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SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  

S E N A T  

 

Z A P I S N I K 

 

4. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  

akademskoj godini 2017./2018., održane 24. siječnja 2018. godine u vijećnici Rektorata Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. 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. Zdenko Lončarić, prodekan (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. Doc. dr. sc. Mato Palić, prodekan (zamjena za dekanicu prof. dr. sc. Renatu Perić),  

                                                                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. 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. Vlatko Kopić, dr. med. dent., student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i 

zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek 

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

u Osijeku  

25. 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 

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. Ana Petrović, član Studentskog zbora Sveučilišta i studentica Medicinskog fakulteta Osijek 

 

Ostali nazočni:  

Iz stručnih službi rektorata: 

1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, računovodstvo i investicije  

2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 

3. Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ., voditeljica ureda za preddiplomske, diplomske i  

                                                                              stručne studije, zapisničar 
 

Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor Sveučilišta je 

otvorio 4. sjednicu Senata u akademskoj godini 2017./2018. te pozdravio sve nazočne i predložio 

sljedeći dnevni red 

 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje Zapisnika zajedničke sjednice Senata i Sveučilišnog savjeta u akademskoj 

2017./2018. godini od 20. prosinca 2017. godine  

2. Izvješće Rektora 

3. Potvrda izbora novog člana Senata-predstavnika studenata poslijediplomskih studija 

4. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora: 

4.1. izv. prof. dr. sc. Vesna Vukadinović iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na Poljoprivrednom 

fakultetu u Osijeku (prvi izbor) 

4.2. izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: 

6.06. psihologija i 3.03. javno zdravstvo i zdravstvena zaštita na Filozofskom fakultetu 

Osijek (prvi izbor) 

5. Imenovanje pročelnika Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2018. – 2022. 

6. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne 

terapije, smjerovi: Art terapija; Terapija pokretom i plesom; Muzikoterapija; Dramaterapija 

Umjetničke akademije u  Osijeku (do 20%) 

7. Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika na Sveučilištu Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku 

8. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i 

potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

9. Prijedlog Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018.   

10. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Katoličkog bogoslovnog 

fakulteta u Đakovu 

11. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu 

i zdravstvo Osijek 

12. Izvješće Povjerenstva o opravdanosti provedbe funkcionalne integracije kroz statusne 

promjene znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku 

13. Plan upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 

okviru raspoloživih sredstva državnog proračuna u 2018. godini 

14. Imenovanje predstavnika Sveučilišta u tijela trgovačkog društava Obnovljivi izvori energije 

Osijek d.o.o. 
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15. Izvješće o upisanim studentima na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2017/2018. godini 

16. Sveučilišno izdavaštvo 

17. Prijedlog kandidata za člana Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 

18. Prijedlog kandidata za dodjelu državne nagrade za znanost 

19. Izvršenje proračuna Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu za 

redovnu djelatnost Sveučilišta - pozicija DP A621003 (za izvor 11 – opći prihodi i izdaci) 

20. Prijedlog okvirne Odluke o raspodjeli sredstava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2018. godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna 

A621003 – izvor opći prihodi i primici 

21. Prijedlog visine sredstava namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2018. 

godinu 

22. Prijedlog Odluke o visini sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu 

za 2018. godinu 

23. Prijedlog Odluke o visini sredstava namijenjenih Uredu za studente s invaliditetom  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom 

proračunu za 2018. godinu 

24. Prijedlog cijene jednog norma sata za vanjske suradnike 

25. Izvješće o radu 

25.1. Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 

       25.2. Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017.    

godinu 

25.3. Ureda za studente s invaliditetom za 2017. godinu 

26. Prijedlog financijskog plana: 

26.1. Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2018. godinu 

       26.2. Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku za 2018. godinu 

27. Davanje suglasnosti prof. dr.sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta za potpisivanje Ugovora 

o javnoj nabavi E-MV-04/2017 koji se odnosi na postupak nabave upravljanje projektom i 

administracija za potrebe projekta Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o 

zdravlju, Ugovor KK.01.1.1.01.0010 procijenjene vrijednosti 1.280.000,00 kuna bez PDV-a.  

28. Davanje suglasnosti dekanima fakulteta: 

28.1. prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za 

sklapanje tri ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački projekti“ 

ukupne vrijednosti 4.268.434,56 kuna 

        28.2. izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta Osijek za sklapanje 

dva ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački projekti“ ukupne 

vrijednosti 3.303.425,00 kuna 

     28.3. izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta Osijek za oročenje    

sredstava 

28.4. prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za 

sklapanje ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački projekti“ ukupne 

vrijednosti 1.746.800,00 kuna 

29.  Stavljanje izvan snage Odluku Senata o davanju suglasnosti Rektoru Sveučilišta za plaćanje 

komunalnog doprinosa za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene-dogradnja i 

prenamjena postojeće zgrade u Sveučilišni centar od 29. studenog 2017. godine 

30.  Prijedlog Natječaja za upis studenta na interdisciplinarne poslijediplomske sveučilišne studije 

u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

      30.1. Kulturologija 

      30.2. Europski studij 

      30.3. Komunikologija 

31. Razno 
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Rektor je istaknuo da su Poziv i materijali za 4. sjednicu Senata dostavljeni elektroničkim putem te je 

predložio izmjenu dnevnog reda na način da se točka 3. Potvrda izbora novog člana Senata-predstavnika 

studenata poslijediplomskih studija skine s dnevnog reda, jer Skupština Studentskog zbora treba dodatno 

izvršiti konzultacije s izabranim studentima i njihovim zamjenicima s poslijediplomskih studija te će 

dostaviti prijedlog za iduću sjednicu Senata. Slijedom navedenog točka 4. postaje točka 3. i sljedeće 

točke dnevnog reda pomiču se za jednu točku zaključno s točkom 30. Razno. 

 

Predloženi dnevni red uz navedenu izmjenu dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen.    

 

 

1. Prihvaćanje Zapisnika zajedničke sjednice Senata i Sveučilišnog savjeta u akademskoj 

2017/2018. godini od 20. prosinca 2017. godine  

 

Rektor je istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen tekst Zapisnika zajedničke sjednice Senata 

i Sveučilišnog savjeta od 20. prosinca 2017. godine te predložio da se članovi Senata očituju o tekstu 

Zapisnika. 

Članovi Senata nisu imali primjedbi niti prijedloga za izmjene ili dopune teksta Zapisnika zajedničke 

sjednice Senata i Sveučilišnog savjeta u akademskoj godini 2017./2018. od 20. prosinca 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: 

 16. siječnja 2018. godine održana radionica vezano uz raspisivanje Natječaja za projekte 

internacionalizacije visokog obrazovanja u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja na kojoj 

je sudjelovalo 40-tak sudionika s naših sastavnica.  

 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekta (u daljnjem tekstu: SAFU) 

dostavila je rješenje o plaćanju 25% penalizacije vezano uz izgradnju Studentskog paviljona 

obrazlažući to krivim odabirom izvođača i pogodovanja kod odabira odnosno sklapanja ugovora s 

firmom Gradnja iz mjeseca svibnja 2017. godine.    

   Prorektor za strategiju razvoja i financije je o istome izvijestio da je SAFU posebno navela pogreške, 

kako slijedi: u troškovniku se previše koristi pojam robne marke i pojam jednako vrijedno – otprilike 

54% troškovnika zatim tijekom povlačenja tablica izostavljeno je 17 stavki. Navedene situacije nosile 

su po 5%, a najveći prigovor je na činjenicu da u dokumentaciji odabranog izvoditelja radova nije 

postojala stavka osiguranog servisera za jedan dio opreme tijekom pet godina od izvođenja projekta. 

Budući da i drugi izvoditelji nisu imali navedeno, isto je traženo da nadopune međutim od odabranog 

izvoditelja nije zatraženo da nadopuni tu jednu stavku i SAFU je to ocijenio s većom pogreškom – 

25%. Budući se ne radi kumulativno dostavljena je penalizacija od 25% na cjelokupan iznos od 

29.000.000,00 kn. Inicijativom Rektora održani su sastanci nakon kojih je dogovoreno da će to biti 

25% od izvedenih radova, a izvedeno je negdje oko 5.000.000,00 kn. 

   Rektor je također izvijestio da su iz SAFU-a konstatirali da je dobro što je raskinut ugovor na vrijeme 

jer bi u protivnom u mjesecu kolovozu morali platiti prvotni iznos (cjelokupni). Nadalje je istaknuo da 

se ide u novu javnu nabavu, priprema se novi tender, javno savjetovanje, SAFU će to pregledati i ide 

se u raspisivanje novog natječaja. Isto tako je istakao da su Gabrijeli Žalac, dipl. oec., ministrica 

regionalnog razvoja i fondova EU i Tomislavu Petric, ravnatelj SAFU upoznati s činjenicom da je 

teško za očekivati da će se netko od izvođača radova pod ovim uvjetima javiti na natječaj, jer se traži 

izgradnja zgrade od sedam etaža do mjeseca kolovoza ove godine, stoga postoji realna mogućnost da 

se na isti nitko ne javi, a tada bi propala sredstva. Kako se isto ne bi dogodilo ići će se s prijedlozima 

o produženju rokova.   
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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 u okviru podtočaka 3.1. i 3.2. ukratko 

podnesu izvješća prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan Poljoprivrednog fakulteta za redovitu 

profesoricu Poljoprivrednog fakulteta i prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta za 

redovitu profesoricu Filozofskog fakulteta, kako slijedi:  

 

3.1. izv. prof. dr. sc. Vesna Vukadinović iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na Poljoprivrednom 

fakultetu u Osijeku (prvi izbor) 

 

Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan Poljoprivrednog fakulteta je upoznao nazočne s provedenim 

postupkom izbora izv. prof. dr. sc. Vesne Vukadinović: Objavila je 8 znanstvenih radova u skupini a1, 

