menadžment u kulturi. Predložene izmjene 
i dopune odnose na ukidanje modula Informacijske znanosti-knjižničarstvo na smjeru Informacija i 
komunikacija u kulturi te ukidanje izbornog predmeta Komparativno proučavanje južnoslavenskih 

književnosti na smjeru Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, modul: Interkulturalna 
filologija u europskom kontekstu. Predloženim izmjenama ne dolazi do promjena u odnosu obveznih i 
izbornih predmeta, kao ni u odnosu ECTS bodova između obveznih i izbornih predmeta i na temelju 
Odluke Vijeća Doktorske škole 13. prosinca 2017. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i 
dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim 
kvalifikacijama stoga Povjerenstvo predlaže Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna studijskog programa 
poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija uz obvezu Vijeća Doktorske 
škole da iste unese u sustav MOZVAG radi evidencije. 
Rektor je zahvalio Prorektorici na podnesenom Izvješću i predložio prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa  

poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija 
 u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog interdisciplinarnog 
sveučilišnog studija Kulturologija, smjerovi: Kultura, umjetnost i književnost u europskom 
kontekstu, Informacija i komunikacija u kulturi, Menadžment u kulturi u Doktorskoj školi 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odluka Senata, Klasa: 602-04/11-31/11, Ur. 
broj: 2158-60-01-11-11 od 11. travnja 2011. godine); Upisnik studijskih programa MZOS-a 
(KLASA: 602-04/11-13/00033, URBROJ: 533-07-11-0002 od 18. travnja  2011. godine). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
4.2. Europski studiji  
 
Vijeće Doktorske škole uputilo je Povjerenstvu izmjene i dopune studijskog programa 
poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji. Predložene izmjene i 
dopune odnose se na ukidanje dva izborna predmeta iz liste ponuđenih izbornih predmeta: European 

Comparative Constitutional Law i Quality Legislation. Predloženim izmjenama ne dolazi do promjena 
u odnosu obveznih i izbornih predmeta, kao ni u odnosu ECTS bodova između obveznih i izbornih 
predmeta i na temelju Odluke Vijeća Doktorske škole od 13. prosinca 2017. godine utvrđeno je da 
predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i 
deklariranim radnim kvalifikacijama stoga Povjerenstvo predlaže Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
studijskog programa poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji uz 
obvezu Vijeća Doktorske škole da iste unese u sustav MOZVAG radi evidencije. 
Rektor je zahvalio Prorektorici na podnesenom Izvješću i predložio prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio sljedeću  
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ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa  

poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji  
u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog interdisciplinarnog 
sveučilišnog studija Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (Odluka Senata Klasa: 602-04/11-03/11, Ur. broj: 2158-60-01-11-12 od 12. travnja 2011. 
godine; Upisnik studijskih programa MZOS-a,  KLASA: 602-04/11-13/00034, URBROJ: 533-07-
11-0002 od 18. travnja 2011. godine). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
4.3. Komunikologija  
 
Vijeće Doktorske škole uputilo je Povjerenstvu izmjene i dopune studijskog programa 
poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija. Predložene izmjene i 
dopune odnose se na ukidanje obveznog predmeta zajedničkog programskog modula Filozofija 

informacijske znanosti i uvođenje novog obveznog predmeta zajedničkog programskog modula 
Interdisciplinarnost informacijskih znanosti. Predloženim izmjenama ne dolazi do promjena u odnosu 
obveznih i izbornih predmeta, kao ni u odnosu ECTS bodova između obveznih i izbornih predmeta i na 
temelju Odluke Vijeća Doktorske škole od 13. prosinca 2017. godine utvrđeno je da predloženim 
izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim 
radnim kvalifikacijama stoga Povjerenstvo predlaže Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna studijskog 
programa poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija uz obvezu Vijeća 
Doktorske škole da iste unese u sustav MOZVAG radi evidencije. 
Rektor je zahvalio Prorektorici na podnesenom Izvješću i predložio prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa  

poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija 
u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog interdisciplinarnog 
sveučilišnog studija Komunikologija u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (Odluka Senata, Klasa: 602-04/12-01/21, Ur. broj: 2158-60-01-12-14 od 1. listopada 2012. 
godine); Upisnik studijskih programa MZOS-a (KLASA: 602-04/12-13/00073, URBROJ: 533-20-
12-0002 od 12. listopada  2012. godine). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
5. Prijedlog natječaja za upis pristupnika na poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne 

studije u akademskoj 2017./2018. godini: 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da s prijedlogom natječaja za upis pristupnika na poslijediplomske 
interdisciplinarne sveučilišne studije u akademskoj godini 2017./2018. nazočne upozna prof. dr. sc. 
Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 
Prorektorica je izvijestila da su u materijalima za zajedničku sjednicu Senata i Savjeta dostavljeni 
Prijedlozi o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne 
studije, kako slijedi:  
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5.1. Zaštita prirode i okoliša  
 
Sveučilišno vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne (doktorske) studije (u daljnjem 
tekstu: Sveučilišno vijeće) dostavilo je Senatu prijedlog teksta Natječaja za upis pristupnika u I. godinu 
poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša u akademskoj 
2017./2018. godini (u daljnjem tekstu: Prijedlog Natječaja). Prijedlog Natječaja, sadrži: opće podatke o 
studiju, uvjete upisa na poslijediplomski studij zatim sadržaj-popis dokumenata potrebnih za prijavu na 
Natječaj te troškove poslijediplomskog studija i rok za prijavu.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te su 
prihvatili prijedlog o raspisivanju Natječaja i jednoglasno donijeli sljedeću  

 
ODLUKU 

o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni 
studij Zaštita prirode i okoliša u akademskoj 2017./2018. godini 

  
I 

1. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša zajednički izvode 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Institut Ruđer Bošković u Zagrebu iz 
znanstvenog područja prirodnih i biotehničkih znanosti. 

