
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
S E N A T  
 

Z A P I S N I K 
 
5. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  akademskoj 
godini 2017./2018., održane 28. veljače 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, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Fakultet za dentalnu medicinu i 

zdravstvo 
11. Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
12. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
13. Prof. dr. sc. Jurislav Babić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
14. Prof. dr. sc. Renata Perić, dekanica, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
15. Prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović, prodekanica (zamjena za dekana prof. dr. sc. Damira 

Matanovića), 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. Doc. art. Anđelko Mrkonjić, zamjenik pročelnika, (zamjena za pročelnicu izv. prof. dr. sc. Ivanu 

Žužul), 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. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
23. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta 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 
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Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
 
Nenazočni: 
1. Vlatko Kopić, dr. med. dent., student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i 

zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek 
2. Ana Petrović, član Studentskog zbora Sveučilišta i studentica Medicinskog fakulteta Osijek 
3. Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i   

visokog obrazovanja i predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i   
visokog obrazovanja 

 
Ostali nazočni:  
Iz stručnih službi rektorata: 
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, računovodstvo i investicije  
2. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
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 5. sjednicu Senata u akademskoj godini 2017./2018. te pozdravio sve nazočne i predložio sljedeći 
dnevni red 
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 4. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskoj godini 2017./2018. od 24. siječnja 2018. godine  

2. Izvješće Rektora 
3. Potvrda izbora prof. dr. sc. Aleksandra Včeva za dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i 

zdravstvo Osijek za mandatno razdoblje 2018. - 2022. 
4. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora: 

4.1. izv. prof. dr. sc. Roman Pavić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva,  
       znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na  
      Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 
4.2. izv. prof. dr. sc.  Slavica Kvolik iz Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja  
      kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane anesteziologije i reanimatologije 
      na Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

5. Izmjene i dopune studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna 
uprava na Pravnom fakultetu Osijek 

6. Prijedlog novog studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kineziološka edukacija na 
Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 

7. Sveučilišno izdavaštvo 
7.1.  Prijedlog Plana izdavačke djelatnosti za akademsku godinu 2017./2018.  
7.2.  Davanje suglasnosti na sveučilišna izdanja 

8. XXXVIII. Promocija doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
9. Davanje suglasnosti na Privremeni Statut Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku 
10. Pokroviteljstvo 8. studentskog filozofskog simpozija “Studentske (r)evolucije: pedeset  
      godina od 1968.”, 3. i 4. svibnja na Filozofskom fakultetu Osijek 
11. Prijedlog isplate predujma sredstava za akademsku godinu 2017./2018. po Ugovoru o 

sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017/2018.  
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11.1.  za troškove poslovanja  
 11.2.  za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata 
 11.3.  za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe 

12. Davanje suglasnosti  
12.1.  prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i  
          informacijskih tehnologija Osijek za sklapanje dva ugovora u sklopu HRZZ  
          projekta „Uspostavni istraživački projekti“ ukupne vrijednosti 2.882.994,92  
          kuna 

12.2.  prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku  
          za sklapanje  ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački  
          projekti“ ukupne vrijednosti 1.493.936,23  kuna 

13. Prijedlog kandidata za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj  

14. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 5. sjednicu Senata 
dostavljen elektroničkim putem i predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. 
Senat je jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 4. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 

akademskoj godini 2017./2018. od 24. siječnja 2018. godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 4. sjednice Senata od 24. siječnja 2018. godine te predložio da se članovi 
Senata očituju o tekstu Zapisnika. 
Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 4. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2017./2018. od 24. siječnja 2018. 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: 
 26. siječnja 2018. godine je održana sjednica Rektorskog zbora u Zagrebu, 
 30. siječnja 2018. godine - radni posjet Univerzitetu u Tuzli (suradnja u znanstvenim projektima i u    

                                             nastavi), 
 30. siječnja 2018. godine - održan 4. interdisciplinarni znanstveno-stručni skup Grad Osijek u obrani  

                                             hrvatskog istoka, 
 1. veljače 2018. godine - započeli razgovori s Hrvatskom liječničkom komorom i Ministarstvom 

državne imovine vezano uz građevinske čestice na Gajevom trgu, koje su u vlasništvu Sveučilišta o 
daljnjim dogovorima, članovi Senata biti će pravovremeno izviješteni  

 16. veljače 2018. godine Rektor je sudjelovao na promociji Odjela za matematiku, 
 20. i 21. veljače 2018. godine održane su u Osijeku, tematske radionice u organizaciji Svjetske banke 

vezane uz mogućnost financiranja projekata od strateške važnosti u sklopu Projekta Slavonija, Baranja 
i Srijem, koje provodi Vlada RH. Sektori koji su prepoznati kao oni s najvišim prioritetom su 
poljoprivreda i agrobiznis, ICT sektor, visokoobrazovne inovacije, drvna industrija i turizam. Ispred 
Uprave Sveučilišta na sjednici je sudjelovao Prorektor prof. dr. sc. Dražan Kozak, 

 22. i 23. veljače 2018. godine održane su promocije Odjela za kulturologiju i Odjela za kemiju na 
kojima je sudjelovao Prorektor prof. dr. sc. Dražan Kozak,   
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 22. veljače 2018. godine stigao je odgovor na prijavu projekata na Javni poziv za iskaz interesa za 

sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu 
projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ 
(Javni poziv objavljen 27. listopada 2017. godine i zatvoren za prijavu dana 26. studenoga 2017. 
godine). Objava Poziva Priprema IRI infrastrukturnih projekata najavljena je za 19. ožujka 2018. 
godinu, a financiranje u 100% iznosu. Projekti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji 
su uvršteni u listu naprijed određenih prijavitelja, koji se imaju pravo javiti na Ograničeni poziv su:  
1. Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva - ZICER - Fakultet  elektrotehnike, 

računarstva i informacijskih tehnologija, 
2. Centar za istraživanje, razvoj i inovacije (CIRI) - Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 
3. Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac - Poljoprivredni fakultet u 