8 znanstvenih radova u skupini a2, 35 radova u skupini a3 i 43 sažetka u zbornicima skupova (29 

sažetaka u zborniku sažetaka s međunarodnih znanstvenih skupova i 14 sažetaka u zborniku sažetaka s 

domaćih znanstvenih skupova). Sudjelovala je na 10 nacionalnih skupova sa 17 priopćenja te na 42 

međunarodna skupa s ukupno 83 priopćenja. Recenzirala je 3 rada u znanstvenom časopisu, 16 radova 

u zbornicima radova s znanstvenih skupova. Bila je recenzent dva sveučilišna priručnika 

(Agroklimatološki pojmovnik i Praktikum za ishranu bilja) i jednog sveučilišnog udžbenika (Obrada tla 

u agroekološkim okvirima). Sudjelovala je u svojstvu suradnika istraživača na 2 međunarodna 

znanstvena projekta (od toga 1 bilateralni), na 9 znanstvenih projekata na nacionalnoj razini te bila 

voditelj 5 domaćih znanstveno-istraživačkih projekata (Utvrđivanje pogodnosti zemljišta za trajne 

nasade, Efekti navodnjavanja na tlima ograničene plodnosti, Uzroci i štete od kloroza vinove loze na 

vinogorjima istočnog dijela Osječko-baranjske županije, Procjena mogućeg rizika navodnjavanja 

različitih tipova tala, Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima). Koautor je jednog 

sveučilišnog udžbenika (Ishrana bilja), znanstvene knjige (Tlo, gnojidba i prinos) te jednog sveučilišnog 

priručnika (Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena). Pod njenim 

mentorstvom je obranjeno 13 diplomskih radova i 4 završna rada pri čemu je u koautorstvu sa studentima 

objavila 5 radova. Do sada je 2 puta bila urednica zbornika radova međunarodnog znanstvenog skupa. 

Članica je Hrvatskog tloznanstvenog društva – HTD (od 2006-2010. član Izvršnog odbora), Hrvatskog 

društva za proučavanje obrade tala – HDPOT, Europian Confederation of Soil Science Societies - 

ECSSS, International Union of Soil Science – IUSS i Croatian Agrometeorological Society. Zatim, je 

Prodekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Vesne 

Vukadinović, 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. Vesna Vukadinović 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. Vesne Vukadinović, izvanredne profesorice u 

znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice. 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. Vesne Vukadinović, 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 194. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 

tekst. 

 

3.2. izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: 6.06. 

psihologija i 3.03. javno zdravstvo i zdravstvena zaštita na Filozofskom fakultetu Osijek (prvi 

izbor) 

 

Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta je upoznala nazočne s provedenim 

postupkom izbora izv. prof. dr. sc. Gorke Vuletić: Objavila je 30 radova u časopisima citiranim u 

međunarodno priznatim bazama (a1), 14 radova u neindeksiranim časopisima (a2), 14 poglavlja u 

knjigama, jednu uredničku knjigu i koautorica je dva priručnika. Radove je izlagala na 39 skupova od 

toga 25 međunarodnih i 14 domaćih znanstvenih skupova. Recenzirala je 11 radova objavljenih u 

znanstvenim časopisima ili u zbornicima radova s znanstvenih skupova. Sudjelovala je na 9 znanstveno-

istraživačkih projekata od toga je bila suradnik na jednom međunarodnom projektu i voditelj dva 

međunarodna znanstveno-istraživačka projekta: „Role of the subjective quality of life in young people 

intention for regional or international emigration“ i „International collaboration workshop for 

strengthening quality of life and health research resources in Croatia“. Osmislila je nastavi materijal za 

dva kolegija: „Kvaliteta života i zdravlje“ i „Zdravlje populacije“, koji su postavljeni na web stranici 

Filozofskog fakulteta kao nastavni tekst. Bila je mentor 50 diplomskih i 66 završnih radova i u 

koautorstvu sa studentima je objavila 7 radova. Isto tako je bila mentoricom na 3 doktorska rada i u 

koautorstvu s doktorandima, koji su završili doktorski studij objavila je 8 radova. Od 2009. godine 

članica je uredništva časopisa Klinička psihologija te je članica domaćih i međunarodnih stručnih 

udruženja: Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog udruženja za bihevioralno kognitivne terapije, 

International Well-Being Group, International Society for Quality of Life Studies i Australian Center 

for Quality of Life. Zatim je Dekanica konstatirala da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. 

prof. dr. sc. Gorke Vuletić, 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 Filozofskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta te 

da izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić 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. Gorke Vuletić, 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. Gorke Vuletić, izvanredne profesorice u znanstveno 

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz 

Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: 5.06. psihologija i 3.03. javno zdravstvo 

i zdravstvena zaštita) na Filozofskom 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 

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 194. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 

tekst. 

 

 

4. Imenovanje pročelnika Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2018. – 2022. 

 

Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da dosadašnjoj Pročelnici Centra za unaprjeđenje i 

osiguranje kvalitete visokog obrazovanja izv. prof. dr. sc. Sanji Lončar Vicković ističe mandat 31. 

siječnja 2018. godine te da je Vijeće Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 

(u daljnjem tekstu: Vijeće Centra) 19. prosinca 2017. godine u skladu s Pravilnikom Centra za 

unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

(u danjem tekstu: Pravilnik Centra) izv. prof. dr. sc Renatu Baličević, izvanrednu profesoricu 

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku utvrdilo kao kandidata za imenovanje pročelnika, izv. prof. dr. sc 

te svoj prijedlog dostavilo Rektoru Sveučilišta. Rektor Sveučilišta je utvrdio da je prijedlog u skladu s 

Pravilnikom Centra i da predloženica ispunjava uvjete stoga kao ovlašteni predlagatelj predlaže Senatu 

da se izv. prof. dr. sc. Renata Baličević, izvanredna profesorica Poljoprivrednog fakulteta imenuje za 

pročelnicu Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2018.-2020.  

Članovi Senata prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i jednoglasno donijeli  

 

ODLUKU 

o imenovanju pročelnika Centra za unaprjeđenje i osiguranje 

kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za mandatno razdoblje 2018. – 2022. 

 

1. Izv. prof. dr. sc. Renata Baličević, izvanredna profesorica Poljoprivrednog fakulteta u 

sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se za pročelnicu Centra 

za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2018.-2022.  

2. Imenovanoj pročelnici navedenoj u točki 1. ove Odluke mandatno razdoblje od četiri 

godine započinje 1. veljače 2018. godine i traje do 31. siječnja 2022. godine. 

 

Nakon toga, Rektor je u ime Senata i svoje osobno ime čestitao izv. prof. dr. sc. Renati Baličević na 

izboru i zahvalio se dosadašnjoj pročelnici izv. prof. dr. sc. Sanji Lončar Vicković na vođenju i radu 

Centra.  

 

 

5. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija  Kreativne 

terapije, smjerovi: Art terapija; Terapija pokretom i plesom; Muzikoterapija; Dramaterapija 

Umjetničke akademije u  Osijeku (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 i predsjednica Povjerenstva za 

poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate. 

Prorektorica je izvijestila Senat da je Vijeće Umjetničke akademije u Osijeku uputilo Povjerenstvu za 

poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijedlog 

izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije, 

smjerovi: Art terapija; Terapija pokretom i plesom; Muzikoterapija; Dramaterapija. Povjerenstvo je 

uvidom u priloženu dokumentaciju i razmatrajući izmjene i dopune predloženog studijskog programa 
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utvrdilo da se iste odnose na: promjenu nastavnog opterećenja i ECTS bodova, uvođenje jednog 

obveznog predmeta, izmjenu naziva i sadržaja dva obvezna predmeta i uvođenje šest novih izbornih 

predmeta (zajedničkih za sve smjerove). Na osnovi Izjave dekanice temeljenoj na Odluci Vijeća 

Umjetničke akademije od 17. siječnja 2018. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama 

studijskog programa (do 20%) nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim 

kvalifikacijama te Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o prihvaćanju predloženih izmjena i 

dopuna studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije, smjerovi: Art 

terapija,; Terapija pokretom i plesom; Muzikoterapija; Dramaterapija uz obvezu da se izmjene 

studijskog programa unesu u sustav MOZVAG radi evidencije. 

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 specijalističkog studija Kreativne terapije  

smjerovi: Art terapija; Terapija pokretom i plesom; Muzikoterapija; Dramaterapija  

Umjetničke akademije u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 

Kreativne terapije, smjerovi: Art terapija; Terapija pokretom i plesom; Muzikoterapija; 

Dramaterapija Umjetničke akademije u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

(Odluka Senata KLASA: 602-04/16-03/2, URBROJ: 2158-60-01- 16-8 od 29. siječnja 2016.); 

Upisan u Upisnik studijskih programa MZO-a (KLASA: 602- 04/16-13/0009, URBROJ: 533-20-

16-0008 od 14. srpnja 2016. godine). 

 

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

 

 

6. Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika na Sveučilištu Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Rektor je ukratko izvijestio da je Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika 

na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Prijedlog Pravilnika) bio u javnoj 

raspravi od 17. studenoga do 2. prosinca 2017. godine. Primjedbe, komentare te prijedloge dostavili 

nastavnici Ekonomskog fakulteta: prof. dr. sc. Branimir Dukić, izv. prof. dr. sc. Domagoj Sajter i izv. 

prof. dr. sc. Dražen Koški te nije bilo drugih primjedbi ni komentara s drugih znanstveno/umjetničko-

nastavnih sastavnica niti članova akademske zajednice. Odbor za statutarna i pravna pitanja ( u daljnjem 

tekstu: odbor) je razmotrio dostavljene primjedbe i komentare te je navedenim nastavnicima 

Ekonomskog fakulteta 19. siječnja 2018. godine dostavio Očitovanje. Odbor je predložio Senatu 

donošenje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika. Isto tako Rektor je istaknuo da 

je Prijedlog Pravilnika dostavljen elektroničkim putem na uvid svim članovima Senata kako bi se 

upoznali s njegovim odredbama ukoliko to nisu učinili za vrijeme trajanja javne rasprave. Zatim je 

podsjetio članove Senata da u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 

Statutom Sveučilišta, Senat donosi Pravilnik. Posebno je istaknuo da je u skladu s dosadašnjim 

Pravilnikom bio je Stegovni sud na sastavnici i Stegovni sud dugog stupnja na Sveučilištu te da se ovim 

prijedlogom Pravilnika predlaže Stegovno povjerenstvo na sastavnici. Intencija donošenja novog 

Pravilnika je da se stegovni postupci pojednostave, a ukidanje drugostupanjskog suda ne samo da 

doprinosi pojednostavljenju samog postupka nego i skraćuje njegovo trajanje što je u interesu 

sveučilišnih nastanka koji sudjeluju u tim postupcima i u skladu je s načelom hitnosti rješavanja radnih 

sporova.  