 
2. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša za stjecanje 

akademskog stupnja doktora znanosti traje šest semestara (tri godine). Tijekom tri semestra 
izvodi se nastava, a preostala tri semestra predviđena su za obvezatne i izborne aktivnosti te 
izradu doktorske disertacije. 

 
3. Ukupna školarina u skladu sa studijskim programom poslijediplomskog interdisciplinarnog 

sveučilišnog studija iznosi 51.600,00 kn (8.000,00 kn po semestara, a šesti semestar koji se 
odnosi na prijavu doktorske disertacije iznosi 11.600,00 kn);  

 
4. Uvjeti upisa, popis dokumenata potrebnih za prijavu na natječaj, rok za podnošenje prijave 

sadržani su u tekstu Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni 
sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskoj 2017./2018. godini. Navedeni Natječaj je u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni 
dio. 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Sveučilišno vijeće za poslijediplomske 
interdisciplinarne sveučilišne (doktorske) studije obvezuje se najkasnije u roku od sedam (7) dana 
od dana donošenja ove Odluke objaviti Natječaj za upis studenata na poslijediplomski 
interdisciplinarni sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša u skladu s ovom Odlukom. 
 
5.2. Molekularne bioznanosti 

 
Sveučilišno vijeće je dostavilo Senatu prijedlog teksta Natječaja za upis pristupnika u I. godinu 
poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti u akademskoj 
2017./2018. godini (u daljnjem tekstu: Prijedlog Natječaja). Prijedlog Natječaja, sadrži: opće podatke o 
poslijediplomskom studiju, uvjete upisa zatim sadržaj-popis dokumenata potrebnih za prijavu te 
troškove poslijediplomskog studija i rok za prijavu.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te su 
prihvatili prijedlog o raspisivanju Natječaja i jednoglasno donijeli sljedeću  
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ODLUKU 
o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni 

studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2017./2018. godini 
   

I 
1. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti zajednički  

izvode Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku i Institut 
Ruđer Bošković u Zagrebu iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, biomedicine i 
zdravstva i prirodnih znanosti. 

2. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti za stjecanje 
akademskog stupnja doktora znanosti traje šest semestara (tri godine). Obvezni i metodološki 
izborni predmeti slušaju se u I. semestru, izborni predmeti u modulima slušaju se u II. 
semestru, a u ostalim semestrima student je posvećen izradi doktorske disertacije. 

3. Ukupna školarina u skladu sa studijskim programom poslijediplomskog interdisciplinarnog 
sveučilišnog studija iznosi 46.600,00 kuna (7.500,00 kn po semestru, a šesti semestar 9.100,00 
kn); 

4. Uvjeti upisa, popis dokumenata potrebnih za prijavu na natječaj, rok za podnošenje prijave 
sadržani su u tekstu Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni 
sveučilišni studij Molekularne bioznanosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
u akademskoj 2017./2018. godini. Navedeni Natječaj je u prilogu ove Odluke i čini njezin 
sastavni dio. 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Sveučilišno vijeće za poslijediplomske 
interdisciplinarne sveučilišne (doktorske) studije obvezuje se najkasnije u roku od sedam (7) dana 
od dana donošenja ove Odluke objaviti Natječaj za upis studenata na poslijediplomski 
interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u skladu s ovom Odlukom. 
 

 
6. Prijedlog Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički 

studij Zaštita prirode i okoliša u akademskoj 2017./2018. godini 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nazočne je također izvijestila Prorektorica prof. dr. sc. Sonja Vila te 
istaknula da je u materijalima za sjednicu dostavljen na uvid Prijedlog o raspisivanju Natječaja za upis 
pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša u 
akademskoj godini 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Prijedlog Natječaja). Sveučilišno vijeće za 
poslijediplomske interdisciplinarne specijalističke studije dostavilo je Senatu tekst Prijedloga Natječaja, 
koji sadrži: uvjete za upis na specijalistički studij, popis dokumenata potrebnih za prijavu te troškove 
poslijediplomskog studija i rok za prijavu.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te su 
prihvatili prijedlog o raspisivanju Natječaja i jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni  

specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša u akademskoj 2017./2018. godini 
  

I. 
1. Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša zajednički 

izvode Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Institut Ruđer Bošković u Zagrebu iz 
znanstvenog područja prirodnih i biotehničkih znanosti. 

2. Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij traje dva semestra (jednu godinu). 
Završetkom poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Zaštita prirode i 

okoliša stječe se naziv specijalista zaštite prirode i okoliša. Kratica naziva spec. zaštite prirode 
i okoliša dodaje se akademskom nazivu stečenom na diplomskom studiju i stavlja se iza imena 
i prezimena osobe (univ. spec. oecol.). 
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3. Visina školarine iznosi 20.500,00 kn (prvi semestar 10.000,00kn, drugi semestar 10.500,00 kn). 
4. Uvjeti upisa, popis dokumenata potrebnih za prijavu na natječaj, rok za podnošenje prijave 

sadržani su u tekstu Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni 
specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku u akademskoj 2017./2018. godini. Navedeni Natječaj je u prilogu ove Odluke i čini 
njezin sastavni dio. 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Sveučilišno vijeće za poslijediplomske 
interdisciplinarne specijalističke studije obvezuje se najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana 
donošenja ove Odluke objaviti Natječaj za upis studenata na poslijediplomski interdisciplinarni 
specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša u skladu s ovom Odlukom. 
 