Osijeku, 
 24. veljače 2018. godine Rektor je sudjelovao kao član Savjeta za Slavoniju, Branju i Srijem na 4. 

sjednica Vlade RH u Virovitici, 
 Prijave na studentske stipendije i potpore Sveučilišta za akademsku godinu 2017./2018. redovitim 

studentima - pristiglo je ukupno 318 prijava od toga po  kategorijama: A) Stipendije za izvrsnost-192 
prijave, B) Stipendije studentima aktivnom sportašima-15 prijava, C) Stipendije studentima u stanju 
socijalne potrebe-110 prijava i D) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe-1 prijava 
4. Razvojno-istraživački BioPark za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo - Poljoprivredni fakultet u Osijeku.  
Na sjednici Savjeta Vlade RH u Virovitici je posebno istaknuo Premijeru i ministrima da su od devet 
prijavljenih projekata Sveučilišta na prioritetnu listu dobivena gore navedena četiri i naglasio da 
vrijedni projekti pojedinih fakulteta nisu na prioritetnoj listi, ali da se od njih ne odustaje te da će se 
tražiti drugi izvori financiranja možda i preko Projekta Slavonija, Branja i Srijem Vlade RH pri čemu 
je posebno naglasio da je za treću fazu izgradnje Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra 
potrebno iznaći sredstva jer se navedeno ne nalazi na prioritetnoj listi.    

 26. veljače 2018. godine održana je 4. sjednica Rektorskog zbora u akademskoj godini 2017./2018. i 
provedena je rasprava o izradi Plana upravljanja ljudskim resursima sveučilišta u okviru raspoloživih 
sredstava iz državnog proračuna u 2018. godini. Rektorski zbor je donio svoje Očitovanje i Zaključak 
kojim je jasno istaknuo da traži da Ministarstvo znanosti i obrazovanja u uzajamnom i partnerskom 
odnosu s Rektorskim zborom utvrdi jasno osmišljenu i profiliranu politiku zapošljavanja, 
profesionalnog i stručnog usavršavanja i napredovanja zaposlenika u sveučilišnom sustavu te strategiju 
razvoja kadrova na sveučilištima, koja bi bila temelj donošenja Plana upravljanja ljudskim resursima. 
Isto tako Rektorski zbor traži jasne pokazatelje o provedbi ciljeva u visokom obrazovanju i znanosti 
utvrđene ciljevima 4.1. i mjerom 4.2. u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) u 
Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 
(Narodne novine br. 124/17). U cilju osiguravanja održivosti sustava visokoga obrazovanja je potrebno 
da Rektorski zbor u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja definira strategiju razvoja 
kadrova, posebice osiguranje novih radnih mjesta za asistente na godišnjoj razini. „Plan upravljanja 
ljudskim resursima“ ne može dovoditi do ograničavanja zaposlenika u sveučilišnom sustavu i 
diskriminacije u njihovom temeljnom pravu na napredovanje uz ispunjavanje uvjeta utvrđenih 
zakonskim i podzakonskim aktima, a time i ograničavanju autonomije sveučilišta bez uvažavanja 
konteksta i uvjeta u kojima svako pojedino sveučilište djeluje i posebice upravljanje resursima s kojima 
raspolažu sveučilišta. Na istoj sjednici Rektorski zbor je konstatirao da je kraj veljače, a nije odobrena 
plaća te da nema novih postupaka i pravila za 2018. godinu. Sveučilišni sustav je dinamičan i na 
mjesečnoj razini su promjene pa se postavlja pitanje što je s izdavanjem suglasnosti na sveučilištima 
nakon proveden rasprave Rektorski zbor je donio Zaključak 

1. Ministarstvu znanosti i obrazovanja u utvrđenom roku s danom 31. siječnja 2018. godine sva 
sveučilišta dostavila su Plan upravljanja ljudskim resursima u okviru raspoloživih sredstava u 
državnom proračunu u 2018. godini. 
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2. U skladu s točkom 2. Zaključka, Rektorski zbor utvrđuje da započinje ljetni semestar u 
akademskoj godini 2017./2018. i potrebno je osigurati izvođenje nastave, a još uvijek nisu 
uspostavljena nova pravila i postupci za napredovanja nastavnika i suradnika te zamjenska 
zapošljavanja, stoga „administrativna šutnja“ Ministarstva znanosti i obrazovanja ponovno dovodi 
do pravne nesigurnosti zbog nemogućnosti raspisivanja javnih natječaja i provedbe postupaka 
izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.  

3. Rektorski zbor posebno ističe da suradnicima u suradničkim zvanjima asistenta i 
poslijedoktoranada ističu ugovori o radu i nemogućnost pravovremenog raspisivanja natječaja i 
„administrativna šutnja“ Ministarstva dovest će do nenadoknadive štete u sveučilišnom sustavu.  

4. Nemogućnost raspisivanja natječaja za zamjenska zapošljavanja za vrijeme bolovanja zaposlenika 
ili u drugim opravdanim slučajevima (neplaćeni dopust i sl.) nema opravdanja jer navedene 
zamjene nemaju učinak na sredstva u državnom proračunu.  

5. U skladu s navedenim, Rektorski zbor traži od Ministarstva znanosti i obrazovanja uspostavljanje 
novih pravila i postupaka za 2018. godinu radi provedbe napredovanja nastavnika i suradnika te 
zamjenskih zapošljavanja, kako bi se zaustavile daljnje štetne posljedice u sveučilišnom sustavu.  