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeni Prijedlog 

Pravilnika te je Rektor predložio glasovanje o donošenju istoga. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 

jednoglasno donio 
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PRAVILNIK 

O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI NASTAVNIKA I SURADNIKA 

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 

Navedeni Pravilnik u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

7. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i 

potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. 

Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente.  

Prorektor je ukratko upoznao članove Senata s Prijedlogom Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 

prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u 

daljnjem tekstu: Prijedlog Pravilnika) te istaknuo da je u skladu s programskim ugovorima i ispunjenju 

ciljeva te uzimajući u obzir provedbu Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta 

prijašnjih godina Studentski zbor predložio izmjene dosadašnjeg Pravilnika od kojih je većina prijedloga 

i prihvaćena. Za dodjelu studentskih stipendija i potpora studenti se mogu natjecati u kategorijama, kako 

slijedi: A. Stipendije za izvrsnost, B. Stipendije studentima aktivnim sportašima te C. Stipendije 

studentima u stanju socijalne potrebe i D. Potpore studentima u stanju socijalne potrebe. Studentske 

stipendije i potpore dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za svaku pojedinu kategoriju prema 

posebnim uvjetima i kriterijima u okviru svake kategorije na način, kako slijedi: Stipendije za izvrsnost 

(kategorija A) dodjeljuju se temeljem posebnih rang lista za pojedinu sastavnicu, na kojima međusobno 

konkuriraju prijavljeni studenti s iste sastavnice koji su zadovoljili propisane kriterije te Stipendije i 

potpore u kategorijama B, C i D koje se dodjeljuju temeljem jedinstvene rang-liste za svaku pojedinu 

kategoriju, na kojoj međusobno konkuriraju prijavljeni studenti svih sastavnica Sveučilišta koji su 

zadovoljili propisane kriterije. Najznačajnije promjene predložene novim Pravilnikom odnose se na 

sljedeće: ne uzima se više u obzir aritmetička sredina prilikom prosjeka ocjena nego težinski prosjek 

svih položenih ispita tijekom studija što podrazumijeva da je bitno koliko koji predmet nosi ECTS 

bodova. Nadalje u bodovnu vrijednost ulaze i rektorova te dekanova nagrada, nagrade, priznanja, 

znanstveni i stručni radovi. Što se tiče stipendija studentima aktivnom sportašima značajna je promjena 

uvjeta, i to da je student aktivni član sportske udruge/kluba ili kluba sastavnice za razliku od dosadašnjih 

uvjeta, kojima je tražen 1., 2. ili 3. stupanj kategorizacije sportaša što se dokazivalo rješenjem Hrvatskog 

olimpijskog odbora o kategorizaciji sportaša te do sada za navedenu kategoriju nije bilo prijava jer nitko 

od studenata nije zadovoljavao tražene uvjete. U trećoj kategoriji C. Stipendije studentima u stanju 

socijalne potrebe prijedlog kriterija je da prosječno ostvareni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 

70% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kategorija D. 

Potpore studentima u stanju socijalne potrebe odnosi se na potpore koje se dodjeljuju studentima za 

pokriće troškova studija (školarine) u iznosu od 50% do 100% iznosa školarine na način da se prema 

ukupnom broju za dodjelu studentskih potpora, 50% dodjeljuje za iznos od 50% školarine i 50% za 

iznos od 100% školarine. Na kraju je Prorektor istaknuo da je elektroničkim putem dostavljen na uvid 

Prijedlog Pravilnika zajedno sa svim potrebnim obrascima te se zahvalio Studentskom zboru na 

njihovim prijedlozima i sugestijama za promjenom Pravilnika i Odboru za statutarna i pravna pitanja 

koji je na sjednici održanoj 19. siječnja 2018. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog Pravilnika i 

dostavio ga Senatu.  

Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor 

predložio Senatu glasovanje o donošenju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu 

studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Senat je ovaj prijedlog 

prihvatio i jednoglasno donio  
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PRAVILNIK 

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA  

NA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA I POTPORA 

 SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 

Navedeni Pravilnik u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

8. Prijedlog Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018.   

 

Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i student je nastavno na prethodnu točku dnevnog reda 

istaknuo da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen Prijedlog Natječaja za dodjelu studentskih 

stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018. 

redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih 

sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Prijedlog Natječaja) u sljedećim kategorijama:  

A.) Stipendije za izvrsnost - 130 stipendija  

      A1 - 60 stipendija  

      A2 - 30 stipendija  

      A3 - 35 stipendija  

      A4 – 5 stipendija 

B.) Stipendije studentima aktivnim sportašima - 10 stipendija  

C.) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe - 60 stipendija  

      C1 - 40 stipendija  

      C2 - 10 stipendija  

      C3 - 10 stipendija  

D.) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe - 10 potpora  

 

Nadalje je istaknuo da se stipendije i potpore za svaku od navedenih kategorija, odnosno potkategorija 

dodjeljuju prema uvjetima i kriterijima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava 

na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ukupan 

iznos stipendije za kategoriju A iznosi 10.800,00 kn, odnosno 900,00 kn mjesečno, kroz jednu 

akademsku godinu kao i iznos stipendije za kategoriju B te kategoriju C. Studentu-korisniku potpore 

pod D. Potpore studentima u stanju socijalne potrebe, isplatit će se jednokratno iznos od 50%, odnosno 

100% školarine u svrhu plaćanja školarine.  

Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 

predložio Senatu donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora 

Sveučilišta za akademsku godinu 2017./2018. Članovi Senata jednoglasno su donijeli sljedeću  

 

ODLUKU  

o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018. redovitim 

studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih 

studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
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Nakon toga, Rektor je istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen prijedlog za imenovanjem 

predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 

Sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kako slijedi: prof. dr. 

sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, 

prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić, prodekan za 

nastavu i studente Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek te Tamara 

Jakšić, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Tamara Mazur, studentica Filozofskog fakulteta 

Osijek.  

Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženi sastav Povjerenstva i jednoglasno su donijeli sljedeću  

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i 

potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018. 

 

Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 

1. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, predsjednik 

2. Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, član 

3. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić, prodekan za nastavu i studente Fakulteta elektrotehnike, 

računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, član 

4. Tamara Jakšić, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, član 

5. Tamara Mazur, studentica Filozofskog fakulteta Osijek, član 

 

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

 

 

9. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Katoličkog bogoslovnog 

fakulteta u Đakovu 

 

S izmjenama i dopunama Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Rektor Sveučilišta je predložio da 

Senat upozna prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta.  

Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta je izvijestio da je u materijalima dostavljena Odluka o 

izmjenama i dopunama Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, koju je na prijedlog dekana 

Katoličkog bogoslovnog fakulteta donijelo Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta 8. 

svibnja 2017. godine. Predložene izmjene i dopune odnose na usklađivanje s Odlukom o izmjenama i 

dopunama Statuta Sveučilišta od 7. ožujka 2017. godine, a iste je odobrila Kongregacija za katolički 

odgoj. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 19. siječnja 2018. godine dao 

pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u 

Đakovu.  

Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu davanje suglasnosti na Odluku o  

izmjenama i dopunama Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 

jednoglasno donio 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta 

u Đakovu, u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekana 

Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, donijelo Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog 

fakulteta 8. svibnja 2017. godine. 
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10. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu 

i zdravstvo Osijek 

 

Rektor Sveučilišta je u okviru točke 10. izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen na uvid 

Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo (u daljnjem tekstu: 

Pravilnik) i predložio da o istom članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Aleksandar Včev, privremeni 

dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. 

Prof. dr. sc. Aleksandar Včev je izvijestio da je Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo 

registriran na Trgovačkom sudu u Osijeku, ustrojeno je Fakultetsko vijeće, dobiveno je odobrenje od 

Ministarstva uprave za izradu žiga. Fakultet je ustanova, koja se treba ustrojavati prema Statutu i 

donositi opće akte. Nadalje, Fakultetsko vijeće je predložilo privremenom dekanu ustroj radnih mjesta, 

koji je prihvaćen i u skladu je s ustrojem Sveučilišta. Temeljna ustrojbena jedinica u nastavi je katedra 

i Fakultet ima administrativne urede za pravne, financijsko-računovodstvene poslove, poslove nabave, 

poslove kvalitete, projekte EU,  međunarodnu suradnju i međuinstitucijsku suradnju, tehničku službu, 

poslove zaštite na radu te opće stručno-administrativne poslove. Odbor za statutarna i pravna pitanja je 

na sjednici održanoj 19. siječnja 2018. godine dao pozitivno Mišljenje na Pravilnik. Slijedom navedenog 

predlaže se Senatu da izda suglasnost kako bi se Fakultet u sljedećih pet godina u skladu s ustrojem 

uklopio u Planove Sveučilišta za upravljanje ljudskim resursima.    

Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu davanje suglasnosti na Pravilnik o 

ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 

jednoglasno donio 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta  

Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i 

zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog 

privremenog dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, donijelo Fakultetsko vijeće 

Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo 18. siječnja 2018. godine. 

