
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
S E N A T  
 

Z A P I S N I K 
 
6. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2017./2018., održane 4. travnja 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. Doc. dr. sc. Igor Lukačević, zamjenik pročelnika (zamjena za pročelnika izv. prof. dr. sc. Vanju                      

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

                                                          informacijskih tehnologija  
8.  Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.  Prof. dr. sc. Goran Šimunović, prodekan (zamjena za dekana prof. dr. sc. Ivana Samardžića),                     
                                                                           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. Zdenko Lončarić, prodekan (zamjena za dekana prof. dr. sc. Krunoslava Zmaića), 

Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
13. Prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, prodekanica (zamjena za dekana prof. dr. sc. Jurislava   

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

znanosti   
16. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet   
17. 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. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
22. Vlatko Kopić, dr. med. dent., student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i 

zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek 
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. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
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. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 
3.  Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
4.  Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ., voditeljica 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 6. sjednicu Senata u akademskoj godini 2017./2018., pozdravio sve nazočne te svima zaželio 
sretan Uskrs i predložio sljedeći dnevni red 
 

Dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 5. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 

akademskoj godini 2017./2018. od 28. veljače 2018. godine 
2. Izvješće Rektora 
3. Potvrda izbora prof. dr. sc. Loretane Farkaš za dekanicu Filozofskog fakulteta Osijek za 

mandatno razdoblje 2018.-2022. 
4. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje 

redovitih profesora: 
4.1. Izv. prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović iz znanstvenog područja Prirodnih 

znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju (prvi izbor) 
4.2. izv. prof. dr. sc. Ljubica Ranogajec iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, 

znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane organizacija i menadžment na 
Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (prvi izbor) 

4.3. izv. prof. art. Vlasta Ramljak u umjetničko-nastavno zvanje redovite profesorice u 
naslovnom zvanju iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost 
(scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma na Umjetničkoj akademiji 
(naslovno zvanje-prvi izbor) 

4.4. prof. dr. sc. Jure Mirat iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 
polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina na Medicinskom 
fakultetu i Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo (trajno zvanje) 

5. Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provedbe statusnih promjena na 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

6. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (do 
20%) na Filozofskom fakultetu Osijek 
6.1. preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost 
6.2.diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost, smjerovi 

prevoditeljski, nastavnički 
6.3. preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Njemački jezik i književnost 
6.4. preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Njemački jezik i književnost 
6.5. preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Psihologija 
6.6. diplomski sveučilišni jednopredmetni studij Psihologija 
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6.7. preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Sociologija 
6.8. diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Informacijske tehnologije 

7. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika; Komunikacije i informatika Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (veće od 20%) 

8. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku 

9. Prijedlog Pravilnika o međunarodnim dvojnim doktoratima 
10. Sveučilišno izdavaštvo 
11. Davanje suglasnosti na Statut Pravnog fakulteta Osijek 
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Ekonomskog fakulteta u Osijeku 
13. Prijedlog dodjele sveučilišnih studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 

preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, 
diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih 
studija za akademsku godinu 2017./2018.  

14. Prijedlog Internog Natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za dodjelu 
znanstveno-istraživačkih projekata 

15. Godišnja izvješća dekana, pročelnika i ravnatelja o radu i poslovanju za akademsku godinu 
2016./2017.  
15.1. prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta u akademskoj godini  

2016./2017.    
15.2. prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 

tehnologija 
15.3. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 
15.4. prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta 
15.5. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
15.6. prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u akademskoj godini 

2016./2017.   
15.7. prof. dr.sc. Renata Perić, dekanica Pravnog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. 