Isto tako Rektor je istakao da vezano uz Plan upravljanja ljudskim resursima  Ministarstvo vodi pojedinačno  
razgovore sa sveučilištima i Sveučilište u Osijeku je idući tjedan na sastanku i nakon toga će Uprava 
Sveučilište izvijestiti sve sastavnice.   
 
 
3. Potvrda izbora prof. dr. sc. Aleksandra Včeva za dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i 

zdravstvo Osijek za mandatno razdoblje 2018. - 2022. 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio Senat da je Izborna sjednica za izbor dekana Fakulteta 
za dentalnu medicinu i zdravstvo održana 27. veljače 2018. godine, stoga je dokumentacija ispred Vas na 
stolu o provedenom postupku izbora dekana na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo koja sadrži: 
Odluku Fakultetskog vijeća o provedbi postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor dekana od 18. 
siječnja 2018. Godine, Imenovanje Povjerenstva za prikupljanje prijedloga za izbor dekana, Izvješće 
Povjerenstva o prikupljenim prijedlozima kandidata za izbor dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo za mandatno razdoblje 2018. – 2022., izjavu prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, redovitog profesora 
u trajnom zvanju o prihvaćanju kandidature od 5. veljače 2018. godine, životopis s opisom znanstvenog i 
stručnog rada, Program rada za mandatno razdoblje 2018. - 2022., Zapisnik Izbornog povjerenstva o 
provedbi postupka izbora dekana tajnim glasovanjem na Izbornoj sjednici Fakultetskog vijeća od 27. 
veljače 2018. godine, Zapisnik Izborne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo Osijek od 27. veljače 2018. godine i Odluku Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medinu i 
zdravstvo Osijek od 27. veljače 2018. godine o izboru prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, redovitog profesora 
u trajnom zvanju za dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za mandatno razdoblje 2018.-
2022. godine. Iz navedene dokumentacije utvrđeno je da je u postupku izbora dekana na Fakultetu za 
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek bio jedan kandidat: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, privremeni dekan 
i  redoviti profesor u trajnom zvanju. Na Izbornoj sjednici od ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća 
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek-30 članova, bilo je 23 člana. Nakon provedenog tajnog 
glasovanja utvrđeni su rezultati glasovanja i prof. dr. sc. Aleksandar Včev dobio je 23 glasa. U skladu s 
navedenim rezultatima glasovanja utvrđeno je da je prof. dr. sc. Aleksandar Včev natpolovičnom većinom 
glasova Fakultetskog vijeća izabran za dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za 
mandatno razdoblje 2018.-2022. Postupak izbora dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 
proveden je u skladu sa Statutom Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta 
za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. S obzirom na činjenicu da je na Fakultet za dentalnu medicinu i 
zdravstvo Osijek novoosnovani Fakultet i da je 27. veljače 2018. godine proveden postupak izbora dekana 
mandate od četiri godine započinje 1. ožujka 2018. godine usklađivanje mandata dekana na Fakultetu za 
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek provest će se nakon isteka četverogodišnjeg mandata u 2022. godini.  
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Slijedom navedenog Rektor je predložio članovima Senata da potvrde izbor prof. dr. sc. Aleksandra Včeva 
za dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo za mandatno razdoblje 2018.-2022.  
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću 
 

 
ODLUKU 

 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, redovitog profesora u trajnom zvanju za 

dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2018.-2022. 

2. Mandatno razdoblje od četiri godine započinje 1. ožujka 2018. godine. 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. ožujka 2018. godine. 

 
Nakon potvrde izbora Rektor je čestitao novom dekanu i zaželio mu puno uspjeha u radu i na razvoju 
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.  
 
4. 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 Medicinskog fakulteta Osijek 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 Medicinskog fakulteta Osijek, koji je 
proveo postupke 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 
4.1. i 4.2. ukratko podnese izvješće prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan Medicinskog fakulteta za redovite 
profesore Medicinskog fakulteta, kako slijedi:  
 
4.1. izv. prof. dr. sc. Roman Pavić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva,  znanstvenog 

polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na Medicinskom fakultetu 
Osijek (prvi izbor) 