 

 

11. Izvješće Povjerenstva o opravdanosti provedbe funkcionalne integracije kroz statusne 

promjene znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku 

 

U uvodnom dijelu ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je istaknuo  da je za istu veliko zanimanje 

javnosti te da su Upravi Sveučilišta dostavljeni upiti Jutarnjeg lista, Nove TV i niz drugih upita. Poziv i 

materijali za sjednicu u kojima je je i Izvješće Povjernstva o pravdanosti provedbe funkcionalne 

integracije kroz statusne promjene znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku s prijedlogom, dostavljeni su članovima Senata i stoga ne mogu se davati izjave 

prije nego Senat o bilo kojoj točki dnevnog reda odluči, a posebice o prijedlogu statusne promjene, jer 

bi sve drugo bilo neprimjerno i prejudiciranje Odluke Senata. Zatim je izvijestio članove Senata da je 

bilo niz upita studenata i nastavnika Odjela za kulturologiju i Uprava Sveučilišta je u suradnji s 

Predsjednikom Studentskog zbora Sveučilišta Stjepanom Ćurčićem obavila razgovor s predstavnicima 

studenata. Isto tako je naglasio da studenti koji su započeli studij Kulturologije na jednom od tri smjera: 

Kulturalni menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo na Odjelu za kulturologiju  imaju pravo 

završiti isti prema uvjetima koji su vrijedili kad su se upisali na studij s tim da će ga završiti na Akademiji 

za umjetnost i kulturu, a isto će se utvrditi posebnim ugovorom između Sveučilišta i nove sastavnice.  

Radno-pravni statusi zaposlenika riješit će na temelju posebnih sporazuma o prijelazu 

zaposlenika, ni jedan zaposlenik neće dobiti otkaz ugovora o radu, što se nikad nije ni dogodilo u 

proteklim razdobljima kod ustrojavanja sveučilišnih odjela i Umjetničke akademije jer su upravo 
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to sastavnice koje su se osnivale iz tadašnjeg Pedagoškog fakulteta, a i u novije vrijeme kod statusne 

promjene Medicinskog fakulteta i novog Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Posebice kao  

predsjednik Povjerenstva ukratko je istaknuo da je Izvješće, elektroničkim putem dostavljeno svim 

članovima Senata. Iz Izvješća je vidljivo da je Povjerenstvo održalo dvije sjednice i da je na temelju 

dostavljenih očitovanja: Odjela za kulturologiju i Umjetničke akademije, kojima obje sastavnice 

prihvaćaju statusnu promjenu, Povjerenstvo 17. siječnja 2018. godine utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za 

statusnu promjenu u okviru Sveučilišta na način da se Odjel za kulturologiju kao podružnica Sveučilišta 

pripoji Umjetničkoj akademiji u jednu ustanovu s promijenjenim nazivom: Akademija za umjetnost i 

kulturu i predlaže Senatu da donese Odluku o statusnoj promjeni u okviru Sveučilišta odnosno spajanje 

podružnice-sveučilišnog Odjela za kultruologiju i umjetničko-nastavne sastavnice-javne ustanove 

Umjetničke akademije u Osijeku u jednu umjetničku i znanstvenu sastavnicu pod nazivom Akademija 

za umjetnost i kulturu.  

Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. S obzirom na to da članovi Senata nisu imali dodatnih 

pitanja niti prijedloga Rektor je istaknuo da su za ovu točku dnevnog reda svima dostavljeni na uvid 

prijedlozi odluka te upitao prisutne da li je potrebno pročitati prijedloge Odluke kojom je utvrđena 

statusna promjena ili se može pristupiti glasovanju. Članovi Senata  pristupili su javnom glasovanju i 

nakon provedenog glasovanja, Rektor je konstatirao da su 24 člana glasovala „za“ te jedan član Senata 

izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju je „suzdržana“ Nakon glasovanja, 

Rektor je upoznao članove Senata da je izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju 

i članica Povjerenstva na sjednici Povjerenstva održanoj 17. siječnja 2018. godine bila suglasna za gore 

navedeni prijedlog o statusnoj promjeni. Izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul je istaknula da je ona bila za 

funkcionalnu integraciju kroz statusnu promjenu, ali s obzirom da je Senat derogirao Odluku iz svibnja 

2017. godine  (dostavljena u materijalima za sjednicu) dopušta si pravo da bude suzdržana.   

Izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul je istaknula da je ona bila za funkcionalnu integraciju kroz statusnu 

promjenu, ali s obzirom da je Senat derogirao Odluku iz svibnja 2017. godine (dostavljena u 

materijalima za sjednicu) dopušta si pravo da bude suzdržana.   

U skladu sa rezultatima glasovanja, Senat je u skladu sa Statutom Sveučilišta dvotrećinskom većinom 

glasova donio  

 

ODLUKU 

O STATUSNOJ PROMJENI 

Odjela za kulturologiju i Umjetničke akademije i 

spajanju u novu ustanovu Akademiju za umjetnost i kulturu 

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

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

 

U okviru ove točke dnevnog reda Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog dekana Akademije za 

umjetnost i kulturu, kojim se predlaže imenovanje prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić, redovite 

profesorice u trajnom zvanju, privremenom dekanicom Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na vrijeme od jedne godine. Privremena dekanica obavit 

će pripreme za početak rada Akademije za umjetnost i kulturu, a naročito podnošenje zahtjeva za Upis 

u upisnik visokih učilišta, donošenje privremenog Statuta uz suglasnost osnivača te u skladu s 

privremenim Statutom poduzeti mjere za konstituiranje Vijeća Akademije za umjetnost i kulturu i 

podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Osijeku.  

Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženo 

imenovanje privremenog dekana te je Rektor predložio glasovanje o imenovanju prof. dr. sc. Helene 

Sablić Tomić privremenom dekanicom Akademije za umjetnost i kulturu.  

Članovi Senata prihvatili su navedeni prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeću 

 

ODLUKU 

o imenovanju privremenog dekana 

Akademije za umjetnost i kulturu 

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
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I. 

Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica u trajnom zvanju imenuje se privremenom 

dekanicom Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku na vrijeme od jedne godine. 

 

II. 

Privremena dekanica obavit će pripreme za početak rada Akademije za umjetnost i kulturu, a 

naročito podnošenje zahtjeva za Upis u upisnik visokih učilišta, odnošenje privremenog Statuta 

uz suglasnost osnivača te u skladu s privremenim Statutom poduzeti mjere za konstituiranje 

Vijeća Akademije za umjetnost i kulturu i podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova pri 

Trgovačkom sudu u Osijeku.  

 

Također je Rektor izvijestio da je slijedom donesenih odluka dostavljen i Prijedlog Odluke o ukidanju 

Odluke o osnivanju Fakulteta za kulturalne i medijske studije u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku od 23. svibnja 2017. godine s obrazloženjem.   

Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na dostavljeni 

Prijedlog Odluke te je Rektor predložio glasovanje o donošenju Odluke o ukidanju Odluke o osnivanju 

Fakulteta za kulturalne i medijske studije od 23. svibnja 2017. godine.  

Članovi Senata  pristupili su javnom glasovanju i nakon provedenog glasovanja, Rektor je konstatirao 

da su 24 člana glasovala „za“ te jedan član Senata izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za 

kulturologiju je „suzdržana“.  

Slijedom iznesenoga Senat je natpolovičnom većinom glasova donio  

 

ODLUKU 

o ukidanju Odluke o osnivanju Fakulteta za kulturalne i medijske studije u  

sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Ovom Odlukom ukida se Odluka Senata o osnivanju Fakulteta za kulturalne i medijske studije u 

sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 23. svibnja 2017. godine (KLASA: 

602-04/17-02/1 URBROJ: 2158-60-01-17-2). 

 

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

 

Na kraju ove točke dnevnog reda Rektor je upoznao članove Senata da je Povjerenstvo razmatralo i 

očitovanja sveučilišnih odjela u znanstvenom području Prirodnih znanosti i utvrdilo da Odjel za 

biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za kemiju i Odjel za matematiku zadržavaju postojeći status podružnica-

sveučilišnih odjela u sastavu Sveučilišta.  

 

 

12. Plan upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 

okviru raspoloživih sredstva državnog proračuna u 2018. godini 

 

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je upoznao članove Senata da je na temelju upute Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, zaprimljene 18. prosinca 2017. godine pod nazivom „Plan upravljanja ljudskim 

resursima sveučilišta u okviru raspoloživih sredstava državnog proračuna u 2018. godini“ izrađen Plan 

upravljanja ljudskim resursima (dinamika umirovljenja, zapošljavanja i napredovanja zaposlenika) 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Plan Sveučilišta) na temelju 

dostavljenih popunjenih obrazaca znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i sastavnica Sveučilišta 

i sadrži sve nerealizirane suglasnosti iz 2017. godine te pregled broja nastavnika, koji odlaze u mirovinu 

s 30. rujnom 2018. godine te pregled nenastavnog osoblja koji odlazi u mirovinu u 2018. godini i plan 

za 2018. godinu. Plan  obuhvaća nerealizirane suglasnosti iz 2017. godine za 28 zamjenskih 

zapošljavanja i 103 napredovanja te 5 promjene strukture radnih mjesta  te 22 zamjenska zapošljavanja 

i 153 na napredovanja i 12 nenastavno osoblje u 2018. godini.  Uz plan za svaku sastavnicu prilažu se 

napredovanja i zamjenska zapošljavanja i promjena strukture po mjesecima do kraja 2018. godine te 

istaknuo da se prema prvim izračunima i raspoloživim sredstvima u proračunu Plan Sveučilišta uklapa 
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u ta sredstava. Isto tako Rektor je izvijestio da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dostavilo Upravi 

Sveučilišta 12. siječnja 2018. godine dopis, kojim obavještavaju da pravila i postupci iz 2017. godine za 

odobravanje unosa promjena plaća na Sveučilištu u 2018. godini ne vrijede i da će se nakon dostave 

Plana upravljanja ljudskim resursima na sveučilištima utvrditi nova pravila i postupci u 2018. godini. 