 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku 
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac je u okviru točke 7. izvijestio da je u materijalima za sjednicu na uvid 
dostavljen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekstu: Prijedlog Odluke). Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Nacrt Prijedloga te obrazloženje uz navedeni Nacrt Prijedloga, 
Odbor za statutarna i pravna pitanja je uputio 17. studenoga 2017. godine u javnu raspravu, koja je 
trajala do 2. prosinca 2017. godine i konstatirao da u otvorenom postupku javne rasprave Odbor nije 
zaprimio niti jednu primjedbu na Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prijedlog Odluke najvećim dijelom odnosi se na brisanje Centra 
za stručne studije kao podružnice i nastavne sastavnice Sveučilišta od čije je inicijative i zaključka 
Senata od 29. listopada 2013. godine prošlo 4 godine, a Centar za stručne studije nije osnovan na 
Sveučilištu. Senat u protekle 4 godine nije razmatrao ni donio Elaborat kao temeljni dokument za 
osnivanje Centra za stručne studije. Slijedom navedenog u Statutu Sveučilišta u odredbama koje se 
odnose na ustroj Sveučilišta ne može biti nepostojeća nastavna sastavnica Sveučilišta (Centar za stručne 
studije, a isto tako ustroj Centra i njegova tijela). Znanstveno-nastavne sastavnice ne mogu 4 godine 
imati odredbe u statutima prema kojima izvode stručne studije po ovlaštenju nepostojećeg Centra, a 
imaju dopusnice za ustroj i izvođenje stručnih studija. Isto tako se predlaže brisanje Centra za 
cjeloživotno učenje kao podružnice i sastavnice Sveučilišta od čije je inicijative i zaključka Senata od 
28. studenoga 2013. godine prošlo 3 godine i 11 mjeseci, a Centar za cjeloživotno učenje nije osnovan 
na Sveučilištu. Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice izvode programe cjeloživotnog učenja i to 
na temelju Pravila, koja su na snazi 3 godine i 6 mjeseci, a koja su se trebala provoditi u prijelaznom 
razdoblju do osnivanja Centra. Centar za cjeloživotno učenje nije osnovan niti je donijet Pravilnik o 
cjeloživotnom učenju, a svi programi cjeloživotnog učenja izvode se prema Pravilima, koja vrijede u 
prijelaznom razdoblju, a strateški cilj i zadatak iz Izmjena i dopuna Strategije Sveučilišta nije realiziran 
u 2015. godini kad je utvrđen ni u 2016. ni u 2017. godini stoga Statut ne može sadržavati odredbe o 
nepostojećem Centru. Odbor za Statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 14. prosinca 2017. 
godine dao pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta. 
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedene izmjene 
i dopune Statuta Sveučilišta te je Rektor predložio glasovanje o donošenju Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Sveučilišta (konačni prijedlog). Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
STATUTA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
8. Davanje suglasnosti na Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 
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Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor je izvijestio da je u materijalima za zajedničku sjednicu Senata 
i Savjeta na uvid dostavljen Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (u daljnjem tekstu: 
Statut) i predložio da o istome izvijeste prof. dr. sc. Aleksandar Včev, privremeni dekan Fakulteta za 
dentalnu medicinu i zdravstvo i gđa. Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta.  
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, privremeni dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo je izvijestio 
da je Fakultetsko vijeće na izvanrednoj sjednici održanoj 28. studenoga 2017. godine na prijedlog 
privremenog dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo donijelo Statut te ga uputilo Odboru za 
statutarna i pravna pitanja u daljnju proceduru.  
Glavna tajnica je izvijestila da je Statut usklađen sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku nakon čijeg će stupanja na snagu, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo moći ustrojiti svoja 
tijela, koja su usklađena s tijelima na Sveučilištu te provesti redoviti postupak izbora dekana zatim izbor 
prodekana i konstituirati fakultetsko vijeće i njegova tijela. Odbor za statutarna i pravna pitanja nije 
imao niti jednu primjedbu na dostavljeni Statut te je za isti na sjednici održanoj 14. prosinca 2017. 
godine dao pozitivno Mišljenje.    
Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te je Rektor predložio donošenje Odluke o davanju 
suglasnosti na Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Senat je jednoglasno prihvatio 
prijedlog i donio   
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo  

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

Daje se suglasnost na Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je na prijedlog privremenog dekana Fakulteta za 
dentalnu medicinu i zdravstvo, donijelo Fakultetsko vijeće Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo 28. studenoga 2017. godine. 

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

kemiju   
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor je izvijestio da je u materijalima za zajedničku sjednicu Senata 
i Savjeta na uvid dostavljen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih 
mjesta Odjela za kemiju i predložio da o istome izvijeste izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik 
Odjela za kemiju i Glavna tajnica Sveučilišta Zdenka Barišić, mag. iur. 
Pročelnik Odjela za kemiju je izvijestio da se izmjena odnosi na Odjeljak za računovodstvene i 
financijske poslove gdje radno mjesto III. vrste postaje radno mjesto I. vrste.  
Glavna tajnica je izvijestila da je Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 14. prosinca 
2017. godine dao pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih 
mjesta Odjela za kemiju. Prema prijedlogu pročelnika Odjela za kemiju od 4. prosinca 2017. godine, 
Vijeće Odjela za kemiju je 18. prosinca 2017. godine utvrdilo ustroj radnih mjesta Odjela za kemiju.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te je Rektor predložio donošenje Odluke o izmjenama 
i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za kemiju. Senat je jednoglasno prihvatio navedeni 
prijedlog i donio   
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ODLUKE O USTROJSTVU RADNIH MJESTA ODJELA ZA KEMIJU 

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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10. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Građevinskog fakulteta Osijek 

 
Isto tako u okviru točke 10. Rektor je izvijestio da je u materijalima za zajedničku sjednicu Senata i 
Savjeta na uvid dostavljen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Građevinskog fakulteta Osijek i predložio da o istome izvijeste Dekan Građevinskog fakulteta 
izv. prof. dr. sc. Damir Varevac i Glavna tajnica Sveučilišta Zdenka Barišić, mag. iur. 
Dekan Građevinskog fakulteta je izvijestio da se izmjene i dopune Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Građevinskog fakulteta odnose na dodavanje novog radnog mjesta: „stručnog suradnika u znanosti i 
visokom obrazovanju (za tehničko-tehnološki nadzor, upravljanje i razvoj laboratorija)“ zatim brisanje 
radnog mjesta III. vrste-ekonom (domar) u Odjeljku tehničkih poslova te promjene u opisu i popisu 
poslova te uvjeta za obavljanje poslova i zadaća voditelja odjeljka Knjižnice, stručnog suradnika u 
znanosti i visokom obrazovanju i pomoćnog knjižničara. 
Glavna tajnica je izvijestila da je Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 14. prosinca 
2017. godine dao pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Građevinskog fakulteta Osijek, koju je na prijedlog Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta 
Osijek od 21. studenoga 2017. godine, donio dekan Građevinskog fakulteta Osijek 21. studenoga 2017. 
godine. 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te je Rektor predložio donošenje Odluke o izmjenama 
i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Građevinskog fakulteta što su članovi Senata prihvatili 
i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Građevinskog fakulteta 
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Građevinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na 
prijedlog Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Osijek od 21. studenoga 2015. godine, donio 
dekan Građevinskog fakulteta Osijek 21. studenoga 2017. godine. 
 