 
Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan Medicinskog fakulteta je upoznao nazočne s provedenim postupkom izbora 
izv. prof. dr. sc. Romana Pavića: objavio je 30 radova u časopisima, koji se indeksiraju u Current Contentsu, 
4 rada objavljena u časopisima, koji se indeksiraju u SCI-EXP te 4 rada objavljena u časopisima, koji se 
indeksiraju u drugim indeksnim publikacijama. Također je objavio sažetke kongresnih priopćenja u 
časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu: 8 te sažetke kongresnih priopćenja, koja su objavljena 
u časopisima, koji se indeksiraju u SCI-EXP: 2 i ostala kongresna priopćenja: 77 od toga 24 na 
međunarodnim znanstvenim skupovima. Citati prema WoS-u: 106. Na međunarodnom znanstvenom skupu 
u inozemstvu održao je 2 pozvana predavanja. Bio je suradnik na znanstveno istraživačkim projektima 
financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ˝Kronična rana - detekcija, prevencija i 
liječenje" (2002-2006. g.) te ˝Uloga gangliozida u sazrijevanju i plastičnosti mozga˝ (2002.-2006. g.) i 
˝Melatonin i angiotenzin II u farmakologiji boli i hipertenzije˝ (2007.-2009. i 2009.-2011.g.). Uključen je 
međunarodni znanstveno-istraživački projekt „Individualizirani implantat kod prijeloma petne kosti“, na 
kojem je suradnik. Koautor je sveučilišnog udžbenika Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava i 
koautor Priručnika za motocikliste. Mentor je u 11 objavljenih diplomskih radova, a u koautorstvu sa 
studentom je objavio 5 radova te je mentor trima pristupnika doktorskih studija i u koautorstvu sa studentom 
poslijediplomskog studija objavio je 8 radova. Bio je mentor na poslijediplomskom magistarskom studiju. 
Recenzirao je do sada 159 članaka u međunarodnim znanstvenim časopisima u inozemstvu. Samo u 
časopisu Injury recenzirao je 135 članaka. U časopisu Injury, u V. Britaniji, na Sveučilištu Oxford, bio je u 
uređivačkom odboru do sada punih osam godina. Dobio je 2013. godine priznanje za svoj rad od istoga. 
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Također je u uredništvu časopisa EC Orthopedics, u V. Britaniji od 2016. godine. Član je sljedećih 
znanstvenih i stručnih društava: Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog 
kirurškog društva, Hrvatskog traumatološkog društva, British Trauma Society te AO Alumni Association i 
European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES). Zatim, je Dekan konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Romana Pavića, izvanrednog profesora u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu sa Zakonom 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Medicinskog fakulteta 
Osijek i Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Roman Pavić ispunjava zakonske uvjete za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-radno mjesto redovitog profesora. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Romana Pavića, izvanrednog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora. Članovi Senata jednoglasno su 
prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Romana Pavića, izvanrednog profesora u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja 
Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane 
kirurgija u Katedri za kirurgiju na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 
navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. 
i 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluka USRH i 131/17.) i u skladu s člankom 192. stavkom 4. Statuta 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst. 

 
 
4.2. izv. prof. dr. sc.  Slavica Kvolik iz Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske 

znanosti, znanstvene grane anesteziologije i reanimatologije na Medicinskom fakultetu Osijek 
(prvi izbor) 

 
Isto tako Dekan Medicinskog fakulteta je upoznao nazočne s provedenim postupkom izbora izv. prof. dr. 
sc. Slavice Kvolik: objavila je ukupno 37 radova (16 radova u CC (12 + 4 kao sudionik kolaboracije – 
studijske grupe); 18 radova u SCI; 3 rada u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama). Ima 9 
prvoautorskih radova u CC/SCIE i/ili radova u kojima je pristupnica senior (dopisni) autor te 2 prvoautorska 
rada u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama. Pristupnica je održala 24 priopćenja na 
znanstvenim skupovima u inozemstvu (sažetci u CC), te 10 priopćenja na domaćim skupovima s  
međunarodnim sudjelovanjem (sažetci u SCI Expanded). Voditeljica je projekata 'Interakcije antidepresiva 
i opioida kod bolesnika s kroničnom neuropatskom boli'  te “Učinak antidepresiva u liječenju boli i 
povezanost s koncentracijama lijeka u plazmi'  i voditeljica – nacionalni koordinator znanstvene studije 
LAS VEGAS pod pokroviteljstvom European Society of Anesthesiologists. Bila je mentor na deset 
diplomskih i završnih radova te tri doktorske disertacije i u koautorstvu sa studentima koji su završili 
poslijediplomski studij objavila je 6 znanstvenih radova. Stručni je recenzent časopisa, kako slijedi: 
Anesthesiology (2006), Collegium Anthropologicum (2010.), European Journal of Anesthesia (2007, 2008, 
2009.),The Iranian Red Crescent Medical Journal (2012, 2013), Surgical Oncology (2014,2015) te Journal 
of Clinical Anesthesia (2007, 2013, 2014, 2015,2016) i World Journal of Gastroeneterology; World Journal 
of Anesthesiology (2013, 2014, 2015, 2016.). Član je uredništva: World Journal of Anesthesiology 
(Pleasanton, CA 94588, USA i Anestezjologia i Ratownictwo (Anaesthesiology and Rescue Medicine; 
Warsaw od 2009. godine). Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora 
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izv. prof. dr. sc. Slavice Kvolik, 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 Medicinskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta te da 
izv. prof. dr. sc. Slavica Kvolik 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. Slavice Kvolik, izvanredne profesorice u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice. Članovi Senata jednoglasno su 
prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 
 

ODLUKU 
 

1.  Potvrđuje se izbor izv. prof. dr, sc. Slavice Kvolik, izvanredne profesorice u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog područja 
Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane 
anesteziologija i reanimatologija u Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu 
medicinu i liječenje boli na neodređeno radno vrijeme za 40% radnog vremena na Medicinskom 
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 131/17.) i u skladu s člankom 192. 
stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst. 

 
 
5. Izmjene i dopune studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna 

uprava na Pravnom fakultetu Osijek 
 
Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se 
ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune studijskog programa specijalističkog diplomskog 
stručnog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu Osijek te istaknuo da je Fakultetsko vijeće Pravnog 
fakulteta na sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama 
studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava i uputilo Prijedlog izmjena 
i dopuna studijskog programa Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj 
izmjena sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih 
preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 
2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila) predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu s 
Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene izmjene odnose se na uvođenje dva nova 
izborna kolegija Pravo izvršenja kazni i sigurnosnih mjera (II. semestar studija, ECTS bodova 4) i Osnove 

prekršajnog prava (II. semestar studija, broj ECTS bodova 4). Na temelju izjave dekanice prof. dr. sc. 
Renate Perić u skladu s Odlukom Fakultetskog vijeća od 29. siječnja 2018. godine utvrđuje se da 
predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i 
deklariranim radnim kvalifikacijama i Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o prihvaćanju 
izmjena i dopuna studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava, uz 
obvezu da se navedene izmjene studijskog programa unesu u sustav MOZVAG radi evidencije.   
Nakon iznesenoga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
Povjerenstva i jednoglasno su donijeli sljedeću  
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ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 

specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava na  
Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija 
Javna uprava 