Na kraju je Rektor predložio da Senat prihvati dostavljeni Plan Sveučilišta uz napomenu da će se rok za 

dostavu podataka produžiti za naredna dva dana, do petka 26. siječnja kako bi se dostavili konačni 

podaci te stručne službe rektorata isto provjerile i u zadanom roku do 31. siječnja 2018. godine Plan 

Sveučilišta dostavili Ministarstvu. 

Članovi Senata prihvatili su prijedlog Rektora i jednoglasno donijeli 

 

Plan upravljanja ljudskim resursima 

(dinamika umirovljenja, zapošljavanja i napredovanja zaposlenika) 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava 

Državnom proračuna u 2018. godini 

 

Navedeni Plan je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

 

13. Imenovanje predstavnika Sveučilišta u tijela trgovačkog društava Obnovljivi izvori energije 

Osijek d.o.o. 

 

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

okviru ove točke dnevnog reda upoznala članove Senata da je trgovačko društvo Obnovljivi izvori 

energije Osijek d.o.o. osnovano na temelju Društvenog ugovora od 20. prosinca 2013. godine s 60% 

udjela Sveučilišta i 40% udjela Grada Osijeka. Nadzorni odbor Društva u skladu s člankom 18. 

Društvenog ugovora ime pet članova koje bira i opoziva Skupština, od kojih Sveučilište kao većinski 

vlasnik Društva predlaže Skupštini tri člana Nadzornog odbora. Mandat članova Nadzornog odbora traje 

četiri godine. S obzirom na činjenicu da je dosadašnjim članovima Nadzornog odbora istekao mandat, 

Skupština Društva uputila je zahtjev Sveučilištu za predlaganje tri člana kao predstavnika Sveučilišta. 

U skladu s ovlaštenjem Rektora Sveučilišta za članove Nadzornog odbora predloženi su članovi Uprave 

Sveučilišta, rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac i prorektori: prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za 

strategiju razvoja i financije i izv. prof. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i 

međuinstitucijsku suradnju.  

Rektor je zahvalio Prorektorici na iznesenom i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na 

predloženike Sveučilišta za članove Nadzornog odbora Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o. i 

jednoglasno donio sljedeću  

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na izbor predloženika 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za članove Nadzornog odbora Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o. 

 

Za članove Nadzornog odbora Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o. u ime Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera predloženi su Skupštini trgovačkog društva Obnovljivi izvori energije Osijek 

d.o.o. sljedeći članovi: 

1. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

2. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije Sveučilišta Josipa Jurja  

Strossmayera u Osijeku 

3. Izv. prof. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

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

 

14. Izvješće o upisanim studentima na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018.  
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U okviru ove točke dnevnog reda prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor je predložio da Senat izvijesti prof. 

dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta.   

Prorektor je izvijestio članove Senata da je prema podacima znanstveno/umjetničko-nastavnih 

sastavnica u akademskoj godini 2017./2018. na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ukupno 

upisano 14683 studenta te 1856 apsolvenata što sveukupno predstavlja 16539 studenata. Na 

preddiplomske sveučilišne studije ukupno je upisano 7722 studenta te na diplomske sveučilišne studije 

4028 studenata i na integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije ukupno je upisano 3060 

studenata. Nadalje, na sveučilišne studije ukupno je upisano 14810 studenata, na preddiplomske stručne 

studije 1607 studenata te na specijalističke diplomske stručne studije 110 studenata i na razlikovnoj 

godini 12 studenata na Građevinskom fakultetu. Kao osvrt na dostavljene podatke Prorektor je istaknuo  

da je na Sveučilištu u akademskoj godini 2017./2018. izraženo u postotcima na sveučilišnim studijima 

upisano 89,6% studenata i 10,4% na stručnim studijima pri čemu je istaknuo da je Državna tajnica prof. 

dr. sc. Branka Ramljak izvijestila da na osam javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj studira ukupno 

133395 studenata pri čemu proizlazi da je udio osječkog Sveučilišta 12,4% bez poslijediplomskih 

studenata. U odnosu na akademsku godinu 2016./2017. Sveučilište u Osijeku ima manje upisanih 539 

studenata na sveučilišnim preddiplomskim, diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim 

studijima te na preddiplomskim stručnim i specijalističkim stručnim studijima.  

Nakon iznesenog Rektor je predložio članovima Senata da prihvate Izvješće o upisanim studentima na 

znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. Senat je 

ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Izvješće o upisanim studentima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj 

sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018.   

 

Navedeni Zaključak je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

15. 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 16. siječnja 2018. godine prijedloge Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 

tehnologija i Poljoprivrednog fakulteta za izdavanje udžbenika. Uvidom u priloženu dokumentaciju 

utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje udžbenika dostavljene odluke fakultetskih vijeća, kojima 

se daje suglasnost za izdavanje, recenzije i pripremljeni tekstovi udžbenika za tisak. Sveučilišni odbor 

za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnih djela, 

kako slijedi: 

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA 

 

Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija jednog udžbenika, kako slijedi: 

 

Grupa autora: Prof. dr. sc. Lajos Jozsa 

                          Doc. dr. sc. Hrvoje Glavaš 

                          Dr. sc. Ivica Petrović 

Udžbenik: Vođenje elektroenergetskog sustava-zbirka zadataka 

Recenzenti: Prof. dr. sc. Marinko Stojkov, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,  

                     Izv. prof. dr. sc. Tomislav Barić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija  

 

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

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Vođenje elektroenergetskog sustava-

zbirka zadataka“ grupe autora: prof. dr. sc. Lajosa Jozse, doc. dr. sc. Hrvoja Glavaša i dr. sc. Ivice 

Petrovića.   

 

 

POLJOPRIVREDNI FAKULTET 

 

Na Poljoprivrednom fakultetu jednog udžbenika, kako slijedi: 

 

Autora: Prof. dr. sc. Nada Parađiković, 

               Dr. sc. Monika Tkalec,            

               Doc. dr. sc. Svjetlana Zeljković, 

               Jasna Kraljičak, mag. ing. agr., 

               Doc. dr. sc. Tomislav Vinković 

Udžbenik: Osnove florikulture 

Recenzenti: Doc. dr. sc. Emina Mladenović, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,  

                     Prof. dr. sc. Jasna Avdić, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u 

Sarajevu, 

                     Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku  

 

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

 

ODLUKU 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Osnove florikulture“ autora: prof. dr. sc. 

Nade Parađiković, dr. sc. Monike Tkalec, doc. dr. sc. Svjetlane Zeljković, Jasne Kraljičak, mag. 

ing. agr. i doc. dr. sc. Tomislava Vinkovića.   

 

 

16. Prijedlog kandidata za člana Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 

 

S točkom 16. dnevnog reda članove Senata upoznao je Rektor Sveučilišta te istaknuo da je na temelju 

Javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja od 27. prosinca 2017. godine za prijedloge kandidata 

za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost prema kojem je ovlašteni predlagatelj Senat, 

a članove imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Upravni odbor ima 7 članova, 

a članove predlažu znanstveni instituti, Rektorski zbor, senati sveučilišta, HAZU, Hrvatska gospodarska 

komora, udruge poslodavaca, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te 

znanstvenici i članovi akademske zajednice. U materijalima za sjednicu dostavljen je Prijedlog Odluke 

kojim se predlaže prof. dr. sc. Dragu Šubarića, prorektora za strategiju razvoja i financije i redovitog 

profesora u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu Sveučilišta za kandidata za 

imenovanje člana Upravnog odbra Hrvatske zaklade za znanost uzimajući pri tome u obzir 

predloženikov životopis.   

Nakon iznesenog Rektor je pozvao članove Senata da se očituju o prijedlogu. Članovi Senata nisu imali 

primjedbi na prijedlog kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost i 

jednoglasno su donijeli  

ODLUKU 

o prijedlogu kandidata za imenovanje člana 

Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 

 

I. 

Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i redoviti profesor u 

trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku predlaže se za kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Hrvatske 

zaklade za znanost. 
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II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

III. 

Ova Odluka uz životopis kandidata navedenog u točki I. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu 

znanosti i obrazovanja. 

 

 

17. Prijedlog kandidata za dodjelu državne nagrade za znanost 

 

Rektor je predložio da s prijedlogom kandidata za dodjelu državne nagrade za znanost Senat upozna 

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

Prorektorica je izvijestila članove Senata da 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. Na prošloj sjednici 

Senata pozvane su sastavnice da ukoliko žele da prijedlozi idu od strane Sveučilišta dostave svoje 

prijedloge s obrazloženjima za predloženike, Rektoratu Sveučilišta do 18. siječnja 2018. godine. U 

skladu s navedenim i sukladno Natječaju za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost 

za 2017. godinu pristigle su prijave i dokumentacija predloženika za poticaj za pokretanje postupka za 

podjelu državnih nagrada za znanost za 2017. godinu u kategorijama, kako slijedi: pod 2. godišnja 

nagrada za znanost-značajno znanstveno dostignuće: predloženik izv. prof. dr. sc. Igor Đerđ, izvanredni 

profesor Odjela za kemiju te pod 3. godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti: 

predloženica prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica u trajnom zvanju Umjetničke 

akademije u Osijeku. Nadalje, Prorektorica je istaknula da je preporuku za prof. dr. sc. Helenu Sablić 

Tomić (predloženica za godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti) napisala akademkinja 

Dubravka Oraić-Tolić iz čijeg je obrazloženja posebno istaknula, kako slijedi: znanstvena monografija 