 
11. Realizacija radnih mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 2017. godini  
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljeno na uvid 
Izvješće o realizaciji radnih mjesta u 2017. godini na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u 
daljnjem tekstu: Izvješće), koje obuhvaća: Plan i dinamiku zapošljavanja nastavnika, suradnika i 
nenastavnog osoblja u akademskoj 2017./2018. godini (napredovanja nastavnika i suradnika i zamjenska 
zapošljavanja), koji je donio Senat Sveučilišta 28. ožujka 2017. godine (KLASA: 112-01/17-01/6, 
UR.BROJ: 2158-60-01-17-1), nerealizirane prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta iz 2015. te izdane suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz 2016. godine te 
izdane Suglasnosti Sveučilišta u razdoblju od siječnja do prosinca 2017. godine. Nadalje je izvijestio 
vezano uz realizaciju napredovanja i zamjenska zapošljavanja za nastavnike i suradnike te istaknuo da 
su u 2017. godini realizirana 145 napredovanja, za 81 su postupci u tijeku i realizirano je 57,5 
zamjenskih radnih mjesta, a za 28 su postupci u tijeku. Isto tako, 14 redovitih profesora je napredovalo 
u trajna zvanja prema članku 67. Zakona te je u sustavu razvojnih koeficijenata realizirano jedno radno 
mjesto, a za 3 docentska radna mjesta su postupci izbora u tijeku. Za 8 nastavnika realizirano je 
povećanje koeficijenta za predsjednike (šefove) katedri, predstojnike zavoda i voditelje odsjeka. 
Realizirana su 4 povećanja kumulativnog radnog odnosa na Medicinskom fakultetu i Fakultetu za 
dentalnu medicinu i zdravstvo. Također je realizirano 5 zamjenskih radnih mjesta za laboratorijsko-
tehničko osoblje, a za 2 su postupci u tijeku te je realizirano 19 zamjenskih radnih mjesta za nenastavno 
osoblje, a za 5 su postupci u tijeku. Promjena strukture radnih mjesta (povećanje koeficijenta) izvršeno 
je za 6 zaposlenika, a za 5 su postupci u tijeku. U sklopu prijelaza zaposlenika u skladu s Odlukom 
Senata o provedbi funkcionalne integracije i racionalizacije radnih mjesta ukupno je realiziran 21 
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prijelaz i 118 prijelaza s Medicinskog fakulteta na Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo (96 
nastavnika i 22 nenastavno osoblje). Na kraju je Rektor dodao kako se sve nerealizirane suglasnosti u 
2017. godini prenose u 2018. godinu te će kao takve biti i uvrštene u Plan i dinamiku zapošljavanja 
nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja, koji je u izradi s krajnjim rokom dostave potrebnih 
podataka od strane sastavnica Sveučilišta do 31. siječnja 2018. godine. 
Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na Izvješće, stoga je  
Rektor predložio da se prihvati Izvješće o realizaciji radnih mjesta u 2017. godini, koje će biti 
dostavljeno Upravi za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja te  
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. Članovi Senata su jednoglasno prihvatili  
 

IZVJEŠĆE  
O REALIZACIJI RADNIH MJESTA U 2017. GODINI  

NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12. Sveučilišno izdavaštvo  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za  
izdavačku djelatnost nazočne upozna Prorektor za nastavu i studente prof. dr. se. Dražan Kozak. 
Prorektor je upoznao nazočne da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na sjednici 
održanoj 14. prosinca 2017. godine prijedloge Građevinskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta za 
izdavanje sveučilišnih djela. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za 
izdavanje djela dostavljene odluke fakultetskih vijeća, kojima se daje suglasnost za izdavanje, recenzije 
i pripremljeni tekstovi sveučilišnih djela za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta 
predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnih djela, kako slijedi: 
 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
 
Na Građevinskom fakultetu sveučilišnog udžbenika, kako slijedi: 
 
Grupa autora: Izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko 
                          Dijana Nikić, mag. ing. aedif. 
                          Prof. dr. sc. Dragan Morić 
Sveučilišni udžbenik: Potresno inženjerstvo-procjena oštetljivosti zgrada 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Mehmed Čaušević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,  
                     Doc. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš, Građevinski fakultet u Osijeku 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 

 
ODLUKU 

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Potresno inženjerstvo-

procjena oštetljivosti zgrada“ skupine autora: izv. prof. dr. sc. Marijane Hadzima-Nyarko, Dijane 
Nikić, mag. ing. aedif. i prof. dr. sc. Dragana Morića.  
 
 
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
 
Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu monografije, kako slijedi: 
 
Urednik: Prof. dr. sc. Drago Šubarić 
Monografija: Neke mogućnosti iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  
                     Prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu 
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Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 

 
ODLUKU 

Daje se suglasnost za izdavanje monografije pod nazivom „Neke mogućnosti iskorištenja 

nusproizvoda prehrambene industrije“ urednika prof. dr. sc. Drage Šubarića.  
 
 
13. Prijedlog raspodjele sredstava za školarine i materijalne rashode za akademsku 2016./2017. 

godinu  prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih 
troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. g. 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. 