 
 
6. Prijedlog novog studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kineziološka edukacija na 

Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 
 
Prorektor prof. dr. sc. Dražan Kozak je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti dostavilo Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) Elaborat novog studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kineziološka 
edukacija. Uz Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kineziološka edukacija 
priložena je dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice 
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokog 
učilišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Povjerenstvo je imenovalo recenzente: doc. dr. sc. Josipa Lepeša, 
Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku u Subotici Univerziteta u Novom Sadu i doc. dr. sc. Biljanu 
Trajkovski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Nakon pristiglih pozitivnih recenzija Povjerenstvo je 
provelo postupak vrednovanja navedenog studijskog programa u skladu sa Zakonom o osiguravanju 
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom te donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju  
studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kineziološka edukacija iz znanstvenog područja 5. 
Društvene znanosti; znanstveno polje 5.10. kineziologija. Slijedom toga predlaže Senatu njegovo 
prihvaćanje i upućivanje Ministarstvu znanosti i obrazovanja na daljnji postupak.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata i  ustroj 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kineziološka 
edukacija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

2. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti na temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke 
ustrojava diplomski sveučilišni studij Kineziološka edukacija iz znanstvenog područja 5. 
Društvene znanosti;  znanstveno polje 5.10. kineziologija.  

3. Studij traje dvije godine. 
4. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7. Sveučilišno izdavaštvo 
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Plana izdavačke djelatnosti za 
akademsku godinu 2017./2018. i davanja suglasnosti na sveučilišna izdanja Sveučilišnog odbora za 
izdavačku djelatnost članove Senata upozna prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente i 
predsjednik Odbora za izdavačku djelatnost.  
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7.1.  Prijedlog Plana izdavačke djelatnosti za akademsku godinu 2017/2018.  
 
U okviru ove podtočke dnevnog reda Prorektor Kozak je istaknuo da je Odbor za izdavačku djelatnost 
prihvatio na sjednici održanoj 14. veljače 2018. godine Prijedlog Plana izdavačke djelatnosti za akademsku 
godinu 2017./2018. koji je izrađen na temelju prijedloga znanstveno-nastavnih sastavnica i umjetničko-
nastavne sastavnice. Iz Prijedloga plana je vidljivo da je predviđeno ukupno 133 djela za tiskanje od čega 
najviše iz područja tehničkih znanosti (40), zatim slijede područja društvenih i humanističkih znanosti (22) 
i interdisciplinarno područje znanosti (21), područje biotehničkih znanosti (20), područje biomedicine i 
zdravstva (16), područje prirodnih znanosti (9) te umjetničko područje (5). Stoga se predlaže Senatu 
donošenje Odluke o prihvaćanju Plana izdavačke djelatnosti za akademsku godinu 2017./2018. 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 

Prihvaća se Plan izdavačke djelatnosti prema prijedlogu znanstveno-nastavnih/umjetničko-
nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 
2017./2018. kako je navedeno u tablici koja se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio. 

Navedena Odluka i Plan u prilogu su Zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 
 
7.2.  Davanje suglasnosti na sveučilišna izdanja 
 
Isto tako, Prorektor Kozak je upoznao članove Senata da je Odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 14. veljače 2018. godine prijedloge Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta za izdavanje 
sveučilišnih udžbenika i priručnika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za 
izdavanje dostavljene Odluke Fakultetskih vijeća Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta, recenzije i 
pripremljeni tekstovi udžbenika i priručnika za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta 
predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnih udžbenika i priručnika, kako slijedi:  

1. MEDICINSKI FAKULTET  
 
Na Medicinskom fakultetu za izdavanje jednog udžbenika, kako slijedi:   
 
Autori: Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo 
               prof. dr. sc. Marina Titlić 
Udžbenik: Neurologija 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Ivan Bielen, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
                     Izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 
                     Doc. dr. sc. Nada Prlić, Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru. 
 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom Neurologija autora prof. dr. sc. Silve Butković 
Soldo i prof. dr. sc. Marine Titlić. 

2. POLJOPRIVREDNI FAKULTET 

Na Poljoprivrednom fakultetu za izdavanje jednog priručnika i  jednog udžbenika, kako slijedi:   
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Autori: Prof. dr. sc. Pero Mijić, 
              Doc. dr. sc. Tina Bobić, 
              Goran Vučković, dipl. ing. agr. 
Priručnik: Mikroklima u objektima za krave u proizvodnji mlijeka 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Vesna Gantner, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja  
                                                                  Strossmayera u Osijeku, 
                            Prof. dr. sc. Slavča Hristov, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu 

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

ODLUKU 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Mikroklima u objektima za krave u 

proizvodnji mlijeka“  autora prof. dr. sc. Pere Mijića, doc. dr. sc. Tine Bobić i Gorana Vučkovića, 
dipl. ing. agr. 
 

Autori: Prof. dr. sc. Darko Kiš  
              Izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura 
Udžbenik: Gospodarenje otpadom I 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
                     Prof. dr. sc. Goran Heffer, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja  
                                                                Strossmayera u Osijeku 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  

ODLUKU 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Gospodarenje otpadom I“ autora prof. dr. 
sc. Darka Kiša i izv. prof. dr. sc. Sanje Kalambura. 