Helene Sablić Tomić U osječkom Nutarnjem gradu objavljenja je u dvojezičnom izdanju (hrvatski i 

njemački jezik), informativna je i utemeljena studija koja obuhvaća relevantne teorijske i kulturološke 

teme preko kojih se može upoznati uloga Nutarnjega grada u oblikovanju duha vremena jednog 

određenog razdoblja. Ona predstavlja važan doprinos hrvatskoj filologiji i kulturološkim studijima. U 

svim svojim segmentima udovoljava znanstveno-istraživačkoj metodologiji temeljenoj na analizi, 

istraživanju i kritičkome mišljenju. Interpretacija se zasniva na odabranom korpusu tekstova, što je 

posljedica autorskog čitanja koje prepoznaje okvirni prostor koji treba povijesno i kulturološki 

usustaviti. Preporuka akademkinje Dubravke Oraić-Tolić je da se prof. dr. sc. Heleni Sablić Tomić 

dodijeli godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti Ministarstva znanosti i obrazovanja 

jer je ovom knjigom dala snažan poticaj za sustavno bavljenje hrvatskom kulturnom poviješću i 

europskim kontekstualiziranjem kulturnoga pamćenja određenog prostora i pojedinaca u njemu. Isto 

tako, Prorektorica je istaknula da je preporuku za izv. prof. dr. sc. Igora Đerđa (predloženika za godišnju 

nagradu za znanost za značajno znanstveno dostignuće) napisao izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, 

pročelnik Odjela za kemiju iz čijeg je obrazloženja posebno istaknula, kako slijedi: izv. prof. dr. sc. Igor 

Đerđ do sada je objavio 84 izvorna znanstvena rada u časopisima indeksiranim u WoS znanstveno 

citatnoj bazi. Kumulativan faktor odjeka (IF) 10 najboljih radova iznosi 66.468, broj citata u WoS bazi 

je 2647, h-indeks 29. U protekloj 2017. godini potpisao je ugovor s HRZZ-om za provedbu istraživačkog 

projekta naslova „Istraživanje složenih multiferoičnih materijala pripravljenih metodama otopinske 

kemije“. Pored tog velikog projekta voditelj je još četiri bilateralna projekta i to s Kinom, Mađarskom 

te dva s Njemačkom. Prijedlog se odnosi na značajno znanstveno dostignuće u istraživanju i razvoju 

novih katalizatorskih materijala unutar Ce-Zr-O grupe spojeva za HCI oksidaciju i CO oksidaciju. U 

suradnji s kolegama iz Njemačke koristeći komplementarne in situ strukturne metode istraživanja 

rasvijetlio je nastanak nove kationski uređene ĸ-Ce2Zr2O8 faze, ulogu morfologije Ceo2 katalizatora te 

posebno utjecaj vode i temperature u HCI oksidaciji. Uzevši u obzir sve parametre mjere kvalitete 

znanstvenika, rad, publikabilnost, vođenje projekata, široku suradnu mrežu, uspješnu diseminaciju 

rezultata istraživanja kao i predavačke aktivnosti izv. prof. dr. sc. Igor Đerđ zadovoljava kriterije dodjele 

Godišnje nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće. 
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Rektor je zahvalio Prorektorici na iznesenom i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na prijedlog 

poticaja za pokretanje postupka za podjelu državnih nagrada za znanost za 2017. godinu za  navedene 

predloženike i jednoglasno donio sljedeću  

 

ODLUKU 

o poticaju za pokretanje postupka za podjelu državnih nagrada za znanost za 2017. 

godinu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

1. Poticaj za pokretanje postupka za podjelu državnih nagrada za 2017. godinu predlaže 

u kategorijama, kako slijedi: 

2.  Godišnja nagrada za znanost (značajno znanstveno dostignuće): 

Predloženk: izv. prof. dr. sc. Igor Đerđ, izvanredni profesor Odjela za kemiju 

3.  Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti: 

Predloženica: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica Umjetničke 

 akademije u Osijeku 

2. Obrasci s obrazloženjima za predloženike navedene u točki 1. ove Odluke u kategorijama pod 

2. i 3. su u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio. 

3.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

18. Izvršenje proračuna Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu za 

redovnu djelatnost Sveučilišta - pozicija DP A621003 (za izvor 11 – opći prihodi i izdaci) 

 

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Drago 

Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije, koji je istaknuo da je u materijalima za sjednicu 

dostavljena tablica konačnog rasporeda proračunskih sredstava Sveučilišta za 2017. godinu  – A621003 

redovna djelatnost Sveučilišta u ukupnom iznosu od 286.582.468,16 kuna od toga ukupno za plaće 

232.900.481,02 kn, doprinosi poslodavca – 39.772.163,25 kn, vanjska suradnja – 395.797,52 kn, 

materijalna prava zaposlenih – 7.244.638,93 kn, prijevoz – 4.944.506,24 kn, sistematski pregledi – 

355.500,00 kn, naknada posl. zbog nezaposlenih osoba s invaliditetom – 400.561,20 kn, studentski 

programi – 400.000,00 kn te za Ured za sport – 150.000,00 kn i Ured za studente s invaliditetom – 

18.820,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. 

godine dao pozitivno Mišljenje na izvršenje proračuna Sveučilišta za 2017. godinu za redovnu djelatnost 

Sveučilišta – pozicija DP A621003 (za izvor 11 – opći prihodi i izdaci). 

Nakon toga Rektor je zahvalio Prorektoru i predložio glasovanje o izvršenju proračuna Sveučilišta za 

2017. godinu. Članovi Senata prihvatili su navedeni prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeću 

 

ODLUKU 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U 

OSIJEKU ZA 2017. GODINU ZA REDOVNU DJELATNOST SVEUČILIŠTA - 

POZICIJA DP A621003 

(za izvor 11 – opći prihodi i izdaci) 

 

I. 

Senat utvrđuje i prihvaća konačan raspored proračunskih sredstava za redovnu djelatnost 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu za poziciju Državnog proračuna 

A621003 (za izvor 11 – opći prihodi i izdaci) u ukupnom iznosu od 286.582.468,16 kuna, a prema 

pojedinačnim iznosima prikazanim u tablici koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku od 31. siječnja 2017. godine KLASA: 402-01/17-01/3, URBROJ: 2158-60-02-17-5. 

 

Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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19. Prijedlog okvirne Odluke o raspodjeli sredstava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2018. godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna 

A621003 – izvor opći prihodi i primici 

 

Isto tako u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio Prorektor Šubarić te istaknuo da 

je u materijalima za sjednicu dostavljena tablica s raspodjelom sredstava Sveučilišta za 2018. godinu za 

redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003 – izvor opći prihodi i primici, 

kako slijedi: za plaće: 246.045.589,00 kn, doprinosi poslodavca 313218+313226: 37.877.339,00 kn, 

doprinosi poslodavca 313322: 4.156.989,00 kn,  materijalna prava zaposlenih: 2.990.000,00 kn, prijevoz 

321218: 5.335.335,00 kn, sistematski pregledi: 362.610,00 kn, naknada posl. zbog nezap. osoba s 

invaliditetom: 500.000,00 kn, studentski programi: 400.000,00 kn, Ured za sport: 150.000,00 kn te Ured 

za studente s invaliditetom: 24.508,00 kn što sveukupno za Sveučilište iznosi: 297.842.370,00 kn. Odbor 

za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine dao pozitivno 

Mišljenje na gore navedenu raspodjelu sredstava.  

Članovi Senata prihvatili su prijedlog raspodjele sredstava Sveučilišta u Osijeku za 2018. godinu za 

redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003 – izvor opći prihodi i primici i 

jednoglasno donijeli sljedeću 

 

ODLUKU 

o raspodjeli sredstava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2018. 

godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003 – 

izvor opći prihodi i primici 

 

U godišnjem planu sredstava za plaće i materijalne troškove u okviru osiguranih sredstava u 

Državnom proračunu RH za 2018. godinu, prihvaća se Prijedlog raspodjele sredstava Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2018. godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta, pozicija 

Državnog proračuna A621003 – izvor opći prihodi i primici. 

 

 

20. Prijedlog visine sredstava namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2018. 

godinu 

 

U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je također izvijestio Prorektor  za strategiju razvoja i 

financije prof. dr. sc. Drago Šubarić i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun te 

istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog o visini sredstava namijenjenih 

Studenskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u 

Državnom proračunu RH za 2018. godinu. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici 

održanoj 18. siječnja 2018. godine dao je pozitivno Mišljenje na Prijedlog Odluke o visini sredstava 

namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 

2018. godinu, u iznosu od 400.000,00 kn.   

Nakon iznesenog Rektor je pozvao članove Senata da se očituju o prijedlogu visine sredstava 

namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta za 2018. godinu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 

izneseno, te su prihvatili predloženu visinu sredstava i jednoglasno donijeli sljedeću  

 

ODLUKU 

o visini sredstava namijenjenih Studentskom zboru 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2018. godinu 

 

U godišnjem planu sredstava namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2018. 

godinu, utvrđuje se visina sredstava u iznosu od 400.000,00 kn. 
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21. Prijedlog Odluke o visini sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu 

za 2018. godinu 

 

Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije Sveučilišta je izvijestio o prijedlogu 

visine sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta u okviru osiguranih sredstava u 

Državnom proračunu RH za 2018. godinu te istaknuo da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun 

na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine dao pozitivno Mišljenje na prijedlog visine sredstava 

namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost od 150.000,00 kn.   

Nakon toga Rektor je pozvao članove Senata da se očituju o prijedlogu visine sredstava namijenjenih 

Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta za 2018. godinu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 

izneseno te su prihvatili predloženu visinu sredstava i jednoglasno donijeli sljedeću  

 

ODLUKU 

o visini sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2018. godinu 

 

U godišnjem planu sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2018. 

godinu, utvrđuje se visina sredstava u iznosu od 150.000,00 kn. 

 

 

22. Prijedlog Odluke o visini sredstava namijenjenih Uredu za studente s invaliditetom  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom 

proračunu za 2018. godinu 

 

Prorektor za strategiju razvoja i financije je upoznao članove Senata s Prijedlogom Odluke o visini 

sredstava namijenjenih Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u okviru osiguranih sredstava u 

Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu u iznosu od 24.508,00 kn. Odbor za 

financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine dao pozitivno 

Mišljenje na Prijedlog Odluke o gore navedenom iznosu.  