(od 20. lipnja 2017.) 
15.8. prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u akademskoj 

godini 2016./2017.  
15.9. prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta 
15.10. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije 
15.11. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju u akademskoj godini 

2016./2017.  
15.12. izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik Odjela za fiziku u akademskoj godini 

2016./2017.  
15.13. izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik Odjela za kemiju 
15.14. prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku u akademskoj godini 

2016./2017.  
15.15. izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju 
15.16. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižn., ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice 

Osijek 
15.17. Tugomir Kuduz, prof. ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
15.18. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec. ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 

16. Pokroviteljstva Sveučilišta: 
16.1. Kreativne riznice 2018. ”OS mreža” – popularizacijski simpozij kulturne i kreativne 

industrije Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 18. – 21. travnja 2018. 
16.2. Međunarodni znanstveno-stručni skup XVII. Ružičkini dani, Vukovar, 19. – 20. rujna 

2018. 
16.3. Međunarodni znanstveno-stručni skup HRANOM DO ZDRAVLJA, Split 18. i 19. 

listopada 2018. 
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16.4. Supokroviteljstvo International Conference on Smart Systems and Technologies 2018. 
(SST 2018) od 10. do 12. listopada 2018. godine u organizaciji Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 

17. Prijedlog za dodjelu nagrade “Adolfo Veber Tkalčević” za 2018. godinu 
18. Izvješće o realizaciji Strategije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.-2020. 
19. Provedba postupka kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata za izbor pet (5) članova 

Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-
nastavnom zvanju 

20. Prijedlog upisnih kvota za upis studenta u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih 
studija te stručnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini  2018./2019.  

21. Prijedlog visine participacije u troškovima studija za studente koji u akademskoj godini 
2018./2019. upisuju I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te 
preddiplomskih stručnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

22. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu i 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 

23. Godišnji obračun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 
24. Izvješće o utrošku sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za 2017. godinu 
25. Davanje suglasnosti Tugomiru Kuduzu, ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za 

provedbu postupka javne nabave za: 
– opskrbu električnom energijom, procijenjena vrijednost – 960.000,00 kn 
– opskrbu toplinskom energijom, procijenjena vrijednost – 640.000,00 kn 

26. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Loretani Farkaš, dekanici Filozofskog fakulteta Osijek za 
potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine 

27. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Juri Miratu, dekanu Medicinskog fakulteta Osijek za 
provedbu postupka javne nabave laboratorijskog materijala procijenjene vrijednosti 
800.000,00 kn bez PDV-a 

28. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku za sklapanje ugovora o nabavi laboratorijskih uređaja i opreme za potrebe projekta 
IMPACT ENVI ukupne vrijednosti 1.038.774,51 kuna s PDV-om 

29. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 6. 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 5. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 

akademskoj godini 2017./2018. od 28. veljače 2018. godine 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 5. sjednice Senata od 28. veljače 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 5. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2017./2018. od 28. veljače 2018. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
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2. Izvješće Rektora 
 
Rektor Sveučilišta je u okviru ove točke dnevnog reda upoznao članove Senata s informacijom vezanom 
uz Sveučilište od prošle sjednice Senata te izvijestio, kako slijedi: 
 7. ožujka 2018. godine održan je sastanak predstavnika Uprave Sveučilišta s gospođom 

Ministricom, Državnom tajnicom i načelnicima sektora za visoko obrazovanje vezano za Plan 
upravljanja ljudskim resursima u 2018. godini Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Sveučilište je dobilo pohvale Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu Plana upravljanja 
ljudskim resursima u 2018. godini, koji je donio Senat, 24. siječnja 2018. godine te je 21. ožujka 
2018. godine Sveučilište zaprimilo Odluku Ministrice znanosti i obrazovanja kojom je Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja suglasno s Planom upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u 2018. godini od 30. siječnja 2018. godine (KLASA:112-02/18-01/3, 
URBROJ:2158-60-01-18-2) za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna 
1712-1811 (prosinac 2017. do studeni 2018.) i posebno istaknuo da je naše Sveučilište jedino kojem 
je prihvaćen Plan bez dodatnih pregovora.  
 