 
8. XXXVIII. Promocija doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Prorektorica prof. dr. sc. Sonja Vila je izvijestila Senat o XXXVIII. 
promociji doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja će se održati 27. travnja 
2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Na promociji će se promovirati 116 doktora znanosti 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz sljedećih znanstvenih područja: prirodnih znanosti (6); 
tehničkih znanosti (8); biomedicine i zdravstva (40); biotehničkih znanosti (15); društvenih znanosti (36); 
humanističkih znanosti (9); te interdisciplinarnih područja znanosti (2). Promocija će se održati u dva dijela: 
prvi s početkom u 11.00 sati, a drugi s početkom u 14.00 sati (u Auli magna Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku). Prijedlog s popisom pristupnika za XXXVIII. promociju doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku dostavljen je u materijalima za sjednicu Senata.  
Nakon toga je Rektor upoznao članove Senata da se uvodi mala protokolarna promjena u vidu toga da će 
čelnik sastavnice s koje dolazi doktorand ukratko predstaviti istoga.  
Senat je prihvatio Prijedlog za XXXVIII. promociju doktora znanosti i jednoglasno donio sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. XXXVIII. promocija doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku će se 
održati 27. travnja 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Vladimira Preloga 1.  
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2. Popis pristupnika (116) za XXXVIII. promociju doktora znanosti u prilogu je ovog Zapisnika i 
čini njegov sastavni dio. 

 
 
9. Davanje suglasnosti na Privremeni Statut Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je u uvodnom dijelu ove točke dnevnog reda ukratko istaknuo da je Senat na prošloj 
sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine donio Odluku o statusnoj promjeni Odjela za kulturologiju i 
Umjetničke akademije i to spajanjem u novu ustanovu Akademiju za umjetnost i kulturu. Nova ustanova 
može započeti s radom tek nakon upisa u Registar ustanova u Trgovačkom sudu u Osijeku i upisa u Upisnik 
visokih učilišta, koji vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Za podnošenje zahtjeva za upis nove 
ustanove potrebno je priložiti privremeni statut. Privremena dekanica prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić u 
skladu s Odlukom Senata od 24. siječnja 2018. godine donijela je 13. veljače 2018. godine Privremeni 
Statut Akademije za umjetnost i kulturu (u daljnjem tekstu: Privremeni Statut) te je predložio da privremena 
dekanicaukratko upozna članove Senata s Privremenim Statutom.  
Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, privremena dekanica Akademije za umjetnost i kulturu je izvijestila da 
je u skladu s Odlukom Senata od 24. siječnja 2018. godine ovlaštena za donošenje Privremenog Statuta 
nove ustanove Akademije za umjetnost i kulturu te istaknula da se Privremenim Statutom pobliže uređuje 
početak rada te ustrojstvo i djelatnost Akademije te ovlasti i način rada akademskih tijela. U prijelaznim i 
završnim odredbama utvrđen je rok od 60 dana za konstituiranje Vijeća Akademije, koje će djelovati do 
donošenja Statuta Akademije. Vijeće Akademije je obvezno najkasnije do 24. siječnja 2019. godine izabrati 
dekana. Zatim je u prijelaznim i završnim odredbama Privremenog Statuta utvrđeno da se ugovorom o 
međusobnim pravima i obvezama između osnivača-Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
Akademije za umjetnost i kulturu pobliže određuju prava i obveze vezane uz statusnu promjenu Odjela za 
kulturologiju i Umjetničke akademije u Osijeku te međusobna prava i obveze u svezi s pitanjima prijenosa 
akreditiranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, status i prijelaz studenata, pitanja prijelaza 
zaposlenika te prijenosa arhive, sredstava za rad, financijskih sredstava, opreme i knjiga te korištenje 
prostora i opreme na novu ustanovu, Akademiju za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku.  
Nakon toga, Rektor je zahvalio Privremenoj dekanici te istaknuo da je Odbor za statutarna i pravna pitanja 
na sjednici održanoj 19. veljače 2018. godine donio pozitivno Mišljenje na Privremeni Statut i otvorio 
raspravu.  
Članovi Senata nisu imali pitanja niti prijedloga za izmjenu teksta predloženog Privremenog Statuta i 
jednoglasno su donijeli   

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Privremeni Statut 

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

 
1. Daje se suglasnost na Privremeni Statut Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je 13. veljače 2018. godine donijela Privremena 
dekanica Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

2.   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
10. Pokroviteljstvo 8. studentskog filozofskog simpozija “Studentske (r)evolucije: pedeset godina od 

1968.”, 3. i 4. svibnja na Filozofskom fakultetu Osijek 
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Rektor Sveučilišta je izvijestio da se ova točka odnosi na davanje pokroviteljstva Sveučilišta te predložio 
da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica 
Filozofskog fakulteta Osijek. 
Dekanica Filozofskog fakulteta je istaknula da je Organizacijski odbor osmog studentskog filozofskog 
simpozija „Studentske (r)evolucije: pedeset godina od 1968.“ uputio 30. siječnja 2018. godine zahtjev 
Upravi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prihvaćanje pokroviteljstva Simpozija. 
Organizatori Simpozija su: Udruga studenata filozofije „logOS“ i Filozofski fakultet u Osijeku. Istaknula 
je da se Simpozij već tradicionalno održava svake godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku počevši od 
2011. godine, te da u radu Simpozija sudjeluju studenti osječkog Sveučilišta i drugih hrvatskih sveučilišta 
uz mogućnost sudjelovanja i studenata iz inozemstva. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio 
Senatu glasovanje o prihvaćanju pokroviteljstva 8. studentskog filozofskog simpozija „Studentske 
(r)evolucije: pedeset godina od 1968.“ koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Osijeku 3. i 4. svibnja 
2018. godine. Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

ODLUKU 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo 8. studentskog filozofskog 
simpozija „Studentske (r)evolucije: pedeset godina od 1968.“ koji će se održati na Filozofskom 
fakultetu u Osijeku 3. i 4. svibnja 2018. godine. 