Nakon toga Rektor je pozvao članove Senata da se očituju o prijedlogu visine sredstava namijenjenih 

Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta za 2018. godinu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 

izneseno, te su prihvatili predloženu visinu sredstava i jednoglasno donijeli sljedeću  

 

ODLUKU 

o visini sredstava namijenjenih Uredu za studente s invaliditetom  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2018. godinu 

 

U godišnjem planu sredstava namijenjenih Uredu za invalide Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2018. 

godinu, utvrđuje se visina sredstava u iznosu od 24.508,00 kn. 

 

 

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 na Sveučilištu 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 
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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 

18. siječnja 2018. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog Odluke o cijeni jednog norma sata za 

vanjske suradnike na Sveučilištu.  

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 

na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

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

 

 

24. Izvješće o radu 

 

Rektor je predložio da s dostavljenim izvješćima o radu Senat ukratko upoznaju: Stjepan Ćurčić, 

predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta s Izvješćem Studentskog zbora te prof. dr. sc. Drago Šubarić, 

prorektor za strategiju razvoja i financije s Izvješćem o radu Ureda za sportsku djelatnost i Ureda za 

studente s invaliditetom.   

 

24.1. Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 

 

Stjepan Ćurčić, predsjednik Studentskog zbora je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 

sjednicu dostavljeno Izvješće o radu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) koje je usvojila Skupština Studentskog zbora. Izvješće 

sadržajno obuhvaća aktivnosti, kako slijedi: rad Skupštine SZOS, upite/prijedloge upućene Sveučilištu, 

sastavnicama Sveučilišta i ministarstvima zatim sudjelovanja u radu odbora/povjerenstava, provedbu 

Studentskih izbora, Natječaj za studentske programe, ESF projekt: priprema, pozor, posao!, studensku 

roštiljadu i Osječko ljeto mladih s popisom sponzora, pokrovitelja, suorganizatora i popisom medija, 

koji su navedeni događaj popratili, zatim programski sadržaj (edukativni, umjetnički, sportski, zabavni).   

Prorektor za strategiju razvoja i financije prof. dr. sc. Drago Šubarić je izvijestio da je Odbor za 

financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine dao pozitivno mišljenje 

na Izvješće. Članovi Senata nisu imali primjedbi na dostavljeno Izvješće i jednoglasno su donijeli  

 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o radu Studentskog zbora 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 

 

Prihvaća se Izvješće o radu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za 2017. godinu. 

 

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

 

24.2. Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. 

godinu 

 

Prorektor Šubarić je izvijestio članove Senata da je u okviru ove podtočke dnevnog reda u materijalima 

za sjednicu dostavljeno Izvješće o radu Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Izvješće) te pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko 

poslovanje i proračun na Izvješće od 18. siječnja 2018. godine i Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća. 

U Izvješću su navedene aktivnosti ostvarene kroz određene programske sadržaje, kako slijedi: 

sudjelovanje u organizaciji natjecanja pri fakultetima, sudjelovanje u organizaciji Sveučilišnog 

sportskog prvenstva, sudjelovanje na UniSport-u (Sveučilišno sportsko prvenstvo RH), organizaciju i 
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provedbu sportskih aktivnosti u slobodnom vremenu studenata, organizaciju i sudjelovanje na sportskim 

manifestacijama te sudjelovanje u organizaciji i natjecanju na međunarodnim natjecanjima. Tijekom 

akademske godine 2016./2017. organizirana su i provedena Sveučilišna prvenstva u 10 sportskih 

disciplina u muškoj i ženskoj konkurenciji. Održano je devet ekipnih i dva pojedinačna prvenstva u 

kojima je bilo uključeno 12 visokoškolskih ustanova uz sudjelovanje 1000 studentica i studenata. Na 

Sveučilišnom športskom prvenstvu Republike Hrvatske osvojena su sljedeća mjesta: 1. mjesto judo-kate 

– mješovito, 2. mjesto odbojka – studenti, 2. mjesto stolni tenis – studenti, 2. mjesto odbojka na pijesku 

– studentice, 2. mjesto nogomet – studenti, 3. mjesto futsal – studentice te 3. mjesto košarka - studentice 

i 3. mjesto odbojka – studentice. Isto tako, judo reprezentacija u katama Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, u sastavu Donna Vadlja i Filip Vuković, osvojila je zapaženo četvrto mjesto na 

Europskom sveučilišnom prvenstvu u judu održanom u Coimbri (Portugal). Košarkaška reprezentacija 

- studentice Sveučilišta na Europskom sveučilišnom prvenstvu u košarci održanom u Miskolcu 

(Mađarska) osvojila je osmo mjesto. Na kraju Izvješća, Prorektor je istaknuo da su studenti/ce – 

natjecatelji kao i sve službene osobe svojim korektnim odnosom i maksimalnim zalaganjem na 

sportskim borilištima te aktivnim sudjelovanjem u kulturno-umjetničkim aktivnostima tijekom 

Europskih sveučilišnih prvenstava uspješno promovirali Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera na 

europskoj razini. 

Nakon uvida u dostavljeno Izvješće članovi Senata nisu imali primjedbi te su jednoglasno donijeli  

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o radu Ureda za sportsku djelatnost 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 

 

Prihvaća se Izvješće o radu Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2017. godinu. 

 

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

 

24.3. Ureda za studente s invaliditetom za 2017. godinu 

 

Također, je Prorektor Šubarić izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljeno 

Izvješće o radu Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

2017. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) te pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i 

proračun na Izvješće od 18. siječnja 2018. godine i Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća. Izvješće 

sadržajno obuhvaća: opseg rada Ureda, redovite aktivnosti i sustavno praćenje potreba, osiguravanje 

razumnih prilagodbi prilikom sudjelovanja na nastavi i polaganja ispita, specijalizirana oprema, 

sveučilišne stipendije te pristupačnost sastavnica. Prorektor je posebno istaknuo da je od početka 

praćenja broja studenata s invaliditetom na Sveučilištu u Osijeku evidentirano ukupno 92 studenta s 

invaliditetom. Od tog broja diplomiralo je 17 studenata, od studija je odustalo 13, a na drugo sveučilište 

prešao je jedan student. Prema evidenciji, akademske godine 2016./2017. na Sveučilištu u Osijeku 

studirao je 61 student s invaliditetom registriran pri Uredu za studente s invaliditetom. Akademske 

godine 2009./2010. kada je započeto praćenje stanja na Sveučilištu u Osijeku, studiralo je 27 studenata 

s invaliditetom. Za pretpostaviti je da evidentirani broj studenata nije stvarno stanje. Nadalje je iz 

Izvješća posebno istaknuo da je tijekom akademske godine 2012./2013. Ured za studente s invaliditetom 

proveo prvo temeljito ispitivanje pristupačnosti sastavnica Sveučilišta, koja se od tada kontinuirano prati 

na godišnjoj bazi. Izrazito pristupačne sastavnice, koje imaju objekte u Sveučilišnom kampusu su: 

Poljoprivredni fakultet, Građevinski fakultet, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, upravna zgrada 

Medicinskog fakulteta, Odjel za biologiju i Odjel za kemiju. Također u Sveučilišnom kampusu nalaze 

se i potpuno pristupačna i osobama s invaliditetom prilagođena zgrada Ureda za studente s invaliditetom 

i Studentskog zbora Sveučilišta, te zgrada novog Studentskog doma sa sobama predviđenim za studente 

s invaliditetom. Studentska menza u kampusu također je potpuno pristupačna. Izvan Sveučilišnog 

kampusa izrazito su pristupačni objekti Filozofskog fakulteta i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u 

Đakovu.  

Nakon uvida u dostavljeno Izvješće članovi Senata nisu imali primjedbi te su jednoglasno donijeli  
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ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o radu Ureda za studente s invaliditetom  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 

 

Prihvaća se Izvješće o radu Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu. 

 

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

 

 

25. Prijedlog financijskog plana: 

 

U okviru točke 25. o dostavljenim prijedlozima financijskih planova članove Senata izvijestili su: 

Predsjednik Studentskog zbora Stjepan Ćurčić o prijedlogu Financijskog plana Studentskog zbora 

Sveučilišta i Prorektor za strategiju razvoja i financije prof. dr. sc. Drago Šubarić o prijedlogu 

Financijskog plana Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu.  

 

25.1. Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2018. godinu 

 

Predsjednik Studentskog zbora je izvijestio da je Skupština Studentskog zbora Sveučilišta na sjednici 

održanoj 15. siječnja 2018. godine donijela Odluku o usvajanju Plana financiranja Studentskog zbora 

Sveučilišta za 2018. godinu. U materijalima za sjednicu dostavljena je navedena Odluka Skupštine 

Studentskog zbora Sveučilišta s tabličnim prikazom prihoda i rashoda. Prihodi se ostvaruju kroz Državni 

proračun te Poslovni fond Sveučilišta i participaciju studenata pri upisu u akademsku godinu 

2017./2018. u ukupnom iznosu od 1.156.000,00 kn. Rashodi u prijedlogu plana financiranja Studentskog 

zbora Sveučilišta prate prihode.  

Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije je izvijestio da je Odbor za 

financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine dao pozitivno Mišljenje 

na dostavljeni Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta za 2018. godinu i dostavio ga Senatu.  

Nakon iznesenoga, Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na 

navedeni Financijski plan i jednoglasno su donijeli sljedeću   

 

ODLUKU 

o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana Studenskog zbora     

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2018. godinu  

 

Prihvaća se Prijedlog Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za 2018. godinu.     

 

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

 

25.2. Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2018. godinu 

 

Prorektor Šubarić je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen Financijski plan Odbora za 

sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta za 2018. godinu s planiram prihodima u ukupnom iznosu 

od 626.418,67 kn od čega su prenesena sredstava iz 2017. godine u iznosu od 346.418,67 kn te sredstva 

iz državnog proračuna u iznosu od 150.000,00 kn i sredstva iz Poslovnog fonda Sveučilišta u iznosu od 

130.000,00 kn. Planirani rashodi za 2018. godinu odnose se na sportska natjecanja-320.000,00 kn, 

sportske aktivnosti u slobodnom vremenu studenata-85.000,00 kn i materijalni uvjeti-221.418,67 kn.  