 
Rektor je predložio da s ovom točkom dnevnog reda nazočne upozna prof. dr. sc. Drago Šubarić, 
prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun.  
Prorektor je upoznao nazočne s prijedlogom o raspodjeli sredstava za školarine i materijalne troškove 
za ak. god. 2017./2018. prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i 
materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. god. 2015./2016., 
2016./2017. i 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Ugovor) u ukupnom iznosu od 3.901.500,00 kn. 
Predloženom raspodjelom osigurala su se sredstava za stipendije sukladno članku 8. navedenog Ugovora  
za olakšanje pristupa studiju studentima s invaliditetom i olakšanje pristupa studiju studentima slabijeg 
socijalno-ekonomskog statusa u iznosu od 750.000,00 kn te za stipendije za izvrsnost u iznosu od 
1.512.000,00 kn. Predložena raspodjela sredstava, dostavljena je u materijalima za sjednicu na koju je 
Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine dao pozitivno 
Mišljenje, stoga je prijedlog da Senat prihvati istu.   
Nakon iznesenog Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o raspodjeli sredstava za školarine i 
materijalne troškove Sveučilišta za akademsku godinu 2017./2018. prema Ugovoru. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o raspodjeli sredstava za školarine i materijalne troškove za ak. god. 2017./2018. prema  
Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.  

 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
14. Prijedlog raspodjele doznačenog predujma po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za 

projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom 
razdoblju 2014.-2020. 

 
Isto tako, Rektor je predložio da s prijedlogom raspodjele doznačenog predujma po Ugovoru o dodjeli 
bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u 
financijskom razdoblju 2014.-2020. upozna Prorektor prof. dr. sc. Drago Šubarić. 
Prorektor je upoznao nazočne s raspodjelom doznačenog predujma po Ugovoru o dodjeli bespovratnih 
sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom 
razdoblju 2014.- 2020. (u daljnjem tekstu: Ugovor) KK.01.1.1.01.0010 Znanstveni centar izvrsnosti za 
personaliziranu brigu o zdravlju u ukupnom iznosu od 11.112.831,01 kn na način, kako slijedi: 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 6.331.126,56 kn, Medicinski fakultet Osijek - 
121.000,00 kn, Poljoprivredni fakultet Osijek - 121.346,00kn, Prirodoslovno matematički fakultet 
Zagreb - 1.085.763,68 kn, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Zagreb -  659.078,61 kn, Medicinski 
fakultet Split - 125.000,00 kn te Dječja bolnica Srebrnjak Zagreb - 717.255,20 kn i Genos d.o.o. Osijek 
1.952.260,96 kn. Na naprijed navedeni prijedlog raspodjele doznačenog predujma po Ugovoru, Odbor 
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za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine dao pozitivo 
Mišljenje i dostavio ga Senatu.  
Nakon iznesenog Rektor je predložio glasovanje o raspodjeli doznačenog predujma po Ugovoru u 
financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.01.1.1.01.0010 Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu 
brigu o zdravlju. Članovi Senata prihvatili su ovaj prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o raspodjeli doznačenog predujma po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za  

projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u  
financijskom razdoblju 2014.-2020.  

KK.01.1.1.01.0010 Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju 
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
15. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Aleksandru Včevu, privremenom dekanu Fakulteta za 

dentalnu medicinu i zdravstvo za preuzimanje obveza po Ugovoru o isporuci „Simulacijskih 
fantoma za dentalnu medicinu“ ukupne vrijednosti 968.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 
1.210.000,00 kuna s PDV-om 

 
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije je izvijestio nazočne da je potrebno 
dati suglasnost  prof. dr. sc. Aleksandru Včevu, privremenom dekanu Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo za preuzimanje obveza po Ugovoru o isporuci „Simulacijskih fantoma za dentalnu medicinu“ 
ukupne vrijednosti 968,000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.210.000,00 kuna s PDV-om. Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine dao pozitivno 
Mišljenje za davanje navedene suglasnosti.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Aleksandru Včevu, privremenom dekanu Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo za preuzimanje obveza po Ugovoru o isporuci „Simulacijskih fantoma za 
dentalnu medicinu“ ukupne vrijednosti 968.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.210.000,00 kuna s 
PDV-om. 
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
16. Dodjela dijela zgrade br. 18., u Sveučilišnom campusu na korištenje Umjetničkoj akademiji 
 
Isto tako u okviru točke 16. o dodjeli dijela zgrade br. 18. u Sveučilišnom campusu na korištenje 
Umjetničkoj akademiji, izvijestio je Prorektor prof. dr. sc. Drago Šubarić te istaknuo da je Umjetnička 
akademija jedina umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta, koja izvodi umjetničke studije i razvija 
umjetničku djelatnost i umjetničko stvaralaštvo te da je uz postojeće prostore koje koristi u Sveučilišnom 
campusu, potrebno osigurati dodatne odgovarajuće prostore za potrebe nastavne i umjetničke 
djelatnosti. Uzimajući u obzir specifičnost izvedbe umjetničkih studija, posebice novoustrojenih studija 
iz kazališne umjetnosti, utvrđeno je da se neiskorišteni prostor u zgradi u ulici Cara Hadrijana bb u 
Sveučilišnom campusu može na odgovarajući način prilagoditi potrebama Umjetničke akademije.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli 
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ODLUKU 
 

1. Dodjeljuje se na korištenje Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku prostor u zgradi u ulici Cara Hadrijana bb u Sveučilišnom campusu 
(k.č.br. 6660/15, k.o. Osijek) u vlasništvu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
osim dijela prostora koji obuhvaća 75 m2, koji koristi Sveučilište za potrebe održavanja 
Sveučilišnog campusa. 