 
11. Prijedlog isplate predujma sredstava za akademsku godinu 2017./2018. po Ugovoru o 

sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017/2018.  

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. 
Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije, koji je istaknuo da su u materijalima za sjednicu 
dostavljeni Prijedlozi Odluka s tabličnim prikazima prijedloga o isplati predujma za materijalne troškove 
poslovanja za 2018. godinu, zatim o isplati predujma subvencije za sufinanciranje troškova studiranja 
redovitih studenata za ak. god. 2017./2018. te o isplati predujma prema Ugovoru o sufinanciranju troškova 
studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. od 2. studenoga 2015. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor). Odbor za financijsko poslovanje i 
proračun je na sjednici održanoj 20. veljače 2018. godine razmatrao prijedloge, kako slijedi:  
 
11.1.  za troškove poslovanja  
 
U materijalima za sjednicu Senata dostavljen je Prijedlog Odluke o isplati predujma za materijalne troškove 
za 2018. godinu po znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta sukladno 
Ugovoru u ukupnom iznosu od 2.340.900,00 kn (predujam za razdoblje od 01. do 06. 2018. godine). Odbor 
za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 20. veljače 2018. godine dao pozitivno 
Mišljenje na Prijedlog Odluke o isplati predujma za materijalne troškove za 2018. godinu sukladno 
Ugovoru.   
Nakon toga Rektor je zahvalio Prorektoru i predložio glasovanje o predloženoj isplati predujma za 
materijalne troškove za 2018. godinu sukladno Ugovoru. Članovi Senata prihvatili su navedeni prijedlog i 
jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o isplati predujma za materijalne troškove za 2018. godinu sukladno  
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Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama  

2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
11.2.  za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata 
 
Nadalje, Prorektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen je Prijedlog Odluke o 
isplati predujma subvencije za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata za ak. god. 
2017./2018. po znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama prema Ugovoru u ukupnom 
iznosu od 4.866.375,00 kn od toga je ukupno isplaćeno u mjesecu prosincu 2017. godine 1.508.930,00 kn 
i razlika za isplatu je ukupno 3.357.445,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici 
održanoj 20. veljače 2018. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog Odluke o isplati predujma 
subvencije za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata za ak. god. 2017./2018. prema Ugovoru 
Nakon toga Rektor je zahvalio Prorektoru i predložio glasovanje o predloženoj isplati predujma subvencije 
za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata za ak. god. 2017./2018. prema Ugovoru. Članovi 
Senata prihvatili su navedeni prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o isplati predujma subvencije za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata 
za akademsku godinu 2017./2018. prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih 

studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim 
godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
11.3.  za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe 
 
Isto tako, Prorektor je pod ovom podtočkom dnevnog reda izvijestio da je u materijalima za sjednicu Senata 
dostavljen Prijedlog Odluke o isplati predujma prema Ugovoru za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne 
potrebe za 2018. godinu, a odnose se na materijalne troškove za: Rektorat, Gradsku i sveučilišnu knjižnicu 
i Centar za kvalitetu zatim za stipendiranje i nagrađivanje studenata – stipendije za izvrsnost te prema 
članku 8. Ugovora (olakšanje pristupa studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i olakšanje 
pristupa studiju studentima s invaliditetom) i ostalo – sredstva rezervi, kapitalna ulaganja i ostalo (smotra, 
licence, anketa, glasnik, natječaji i dr.)  u iznosu od 4.497.225,00 od toga je isplaćeno u mjesecu prosincu 
2017. godine ukupno 2.392.570,00 kn i ostaje za isplatu ukupno 2.104.655,00 kn. Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 20. veljače 2018. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog 
Odluke o gore navedenoj isplati predujma.  
Nakon toga Rektor je zahvalio Prorektoru Šubariću i predložio glasovanje o isplati predujma prema 
Ugovoru za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe za 2018. godinu. Članovi Senata prihvatili su 
navedeni prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o isplati predujma prema Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i 

materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 
2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 2. studenoga 2015. godine  
za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe za 2018. godinu. 

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

U okviru ove točke prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije istaknuo je da su u 
materijalima za sjednicu Senata dostavljeni prijedlozi Odluka za davanje suglasnosti u okviru podtočaka 
12.1. i 12.2. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 20. veljače 2018. godine 
donio pozitivna mišljenja kako slijedi:  
 
 
12.1. prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i  informacijskih 

tehnologija Osijek za sklapanje dva ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački 
projekti“ ukupne vrijednosti 2.882.994,92 kuna 

 
U okviru ove podtočke potrebna je suglasnost Senata prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za sklapanje dva ugovora u sklopu HRZZ 
projekta „Uspostavni istraživački projekti“ ukupne vrijednosti 2.882.994,92 kuna i to za financiranje 
sljedećih projekata: „Učinkovito bežično napajanje“-vrijednost projekta 1.739.982,92 kn i „Metode za 
interpretaciju medicinskih snimki za detaljnu analizu zdravlja srca“-vrijednost projekta 1.143.012,00 kn. 
Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 20. veljače 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. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva 
informacijskih tehnologija Osijek za sklapanje dva ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni 
istraživački projekti“ ukupne vrijednosti 2.882.994,92 kuna i to za financiranje 
sljedećih projekata: 

a) Učinkovito bežično napajanje – ukupna vrijednost projekta 1.739.982,92 kn 
b) Metode za interpretaciju medicinskih snimki za detaljnu analizu zdravlja srca – 

ukupna vrijednost projekta 1.143.012,00 kn 
 
12.2.  prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za sklapanje  

ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački projekti“ ukupne vrijednosti 
1.493.936,23  kuna 