Na predloženi Financijski plan Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Odbor za financijsko 

poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine dao pozitivno Mišljenje i dostavio 

ga Senatu.  

Nakon iznesenog obrazloženja Prorektora, Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na 

izneseno te je Rektor preložio Senatu prihvaćanje Financijskog plana Odbora za sport, tjelesnu i 
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zdravstvenu kulturu Sveučilišta za 2018. godinu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 

sljedeću  

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Financijskog plana Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2018. godinu 

 

Prihvaća se Financijski plan Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku za 2018. godinu.  

 

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

 

 

26. Davanje suglasnosti prof. dr.sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta za potpisivanje Ugovora 

o javnoj nabavi E-MV-04/2017 koji se odnosi na postupak nabave upravljanje projektom i 

administracija za potrebe projekta Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o 

zdravlju, Ugovor KK.01.1.1.01.0010 procijenjene vrijednosti 1.280.000,00 kuna bez PDV-a.  

 

U okviru ove točke o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora članove Senata izvijestio je prof. dr. 

sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije te istaknuo budući je Sveučilište nositelj 

projekta Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju proveden je postupak javne 

nabave i potrebno je dati suglasnost prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta u Osijeku za 

potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi E-MV-04/2017, koji se odnosi na postupak nabave upravljanje 

projektom i administracija za potrebe projekta Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o 

zdravlju, Ugovor KK.01.1.1.01.0010 procijenjene vrijednosti 1.280.000,00 kuna bez PDV-a. U 

materijalima za sjednicu dostavljen je Prijedlog Odluke kojom se daje suglasnost te za isto pozitivno 

Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun donijeto na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. 

godine.  

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 u Osijeku za potpisivanje 

Ugovora o javnoj nabavi E-MV-04/2017 koji se odnosi na postupak nabave upravljanje projektom 

i administracija za potrebe projekta Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o 

zdravlju, Ugovor KK.01.1.1.01.0010 procijenjene vrijednosti 1.280.000,00 kuna bez PDV-a. 

 

 

27. Davanje suglasnosti dekanima fakulteta: 

 

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 dekanima u 

okviru podtočaka 27.1. – 27.4. te da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 

18. siječnja 2018. godine donio pozitivna mišljenja, kako slijedi:  

 

27.1. prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za 

sklapanje tri ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački projekti“ ukupne 

vrijednosti 4.268.434,56 kuna 

 

U okviru ove podtočke potrebna je suglasnost Senata prof. dr. sc. sc. Jurislavu Babiću, dekanu 

Prehrambeno–tehnološkog fakulteta Osijek za sklapanje tri ugovora u sklopu HRZZ projekta 

„Uspostavni istraživački projekti“ ukupne vrijednosti 4.268.434,56 kuna. Odbor za financijsko 
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poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. 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. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno–tehnološkog fakulteta 

Osijek za sklapanje tri ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački projekti“ 

ukupne vrijednosti 4.268.434,56 kuna. 

 

       27.2. izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta Osijek za  sklapanje dva 

ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački projekti“ ukupne vrijednosti 

3.303.425,00 kuna 

 

U okviru podtočke 27.2. potrebna je suglasnost Senata izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu 

Građevinskog fakulteta Osijek za sklapanje dva ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni 

istraživački projekti“ ukupne vrijednosti 3.303.425,00 kuna za koju je Odbor za financijsko poslovanje 

i proračun na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. 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 izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta Osijek za 

sklapanje dva ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački projekti“ ukupne 

vrijednosti 3.303.425,00 kuna. 

 

       27.3. izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta Osijek za oročenje 

sredstava 

 

U okviru ove podtočke potrebna je suglasnost Senata izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu 

Građevinskog fakulteta za oročavanje vlastitih namjenskih sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kuna za 

koju je Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. 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 izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta za 

oročavanje vlastitih namjenskih sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kuna.  

 

27.4. prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za sklapanje 

ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački projekti“ ukupne vrijednosti 

1.746.800,00 kuna 

 

U okviru ove podtočke potrebna je suglasnost Senata prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu 

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po natječaju 

„Uspostavni istraživački projekt“ ukupne vrijednosti 1.746.800,00 kn. Na istu je Odbor za financijsko 

poslovanje i proračun na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine dao pozitivno Mišljenje.  

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 

jednoglasno donijeli 
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ODLUKU 

 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 

za potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po natječaju „Uspostavni istraživački 

projekt“ ukupne vrijednosti 1.746.800,00 kn. 

 

 

28. Stavljanje izvan snage Odluku Senata o davanju suglasnosti Rektoru Sveučilišta za plaćanje 

komunalnog doprinosa za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene-dogradnja i 

prenamjena postojeće zgrade u Sveučilišni centar od 29. studenog 2017. godine 

 

Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije je u okviru ove točke dnevnog reda 

izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke, kojim se predlaže 

stavljanje izvan snage Odluku Senata o davanju suglasnosti 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 od 29. studenoga 2017. godine. S obzirom na činjenicu da se izmjenom Statuta Sveučilišta ne 

ustrojava jedinstveni Centar za cjeloživotno učenje te da nisu osigurana financijska sredstva za 

realizaciju projekta i da sastavnice Sveučilišta: Ekonomski i Pravni fakultet nakon obavljenih razgovora 

nisu iskazale interes za isti pristupit će se javno-privatnom partnerstvu i prenamjeni objekta. Odbor za 

financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine dao pozitivno 

Mišljenje na stavljanje izvan snage gore navedenu Odluku Senata.  

Rektor Sveučilišta je nastavno na gore navedeno upoznao članove Senata da su obavljena dva inicijalna 

razgovora s Hrvatskom liječničkom komorom za što se posebno zahvalio g. Vlatku Kopiću, dr. med. 

dent. Hrvatska liječnička komora je iskazala interes da sa Sveučilištem kao partnerom uđe u investiciju 

i sufinancira projekt. 

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 

jednoglasno donijeli 

 

ODLUKU 

 

Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o davanju suglasnosti 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 od 29. studenoga 2017. godine (KLASA: 

404-01/17-01/1) stavlja se izvan snage. 

 

 

29. Prijedlog Natječaja za upis studenta na interdisciplinarne poslijediplomske sveučilišne studije 

u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Rektor Sveučilišta je predložio da s Prijedlogom Natječaja za upis studenata na interdisciplinarne 

poslijediplomske sveučilišne studije u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

izvijesti prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 

 

29.1. Kulturologija 

 

Prorektorica prof. dr. sc. Sonja Vila  je izvijestila da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen 

Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni 

sveučilišni studij Kulturologija, smjerovi: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu i 

Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Prijedlog Odluke) i tekst 

Natječaja. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija izvodi se u suradnji sa 
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Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb iz Interdisciplinarnog područja znanosti: društvenih i 

humanističkih znanosti i Umjetničkog područja u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku. Prijedlog Natječaja, sadrži: opće podatke o studiju, uvjete upisa zatim sadržaj-popis 

dokumenata potrebnih za prijavu na Natječaj, troškove poslijediplomskog interdisciplinarnog 

sveučilišnog studija te način odabira i bodovanja kandidata 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 KULTUROLOGIJA, smjerovi: 

Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu i 

Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju u Doktorskoj školi 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018. 

 

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

 

29.2. Europski studij 

 

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji izvodi se u suradnji sa Institutom 

društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb iz Interdisciplinarnog područja društvenih znanosti u Doktorskoj 

školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prijedlog teksta Natječaja, sadrži: opće podatke 

o studiju, uvjete upisa zatim sadržaj-popis dokumenata potrebnih za prijavu na Natječaj, troškove 

poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija te način odabira i bodovanja kandidata 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 EUROPSKI STUDIJI 

u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

u akademskoj godini 2017./2018. 

 

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

 

29.3. Komunikologija 

 

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija izvodi se u suradnji sa 

Sveučilištem u Dubrovniku iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja 

informacijske i komunikacijske znanosti iz znanstvenih grana komunikologija, odnosi s javnošću i 

masovni mediji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prijedlog teksta 

Natječaja, sadrži: opće podatke o studiju, uvjete upisa zatim sadržaj-popis dokumenata potrebnih za 

prijavu na Natječaj, troškove poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija te način odabira 

i bodovanja kandidata 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 KOMUNIKOLOGIJA 

u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

u akademskoj godini 2017./2018. 

 

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

30.1. Noć istraživača  

 

Izv. prof. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju zahvalio se 

u ime Uprave Sveučilišta svim sastavnicama Sveučilišta što su poslale zanimljive prijedloge vezane uz 

projekt Noć istraživača, prijavljenog Ministarstvu znanosti i obrazovanja s temom „Strossmayer kao 

inspiracija“.  

 

30.2. Izložba umjetnice Zdenke Lacine 

 

Pod ovom podtočkom Prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju u ime Uprave 

Sveučilišta zahvalio se Umjetničkoj akademiji na donaciji radova umjetnice Zdenke Lacine „Je li to nit 

u meandru ili meandar u niti“, koji se nalaze u predvorju zgrade Rektorata te najavio svečano otvorenje 

iste za sljedeći tjedan.  

 

30.3. Sjednica RZ  

 

Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je sjednica Rektorskog zbora zakazana za petak, 26. 

siječnja 2018. godine u Zagrebu te da će na i sjednici jedna od točaka dnevnog reda biti očitovanje 

sveučilišta vezano za izradu Plana upravljanja ljudskim resursima (koeficijentima, napredovanjima) te 

da će Rektorski zbor donijeti zaključak vezano za Plan upravljanja ljudskim resursima u okviru 

raspoloživih sredstava u državnom proračunu u 2018. godini i dostaviti fa Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja.  

 

Nakon toga prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 

u radu 4. sjednice Senata u akademskoj godini 2017./2018. i zaključio sjednicu u 12.14 sati.  

 

 

                  Zapisnik sastavila 

 

Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.  

                             REKTOR 

 

            Prof. dr. sc. Vlado Guberac 

 

 

 

 