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

 
 
17. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Loretani Farkaš dekanici Filozofskog fakulteta Osijek za 

pokretanje postupka kupovine nekretnine za potrebe Filozofskog fakulteta Osijek 
 
Pod točkom 17. dnevnog reda prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i 
predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun je upoznao nazočne da je potrebno dati 
suglasnost prof. dr. sc. Loretani Farkaš, dekanici Filozofskog fakulteta za pokretanje postupka kupovine 
nekretnine za potrebe proširenja prostornog kapaciteta Filozofskog fakulteta Osijek do ukupne 
vrijednosti od 3.500.000,00 kuna i ukupne kvadrature korisne građevine i zemljišta do maksimalno 
1.500 m² iz vlastitih sredstava Fakulteta.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Loretani Farkaš, dekanici Filozofskog fakulteta za pokretanje 
postupka kupovine nekretnine za potrebe proširenja prostornog kapaciteta Filozofskog fakulteta 
Osijek do ukupne vrijednosti od 3.500.000,00 kuna i ukupne kvadrature korisne građevine i 
zemljišta do maksimalno 1.500 m². 
 
 
18. Pokretanje postupka  za infrastrukturne i razvojne projekte Sveučilišta Josip Jurja  
       Strossmayera u Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da o pokretanju postupka za infrastrukturne i razvojne projekte 
Sveučilišta izvijesti prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije. 
Prorektor je izvijestio da je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 1. prosinca 2017. godine u 
Osijeku donesen Zaključak kojim Vlada Republike Hrvatske podupire dovršetak izgradnje Sveučilišnog 
kampusa u Osijeku te će s ciljem osiguranja financijske potpore navedenom projektu Ministarstvo 
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, na poticaj Ministarstva znanosti i obrazovanja u izmjenu 
Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020. uključiti i mogućnost ulaganja u 
visokoobrazovnu infrastrukturu. Slijedom navedenog, Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatražilo je 
dostavu podataka o infrastrukturnim i razvojnim projektima u sustavu visokog obrazovanja od strane 
Sveučilišta te u suradnji (prijedlogu) sastavnica Sveučilišta sačinjen je Prijedlog infrastrukturnih i 
razvojnih projekata, dostavljen u materijalima za sjednicu, kako slijedi:  
 
18.1. Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva-ZICER” 
 
Prorektor je izvijestio je u skladu sa Statutom Sveučilišta utvrđeno da znanstveno-nastavne sastavnice 
Sveučilišta mogu osnivati centre kao svoje ustrojbene jedinice te sukladno Strategiji Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.- 2020., kojom je utvrđen strateški cilj u znanstvenoistraživačkoj 
djelatnosti i to profiliranje Sveučilišta kao istraživačkog Sveučilišta i širenje znanstveno-istraživačke 
baze i nove napredne mreže u diseminaciji novih znanja sa ciljem razvoja Sveučilišta, predlaže 
pokretanje projekta pod nazivom “Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva-ZICER” 
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čiji je nositelj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i krajnji korisnik Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeni prijedlog o pokretanju projekta i jednoglasno su 
donijeli 
 

ODLUKU 
o pokretanju projekta pod nazivom 

“Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva-ZICER” 
 

Pokreće se infrastrukturni i razvojni projekt pod nazivom “Znanstveno- istraživački centar 
elektrotehnike i računarstva-ZICER” čiji je nositelj Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i krajnji korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. 
 
18.2. Centar za inovacije i transfer tehnologija za održivu proizvodnju hrane i nutricionizam” 
 
Prorektor je izvijestio da je u skladu sa Statutom Sveučilišta utvrđeno da znanstveno-nastavne sastavnice 
Sveučilišta mogu osnivati centre kao svoje ustrojbene jedinice te sukladno Strategiji Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.- 2020., kojom je utvrđen strateški cilj, Sveučilište do 2020. godine 
završava proces transformacije od tradicionalnog prema inovativnom sveučilištu te pravni i 
institucionalni okvir sveučilišta potreban za učinkovit sustav transfera tehnologije i predlaže se 
pokretanje projekta pod nazivom „Centar za inovacije i transfer tehnologija za održivu proizvodnju 
hrane i nutricionizam ” čiji je nositelj Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i krajnji korisnik 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeni prijedlog o pokretanju projekta i jednoglasno su 
donijeli 
 

ODLUKU 
o pokretanju projekta pod nazivom 

”Centar za inovacije i transfer tehnologija za održivu  
proizvodnju hrane i nutricionizam” 

 
Pokreće se infrastrukturni i razvojni projekt pod nazivom ” Centar za inovacije i transfer 
tehnologija za održivu proizvodnju hrane i nutricionizam ” čiji je nositelj Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i krajnji korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. 
 
18.3. ”Izgradnja IRI infrastrukture za znanstvena postignuća u području kineziologije i  sportske 

medicine uz realizaciju korektivnih programa s ciljem unaprjeđenja zdravlja i kvalitete 
života - IKS” 

 
Isto tako Prorektor je izvijestio da se predlaže pokretanje projekta pod nazivom ”Izgradnja IRI 
infrastrukture za znanstvena postignuća u području kineziologije i sportske medicine uz realizaciju 
korektivnih programa s ciljem unaprjeđenja zdravlja i kvalitete života - IKS” te da je Strategijom 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.- 2020. u okviru obnove i razvoja Sveučilišta i to 
priprema III. faze izgradnje Sveučilišnog campusa predviđena infrastruktura za poboljšanje uvjeta za 
izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, kineziologije, razvoj sveučilišnog sporta te za 
realizaciju korektivnih programa.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeni prijedlog o pokretanju projekta i jednoglasno su 
donijeli 
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ODLUKU 
o pokretanju projekta pod nazivom 

”Izgradnja IRI infrastrukture za znanstvena postignuća u području kineziologije i 
sportske medicine uz realizaciju korektivnih programa s ciljem unaprjeđenja zdravlja i 

kvalitete života - IKS” 
 
Pokreće se infrastrukturni i razvojni projekt pod nazivom ”Izgradnja IRI infrastrukture za 
znanstvena postignuća u području kineziologije i sportske medicine uz realizaciju korektivnih 
programa s ciljem unaprjeđenja zdravlja i kvalitete života - IKS” čiji je nositelj Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku i krajnji korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. 
 