 
U okviru podtočke 12.2. potrebna je suglasnost Senata prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za sklapanje ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački 
projekti“ za financiranje projekta pod nazivom „Konsocijacija drvenastih vrsta i poljoprivrednih kultura 
kao inovativni pristup u agroekosustavima“ ukupne vrijednosti 1.493.936,23 kuna. Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 20. veljače 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. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
za sklapanje ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački projekti“ za financiranje 



16 

 

projekta pod nazivom „Konsocijacija drvenastih vrsta i poljoprivrednih kultura kao inovativni 
pristup u agroekosustavima“ ukupne vrijednosti 1.493.936,23 kune. 
 
 

13. Prijedlog kandidata za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj  

 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor je izvijestio da je u prilogu za ovu točku dnevnog reda članovima 
Senata dostavljen Javni poziv Vlade RH za predlaganje kandidata za predsjednika i osam članova 
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno 
vijeće), koji je otvoren do 1. ožujka 2018. godine. Jedan od ovlaštenih predlagatelja je i Senat Sveučilišta. 
Članovi Nacionalnog vijeća iz reda redovitih profesora u trajnom zvanju biraju se iz redova vrhunskih 
znanstvenika, osobito onih koji imaju svjetski priznate radove iz više znanstvenih polja. Kandidati ne mogu 
biti državni dužnosnici, čelnici znanstvenih organizacija, visokih učilišta, što znači rektori, dekani, 
pročelnici te članovi drugih najviših stručnih tijela: prorektori, dekani. Nadalje je istaknuo da je Rektorski 
zbor predložio dosadašnjeg predsjednika prof. dr. sc. Ivu Družića i u sljedećem mandatu za predsjednika 
Nacionalnog vijeća. U materijalima za sjednicu dostavljen je prijedlog Odluke kojim se predlaže prof. dr. 
sc. Peru Raosa, redovitog profesora u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.  
Prof. dr. sc. Pero Raos je iz reda vrhunskih znanstvenika u znanstvenom području Tehničkih znanosti iz 
znanstvenog polja strojarstvo (vidljivo iz životopisa i opisa znanstvenog rada te popisa radova) te ispunjava 
uvjete za predlaganje kandidata Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za člana 
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.  
Nakon toga Rektor je predložio Senatu da prof. dr. sc. Peru Raosa, redovitog profesora u trajnom zvanju 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu predlože za kandidata Senata Sveučilišta u Osijeku za člana 
Nacionalnog vijeća. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli 
sljedeću  
 

ODLUKU 
o prijedlogu kandidata Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

 
1. Prof. dr. sc. Pero Raos, redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom 

Brodu predlaže se za kandidata Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za člana 
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.  

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
14. Razno  
14.1. Festival znanosti 2018. godine 
 
Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju je uputila 
zahvalu svim znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama, koje su se i ove godine svojim prijedlozima 
uključili u organizaciju Festivala znanosti te istaknula da su ukupno prijavljene 403 aktivnosti u kojima će 
sudjelovati 744 sudionika s našeg Sveučilišta. Iz STEM područja sudjelovati će 11 znanstveno-nastavnih 
sastavnica, iz društveno-humanističkog područja 5 znanstveno-nastavnih sastavnica i iz umjetničkog 
područja – Umjetnička akademija. Pored navedenih u organizaciji ovogodišnjeg Festivala znanosti 
sudjelovalo je i 9 ustanova iz Osijeka, Našica i Vinkovaca. Kao doprinos organizaciji Festivala znanosti na 
razini Republike Hrvatske naše Sveučilište lektorirati će cjelokupni program Festivala.    
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14.2. Ponuda Addiko Bank 
 
Rektor je izvijestio članove Senata o posjetu predstavnika Addiko Bank Upravi Sveučilišta, koji su s 
obzirom na to da su većina djelatnika Sveučilišta korisnici njihovih usluga te da je i kredit za mlade 
znanstvenike Sveučilišta sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u realizaciji iste, 
ponudili dobre uvjete upravo za takove kredite te povoljnu kamatnu stopu (kakvu imaju djelatnici Addiko 
Bank) na kredite za sve djelatnike Sveučilišta. Materijali dostavljeni od strane Addiko Banke biti će 
proslijeđeni čelnicima znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i sastavnica Sveučilišta.  
Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik Odjela za kemiju je postavio pitanje mogućnosti ponovnog 
aktiviranja studentskih kredita za studente osječkog Sveučilišta na što je Rektor odgovorio da će u 
materijalima dostavljenim sastavnicama biti i kontakt osoba Addiko Bank za sve moguće upite.  
 
 
14.3. Izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2022. godine   
 
Pod ovom podtočkom Rektor je izvijestio da su na izbornoj sjednici u petak, 23. veljače 2018. godine 
članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu izabrali aktualnog rektora prof. dr. sc. Damira Borasa za rektora 
Sveučilišta u Zagrebu u narednom mandatnom razdoblju od četiri godine te u ime Senata uputio čestitke na 
izboru.  
 
Nakon toga prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju u 
radu 5. sjednice Senata u akademskoj godini 2017./2018. i zaključio sjednicu u 11.40 sati.  
 
 
                  Zapisnik sastavila 
 
 
Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.  

                             REKTOR 
 
 

            Prof. dr. sc. Vlado Guberac 
 
 
 