 
3. Potvrda izbora prof. dr. sc. Loretane Farkaš za dekanicu Filozofskog fakulteta Osijek za 

mandatno razdoblje 2018.-2022. 
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda istaknuo da je Filozofski fakultet Osijek dostavio 13. ožujka 
2018. godine, Senatu zahtjev za potvrdu izbora dekana i dokumentaciju o provedenom postupku izbora 
dekana na Filozofskom fakultetu Osijek, koja sadrži: izjavu prof. dr. sc. Loretane Farkaš, redovite 
profesorice u trajnom zvanju o prihvaćanju kandidature za izbor dekana za mandatno razdoblje 2018.-
2022. od 25. siječnja 2018. godine, životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada, Program rada za 
mandatno razdoblje od 1. listopada 2018. godine do 30. rujna 2022. godine, Zapisnik Izbornog 
povjerenstva o provedbi postupka izbora dekana tajnim glasovanjem od 7. ožujka 2018. godine, 
Zapisnik izborne sjednice Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Osijek od 7. ožujka 2018. godine i 
Odluku Fakultetskog vijeća o izboru dekana Filozofskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje od 
2018. do 2022. godine od 7. ožujka 2018. godine. Iz dokumentacije je vidljivo da je postupak izbora 
dekana Filozofskog fakulteta Osijek proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i Statutom Filozofskog fakulteta Osijek te da je prof. dr. sc. Loretana Farkaš  
natpolovičnom većinom glasova odnosno s 86 glasova Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Osijek 
izabrana za dekanicu Filozofskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2018.-2022. godine. 
Slijedom navedenog Rektor je predložio članovima Senata da potvrde izbor prof. dr. sc. Loretane Farkaš 
za dekanicu Filozofskog fakulteta za mandatno razdoblje 2018.-2022.  
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću 
 

ODLUKU  
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Loretane Farkaš, redovite profesorice u trajnom zvanju za 
dekanicu Filozofskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

2. Mandatno razdoblje od četiri godine započinje 1. listopada 2018. godine i traje do 30. rujna 
2022. godine.  

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. listopada 2018. godine. 
 
Nakon potvrde izbora Rektor je čestitao Dekanici i zaželio joj puno uspjeha u radu u novom mandatu.  
 
 
4. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje 

redovitih profesora: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio da je Tajništvo Sveučilišta pregledalo dostavljene 
materijale Odjela za biologiju, Poljoprivrednog fakulteta, Umjetničke akademije te Medicinskog 
fakulteta i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o provedenim postupcima izbora sveučilišnih 
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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 od 4.1. do 4.4. ukratko podnesu izvješća doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, 
pročelnica Odjela za biologiju za redovitog profesora Odjela za biologiju, prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, 
prodekan Poljoprivrednog fakulteta za redovitu profesoricu Poljoprivrednog fakulteta, prof. dr. sc. 
Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije za naslovnu redovitu profesoricu Umjetničke 
akademije i prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo za 
redovitog profesora Medicinskog fakulteta i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, kako slijedi: 
 
4.1. Izv. prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović iz znanstvenog područja Prirodnih 

znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju (prvi izbor) 
 
Doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, pročelnica Odjela za biologiju je upoznala nazočne s provedenim postupkom 
izbora izv. prof. dr. sc. Branimira Hackenbergera Kutuzovića: Objavio je 42 znanstvena rada, od čega 
37 radova (6 radova kao prvi autor i 20 radova kao dopisni autor) u časopisima koje referira baza Current 
Contents. Dva rada objavljena su u časopisima indeksiranima u SCI i SCI-Expanded bazi, te dva rada u 
časopisima indeksiranima u drugim bazama (Scopus). Pristupnik je objavio i jedno poglavlje u knjizi, 
te jedan software. Radovi su prema Scopusu citirani 405 puta (h-indeks 12), a u WoS-u 385 puta (h-
indeks 12). Kao voditelj ili istraživač sudjelovao je na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih 
projekata: glavni istraživač za područje Istočne Slavonije na međunarodnom hrvatsko-norveškom 
projektu „An integrated Environmental monitoring system for Drava river and Danube river“ te 
istraživač na dva projekta (Ministarstva znanosti i tehnologije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa) i voditelj projekta: „Interakcija funkcionalnih sastojaka hrane s kakvoćom“ i „Različiti učinci 
okolišno relevantnih mješavina metal temeljenih nanočestica i pesticida na faunu tla: Nove smjernice za 
procjenu rizika (DEFENSoil), suradnik na projektu „Ekotoksikološko značenje ABC transportnih 
proteina u vodenim organizmima“. Isto tako, sudjeluje u međunarodnom projektu koji financira IAEA: 
"Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical 
Techniques“ i na međunarodnim projektima iz COST programa. Sudjelovao je na više znanstvenih 
međunarodnih i domaćih skupova. Bio je mentor jednog završnog i 19 diplomskih radova pri tome je u 
koautorstvu sa studentom objavio 4 rada te bio mentor tri doktorske disertacije i u koautorstvu sa 
studentima koji su završili poslijediplomski studij objavio je više znanstvenih radova. Recenzent je u 
brojnim časopisima koje citira CC baza, te član pet strukovnih udruga u Hrvatskoj i u inozemstvu. 
Recenzent je projekata Hrvatske zaklade za znanost. Zatim, je Pročelnica konstatirala da je Vijeće 
Odjela provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Branimira Hackenbergera Kutuzovića u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu sa Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Pravilnikom Odjela za biologiju i 
Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović 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. Branimira Hackenbergera Kutuzovića, 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. Branimira Hackenbergera Kutuzovića, izvanrednog 
profesora u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog 
profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu 
za biologiju 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 
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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. Ljubica Ranogajec iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, 

znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane organizacija i menadžment 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. Ljubice Ranogajec: Objavila je kao autor i koautor 72 rada, 4 
sveučilišna priručnika, jednu skriptu te sudjelovala na više stranih i domaćih znanstveno-stručnih 
skupova. Bila je istraživač suradnik na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike 
Hrvatske, kako slijedi: „Društveno ekonomske promjene u selima Slavonije i Baranje“, „Biotehnički 
aspekti proizvodnje zdrave hrane“, „Projektiranje razvitka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u 
stočarskoj proizvodnji“, „Obnova i razvitak poljoprivrede hrvatskog Podunavlja“, „Prilagođavanje 
resursa u funkciji razvitka obiteljske poljoprivrede“, „Poduzetničkim upravljanjem prema razvoju 
agroturizma“ te „Integrirana zaštita ratarskih kultura od korova“ i konzultant na trima projektima ostalih 
izvora financiranja. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. 
Recenzirala je ukupno 16 radova. Kao konzultant sudjelovala je na sedam stručnih projekata iz ostalih 
izvora financiranja. Pod njezinim mentorstvom je obranjeno više od stotinu završnih/diplomskih radova 
i u koautorstvu sa studentom objavljeno je 6 radova. Vanjski je suradnik Centra za poduzetništvo u 
Osijeku i Udruge za organsko-biološku proizvodnju BIOPA Osijek. Član je Društva agronoma Osijek - 
DAO od 1993. godine, Hrvatskog agroekonomskog društva - HAED od 1999. godine, Hrvatskog 
društva ekonomista - HDE od 2000. godine i Europskog društva agrarnih ekonomista - EAAE od 2007. 
godine. Od 2009. do 2017. godine, bila je član Uređivačkog odbora časopisa 
POLJOPRIVREDA/AGRICULTURE, koji objavljuje izvorna istraživanja iz područja poljoprivrede 
(agroekonomika, biljna proizvodnja, ekološka proizvodnja, stočarstvo, tloznanstvo). Zatim, je Prodekan 
konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Ljubice Ranogajec 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. Ljubica Ranogajec 
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. Ljubice Ranogajec, 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. Ljubice Ranogajec, izvanredne profesorice u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog 
područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane organizacija i 
menadžment 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. 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. 
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4.3. izv. prof. art. Vlasta Ramljak u umjetničko-nastavno zvanje redovite profesorice u 
naslovnom zvanju iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske 
i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma na Umjetničkoj akademiji (naslovno zvanje-
prvi izbor) 