18.4. “Sveučilišna knjižnica i multimedijski centar  Osijek – SKIMCO 
 
Isto tako, Prorektor je u okviru ove podtočke dnevnog reda upoznao nazočne da je Sveučilišna knjižnica 
sastavnica Sveučilišta u skladu sa Statutom Sveučilišta, koja djeluje kao središte jedinstvenog 
knjižničnog sustava. Sveučilišni knjižnični sustav obavlja sve knjižnično-informacijske zadaće i poslove 
za obrazovne i znanstvenoistraživačke potrebe Sveučilišta i čine ga sve knjižnice Sveučilišta (središnja 
- sveučilišna knjižnica i s njom funkcionalno integrirane knjižnice pojedinih fakulteta i njima 
pridruženih odjela, studija i dr.), te djeluje kao jedinstveno komunikacijsko središte preko kojeg se 
posreduju znanstvene i stručne informacije kao rezultat: znanstvenoistraživačkih procesa na sveučilištu, 
stručne obrade vlastitih zbirki, stručne obrade zbirki relevantnih knjižnica u zemlji i inozemstvu, kao i 
drugih izvora znanstvenih i stručnih informacija. Izgradnja Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog 
centra, kojim bi se osigurao scensko-kazališni prostor započela je 2015. godine u okviru II. faze 
izgradnje Sveučilišnog campusa i završetak izgradnje i opremanje predviđen je u III. fazi izgradnje 
Sveučilišnog campusa u skladu sa Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.- 
2020. i predlaže se pokretanje projekta pod nazivom „Sveučilišna knjižnica i multimedijalni centar 
Osijek-SKIMCO“.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na prijedlog o pokretanju gore navedenog projekta i jednoglasno 
su donijeli 
 

ODLUKU 
o pokretanju projekta pod nazivom 

”Sveučilišna knjižnica i multimedijalni centar Osijek-SKIMCO” 
 
Pokreće se infrastrukturni i razvojni projekt pod nazivom ”Sveučilišna knjižnica i multimedijalni 
centar Osijek-SKIMCO“ čiji je nositelj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i krajnji 
korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

     18.5. “MEDIKOPOLIS – Znanstveno-istraživački centar Medicinskog fakulteta Osijek 
 

Vlada Republike Hrvatske donijela je 1. listopada, 2015. godine Odluku o prijenosu nekretnine u 
vlasništvu Republike Hrvatske Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku u svrhu realizacije projekta 
„Medikopolis“. Projekt je od iznimnog značaja za istočnu Hrvatsku, Osječko-baranjsku županiju, Grad 
Osijek i posebice osječko Sveučilište. U „Medikoplisu“ bi se osigurali sadržaji koji su neophodni za 
osiguranje kvalitete nastave i to posebice izvođenja kliničkih vježbi na svim studijskim programima 
Medicinskog fakulteta Osijek te primjena suvremenih zdravstvenih dijagnostičkih i rehabilitacijskih 
postupaka u svrhu edukacije studenata. Na navedenoj lokaciji predviđa se smještaj bolesnika s 
kroničnim bolestima, provođenje rehabilitacijskih i dijagnostičkih postupaka kardiovaskularnih 
bolesnika I. kategorije, neuroloških bolesnika te kod djece s poteškoćama u razvoju. Isto tako osigurala 
bi se edukacija budućih zdravstvenih djelatnika obzirom da spomenuti sadržaji nisu zastupljeni na 
području istočne Hrvatske. Stoga je prijedlog o pokretanju projekta pod nazivom ”MEDIKOPOLIS – 
Znanstveno-istraživački centar Medicinskog fakulteta u Osijek” čiji je nositelj Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i krajnji korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski 
fakultet Osijek. 
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Članovi Senata nisu imali primjedbi na prijedlog o pokretanju gore navedenog projekta i jednoglasno 
su donijeli 
 

ODLUKU 
o pokretanju projekta pod nazivom 

“MEDIKOPOLIS – Znanstveno-istraživački centar  
Medicinskog fakulteta u Osijeku” 

 
Pokreće se infrastrukturni i razvojni projekt pod nazivom ”MEDIKOPOLIS – Znanstveno-
istraživački centar Medicinskog fakulteta u Osijek” čiji je nositelj Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i krajnji korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Medicinski fakultet Osijek. 
 
18.6. “INCEDENDO - akademski centar pravne izvrsnosti” 
 
Također je Prorektor upoznao nazočne s prijedlogom o pokretanju projekta pod nazivom 
“INCEDENDO - akademski centar pravne izvrsnosti” te istaknuo da je sukladno Statutu Sveučilišta 
utvrđeno da znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta mogu osnivati centre kao svoje ustrojbene 
jedinice te je i Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.- 2020. utvrđen strateški 
cilj u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i to profiliranje Sveučilišta kao istraživačkog Sveučilišta i 
širenje znanstveno-istraživačke baze i nove napredne mreže u diseminaciji novih znanja sa ciljem 
razvoja Sveučilišta.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na prijedlog o pokretanju gore navedenog projekta i jednoglasno 
su donijeli 
 

ODLUKU 
o pokretanju projekta pod nazivom 

“INCEDENDO - akademski centar pravne izvrsnosti” 
 

Pokreće se infrastrukturni i razvojni projekt pod nazivom ”“INCEDENDO - akademski centar 
pravne izvrsnosti” čiji je nositelj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i krajnji 
korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet Osijek. 
 