 
Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije u Osijeku je upoznala nazočne s 
provedenim postupkom izbora izv. prof. art. Vlaste Ramljak:  Ostvarila je brojne kazališne, filmske i 
TV uloge, u velikom rasponu od svjetskih i hrvatskih klasika do suvremenih autora djelujući kako u 
svom matičnom Hrvatskom narodnom kazalištu tako i kazalištima izvan Zagreba. Gostuje u 
produkcijama HNK Osijek, a i stalna je suradnica u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu gdje ima posebno 
priznati umjetnički status.  Od brojnih ostvarenih glumačkih uloga Dekanica je izdvojila interpretaciju 
Madžarske Medeje Arpada Goncza, za koju je bila nominirana za nagradu Hrvatskog glumišta u 
kategoriji najbolje glumice. Za istu ulogu naređena je na Festivalu glumca u Vinkovcima 1999. godine. 
Isto tako, Dekanica je posebno istaknula uloge gospođe Pernelle (Tartuffe, HNIK Zagreb) i Agneze u 
Pustolovu pred vratima. Uz glumačke nastupe u hrvatskim kazalištima (Osijek, Zagreb, Split, Požega) 
uz nastupe na filmu, radiju i televiziji, angažirana je i u drugim područjima kulturnih i javnih djelatnosti. 
Dugogodišnja je stalna voditeljica Hrvatskoga festivala tamburaške glazbe. Bila je, Odukom Hrvatskoga 
Sabora (2000.-2004. godine) članica Vijeća za radio i televiziju. Od 2001. do 2005. godine bila je 
predsjedateljica Kazališnoga vijeća Dječjeg kazališta u Osijeku, u kojem je u više predstava bila 
suradnik za scenski govor. Od 2004. godine članica je Predsjedništva osječkoga Ogranka Matice 
hrvatske. Kao interpretator proznih i pjesničkih izdanja često je nazočna na prezentacijama i 
promocijama u Osijeku i drugim gradovima u Hrvatskoj. Recenzentica je studijskog programa Gluma i 
lutkarstvo Umjetničke akademije u Osijeku za kolegij Scenski govor. Bila je mentoricom mnogim 
studentima na završnim ispitima iz govora, koji se održava u sklopu kolegija umijeće glasa 2, a studenti 
su govorili monologe najveće svjetske (Shakespeare, Čehov, Moliere, Gorki, Lorca, Sofoklo, Eshil, 
Euripid, Dostojevski) i domaće (Krleža, Begović, Vojnović, Držić) literature te su iz nekih od tih ispita 
nastale i predstave. Članica je stručno prosudbenog povjerenstva za dramsko scenski izraz (skupni i 
pojedinačni nastupi) za državnu smotru LIDRANO (od 1995. do 2017.). Dobitnica je nagrade za 
monodramu Mađarska Medeja na Festivalu glumca u Vinkovcima 1999. godine te dobitnica priznanja 
za doprinos kulturi hrvatske nacionalne manjine Hrvatskoga kazališta Pečuh-2000. godine te joj je 2002. 
godine dodijeljena nagrada Pečat Grada Osijeka za monodramu Zašto sam vam lagala, J. Matanović i 
2012. godine dodijeljena joj je nagrada Glasa Slavonije – Zlatna tamburica. Zatim, je Dekanica 
konstatirala da je Vijeće Akademije provelo postupak izbora izv. prof. art. Vlaste Ramljak u naslovno 
umjetničko-nastavno zvanje redovite profesorice u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Umjetničke akademije u Osijeku, Vjerodostojnim 
tumačenjem Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora u 
naslovna zvanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 14. veljače 2005. godine i 
Pravilnikom Sveučilišta te da izv. prof. art. Vlasta Ramljak ispunjava zakonske uvjete za izbor u 
naslovno umjetničko-nastavno zvanje redovite profesorice. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. art. Vlaste Ramljak, naslovne izvanredne profesorice u 
naslovno umjetničko-nastavno zvanje redovite profesorice. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili 
prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 
1. Potvrđuje se izbor izv. prof. art. Vlaste Ramljak, naslovne izvanredne profesorice u naslovno 

umjetničko-nastavno zvanje redovite profesorice iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja 
kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma na Umjetničkoj 
akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

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

 
 
4.4. prof. dr. sc. Jure Mirat iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja 

kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina na Medicinskom fakultetu 
i Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo (trajno zvanje) 