18.7. “Razvojno-istraživački BioPark za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo” 
 
Prorektor je izvijestio da je Statutom Sveučilišta utvrđeno da znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta 
mogu osnivati svoje ustrojbene jedinice za istraživački rad i Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku 2011.- 2020., utvrđen je strateški cilj Sveučilišta: profiliranje Sveučilišta kao 
istraživačkog Sveučilišta kroz različite znanstvenoistraživačke i razvojne projekte. Slijedom navedenog, 
predlaže se pokretanje infrastrukturnog i razvojnog projekta pod nazivom “Razvojno-istraživački 
BioPark za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo” čiji je nositelj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
i krajnji korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku. 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na prijedlog o pokretanju gore navedenog projekta i jednoglasno 
su donijeli 
 

ODLUKU 
o pokretanju projekta pod nazivom 

“Razvojno-istraživački BioPark za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo” 
 

Pokreće se infrastrukturni i razvojni projekt pod nazivom “Razvojno-istraživački BioPark za 
lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo” čiji je nositelj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
krajnji korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u 
Osijeku. 
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18.8. “Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac” 
 
Statutom Sveučilišta utvrđeno je da znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta mogu osnivati centre 
kao svoje ustrojbene jedinice te je Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.- 
2020., utvrđen strateški cilj u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i to profiliranje Sveučilišta kao 
istraživačkog Sveučilišta i širenjem znanstveno-istraživačke baze i nove napredne mreže u diseminaciji 
novih znanja sa ciljem razvoja Sveučilišta. Stoga se predlaže pokretanje infrastrukturnog i razvojnog 
projekta pod nazivom “Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac” čiji je nositelj 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i krajnji korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na prijedlog o pokretanju gore navedenog projekta i jednoglasno 
su donijeli 
 

ODLUKU 
o pokretanju projekta pod nazivom 

“Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac” 
 
Pokreće se infrastrukturni i razvojni projekt pod nazivom “Znanstveno-istraživački centar za 
vinovu lozu i vino Mandićevac” čiji je nositelj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
krajnji korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u 
Osijeku. 
 
18.9. “Centar za istraživanje, razvoj, inovacije  i transfer tehnologija  
 
U okviru podtočke 18.9. Prorektor je izvijestio da je Statutom Sveučilišta utvrđeno da znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta mogu osnivati centre kao svoje ustrojbene jedinice te je i Strategijom 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.- 2020., utvrđen strateški cilj Sveučilišta da do 
2020. godine završava proces transformacije od tradicionalnog prema inovativnom sveučilištu te pravni 
i institucionalni okvir sveučilišta potreban za učinkovit sustav transfera tehnologije. U skladu s 
navedenom predlaže se pokretanje infrastrukturnog i razvojnog projekta pod nazivom “Centar za 
istraživanje, razvoj inovacije i transfer tehnologija” čiji je nositelj Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku i krajnji korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u 
Slavonskom Brodu. 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na prijedlog o pokretanju gore navedenog projekta i jednoglasno 
su donijeli 

 
ODLUKU 

o pokretanju projekta pod nazivom 
“Centar za istraživanje, razvoj, inovacije i transfer tehnologija 

 
Pokreće se infrastrukturni i razvojni projekt pod nazivom “Centar za istraživanje, razvoj 
inovacije i transfer tehnologija” čiji je nositelj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
krajnji korisnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u 
Slavonskom Brodu. 
 
 
19. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Ivanu Samardžiću, dekanu Strojarskog fakulteta u 

Slavonskom Brodu za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine na lokaciji Mile 
Budaka 1 u Slavonskom Brodu  za potrebe nastave  na Strojarskom fakultetu u Slavonskom 
Brodu 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da nazočne izvijeste Dekan Strojarskog fakulteta 
prof. dr. sc. Ivan Samardžić i Prorektor za strategiju razvoja i financije prof. dr. sc. Drago Šubarić.  
Dekan Strojarskog fakulteta je izvijestio da je Senat na prošloj sjednici, održanoj 29. studenoga 2017. 
godine donio Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka kupovine nekretnine za potrebe 
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nastave na Strojarskom fakultetu 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. te 
istaknuo da se radi o 300 m² i iznosu od 621.000,00 kn + PDV iz vlastitih sredstava.  
Prorektor je nastavno gore na izneseno od strane Dekana istaknuo da je potrebno dati suglasnost prof. 
dr. sc. Ivanu Samardžiću, dekanu Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za potpisivanje ugovora o 
kupoprodaji nekretnine na navedenoj lokaciji za potrebe nastave na Strojarskom fakultetu u Slavonskom 
Brodu.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te su 
jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Samardžiću, dekanu Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine na lokaciji 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 za potrebe 
nastave na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. 
 
 
20. Razno 
20.1. Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost 2017. godine 
 
Prorektorica prof. dr. sc. Sonja Vila je izvijestila da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo 
Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost 2017. godine, koji obuhvaća: 
nagradu za životno djelo, godišnju nagrada za znanost, koja se podjeljuje za: značajno znanstveno 
dostignuće, znanstveno otkriće i primjenu rezultata, godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu 
znanosti te godišnju nagradu znanstvenim novacima. Rok za podnošenje poticaja je 5. veljače 2018. 
godine. Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove 
sastavnice, veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti te druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku 
djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika. Ukoliko sastavnice žele da prijedlozi idu od 
strane Sveučilišta potrebno je svu potpunu dokumentaciju dostaviti Rektoratu Sveučilišta, gđi. Lidiji 
Getto do 18. siječnja 2018. godine kako bi isto bilo uvršteno u dnevni red sljedeće sjednice Senata.  
 
20.2. Dan Svetog Vinka 
 
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Poljoprivrednog fakulteta je pozvao nazočne da 21. siječnja 2018. 
godine posjete Pokušalište Mandićevac, Poljoprivrednog fakulteta povodom proslave ususret Svetom 
Vinku, zaštitniku vinara i vinogradara.  
 
20.3. Dodjela nagrada Lions cluba najboljim studentima  
 
Rektor je pozvao sve nazočne na svečanu dodjelu nagrada Lions cluba najboljim studentima našeg 
Sveučilišta koja će se održati na II. katu Rektorata s početkom u 12.00 sati.  
 
Nakon toga, Rektor Sveučilišta je zahvalio svim članovima Senata i Sveučilišnog savjeta na 
sudjelovanju na  zajedničkoj sjednici i u ime Uprave Sveučilišta i svoje osobno ime svima zaželio čestit 
i blagoslovljen Božić te zaključio sjednicu u 11.45 sati.  
 
                  Zapisnik sastavila 
 
Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.  

                               REKTOR 
 

            Prof. dr. sc. Vlado Guberac 
 
 