 
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo je upoznao nazočne s 
provedenim postupkom izbora prof. dr. sc. Jure Mirata: Objavio je 41 znanstveni i stručni rad iz područja 
kardiologije: 13 radova je publicirano u časopisima, koji su indeksirani u Current Contentsu, a 3 su rada 
publicirana u časopisima indeksiranim u Science Citation, te 11 sažetaka publicirana u časopisima 
indeksiranim u Current Contents. Bio je voditelj dva projekta: Značenje interindividualne varijabilnosti 
u odgovoru na antitrombocitnu terapiju i iProjekt perkutanih koronarnih intervencija, te suradnik u tri 
projekta financiranih od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske, te u tri 
međunarodna projekta. Održao je više od 100 priopćenja na znanstvenim skupovima. Autor je triju  
knjiga, dvije u koautorstvu i kao glavni urednik, pod nazivom: Bolesti srčanih zalistaka te EKG u 
kliničkoj praksi – uvod u elektrokardiografiju i Medicinska bioetika. Glavni je urednik i prevoditelj: 
ESC Džepne Smjernice za liječenje bolesti srčanih zalistaka, 2009. i ESC Džepne Smjernice za liječenje 
bolesti srčanih zalistaka  - obnovljene 2012, glavni urednik: Jure Mirat, 2015 te autor 5 poglavlja u 
nastavnim knjigama. Bio je mentor u izradi triju doktorskih disertacija te objavio dva rada u koautorstvu 
s doktorandima. Recenzent je časopisa Medicinski Glasnik, koji je indeksiran u: Science Citation Index 

Expanded (SciSearch®), EMBASE (Exerpta medica), Scopus, Journal Citation Reports/Science 
Edition); Liječnički Vjesnik - časopis Hrvatskog liječničkog zbora, koji je indeksiran u: Index Medicus,  
MEDLINE, Excerpta Medica database EMBASE; Acta Medica Croatica – časopis Hrvatske Akademije 
medicinskih znanosti, koji je indeksiran u: Index Medicus,  MEDLINE, Excerpta Medica database 
EMBASE. Psychiatria Danubina. Recenzent je nastavnog udžbenika: Kardiovaskularne bolesti, 
Priručnik za liječnike primarne zdravstvene zaštite (Sveučilište u Zagrebu, Školska knjiga). Član je 
izdavačkog savjeta časopisa Cardiologia Croatica (časopisa Hrvatskog kardiološkog društva) od 2008. 
godine te član izdavačkog savjeta časopisa Ritam (časopisa Radne skupine za aritmije i Radne skupine 
za elektrostimulaciju srca hrvatskog kardiološkog društva od 1998. godine. Bio je predsjednik radne 
skupine za bolesti srčanih zalistaka hrvatskog kardiološkog društva od 2008 do 2014. Predsjednik je 
Katedre za sestrinstvo, medicinsku etiku i palijativnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek i dekan 
Medicinskog fakulteta Osijek u mandatnom razdoblju 2017-2021. Odlukom Skupštine Hrvatskog 
liječničkog zbora prigodom 125. obljetnice odlikovan je diplomom u znak priznanja za osobit doprinos 
u njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, medicinske znanosti i zdravstva u RH. 
Nagrada “Ak. A. Štampar” za izdavačku djelatnost u 2016., Medicinski fakultet Osijek. Zatim, je Dekan 
konstatirao da su Fakultetska vijeća Medicinskog fakulteta i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo 
provela postupak izbora prof. dr. sc. Jure Mirata u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno 
radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Medicinskog fakulteta Osijek, Statutom Fakulteta 
za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Pravilnikom Sveučilišta te Ugovorom o međusobnim pravima 
i obvezama u postupcima provedbe izbora/reizbora nastavnika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća 
radna mjesta između Medicinskog fakulteta i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo te da prof. dr. 
sc. Jure Mirat ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno 
radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Jure Mirata, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju. Članovi Senata 
jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
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ODLUKU 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Jure Mirata, dr. med. redovitog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 
iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske 
znanosti, znanstvene grane interna medicina  na 50% radnog vremena na Medicinskom 
fakultetu i 20% radnog vremena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

u trajnom zvanju navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 
174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14. 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. Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provedbe statusnih promjena na 

Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
U uvodnom dijelu ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je ukratko izvijestio Senat o kronološkom 
slijedu vezanom uz statusne promjene znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku: Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Studentskog centra u 
Slavonskom Brodu te izdvajanja dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti u Osijeku te istaknuo da je postupak provedbe statusnih promjena započeo 9. lipnja 
2015. godine kada je Senat imenovao Povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih 
promjena znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te izdvajanja 
dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Statusne promjene temeljile su se na Inicijativi Fakultetskog vijeća 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu od 18. svibnja 2015. godine te Inicijativi Upravnog vijeća 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu za izdvajanje iz sastava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku od 25. svibnja 2015. godine. Inicijativa Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti nije vezana 
uz statusnu promjenu već za izdvajanje dislociranog studija u Slavonskom Brodu. Uz naprijed navedenu 
Inicijativu Strojarski fakultet dostavio je 22. svibnja 2015. godine Elaborat o opravdanosti osnivanja 
Sveučilišta u Slavonskom Brodu od 24. travnja 2015. godine, koji je izradilo trgovačko društvo Deloitte 
Savjetodavne Usluge d.o.o. na temelju ugovora s Gradom Slavonskim Brodom 24. travnja 2014. godine. 
U roku kojima se utvrđuju statusne promjene, Hrvatski sabor je donio 25. rujna 2015. godine Zakon o 
osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon je objavljen 13. listopada 
2015. godine u Narodnim novinama broj 110/15. Člankom 18. Zakona je određeno da stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u Narodnim novinama i Zakon je stupio na snagu 21. listopada 2015. godine. 
U Prijelaznim i završnim odredbama navedenoga Zakona u članku 14. određeno je:  
„U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona: 

- Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijet će Odluku o spajanju Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i dislociranih 
studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku Sveučilištu u Slavonskom Brodu 

- Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijet će odluku o spajanju Studentskog centra 
u Slavonskom Brodu Sveučilištu u Slavonskom Brodu. 

Ustanove iz stavka 1. ovoga članka prestaju s radom danom upisa Sveučilišta u sudski registar. Danom 
upisa u sudski registar, Sveučilište u Slavonskom Brodu preuzima sve poslove, radnike zatečene na 
preuzeti poslovima, opremu, arhive, sredstava za rad, financijska sredstva te prava i obveze ustanova iz 
stavka 1. ovoga članka.“  
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Zakonom je određen rok od 90 dana za donošenje Odluke Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, a kako je Zakon stupio na snagu 21. listopada 2015. godine rok je bio 21. siječnja 2016. 
godine. Istoga dana kad je stupio na snagu Zakon 21. listopada 2015. godine, Rektorski zbor Republike 
Hrvatske donio je Zaključak kojim se snažno suprotstavlja politikama i procedurama kojim se bez 
suglasnosti sveučilišta pokušavaju mijenjati njihove strukture čime se višestruko narušava autonomija 
sveučilišta. Isto tako je utvrđeno da će Rektorski zbor poduzeti pravne radnje radi zaštite Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na sjednici Rektorskog zbora od 23. studenoga 2015. godine u 
skladu s člankom 38. stavkom 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnijet je 
Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona. U svom prijedlogu za ocjenu 
ustavnosti Rektorski zbor utvrđuje da osnivanje Sveučilišta u Slavonskom Brodu nije u skladu sa 
Ustavom Republike Hrvatske niti s postojećim zakonima koji se primjenjuju u sustavu znanosti i 
visokog obrazovanja, a time niti s vladavinom prava te je predložio ocjenu ustavnosti Zakona i to 
posebice u pogledu narušavanja autonomije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
nesuglasnosti s Zakonom o ustanovama i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
Slijedom navedenoga prijedloga Rektorskog zbora, Povjerenstvo, u sastavu: prof. dr. sc. Željko Turkalj, 
tadašnji rektor i predsjednik te članovi: tadašnji prorektori: izv. prof. dr. sc. Mario Vinković i prof. dr. 
sc. Rudolf Scitovski te prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, 
prof. dr. sc. Roberto Lujić, redoviti profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Angelo Denis 
Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu i izv. prof. dr. sc. Damir 
Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku podnijelo je 9. prosinca 2015. 
godine Senatu Izvješće u kojem predlaže Senatu da se odgodi provedba postupka statusnih promjena 
znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te izdvajanju 
dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku do 
donošenja Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom Zakona. Senat je 22. prosinca 2015. godine donio Odluku kojom se prihvaća Izvješće 
Povjerenstva o utvrđivanju opravdanosti provođenja statusnih promjena i prijedlog Povjerenstva da se 
odgodi provedba postupka statusnih promjena Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te izdvajanju 
dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku do 
donošenja Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom Zakon. Nadalje, Senat je utvrdio da bi donošenje Odluke o statusnim promjenama Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku bilo u suprotnosti s Prijedlogom Rektorskog zbora Republike 
Hrvatske za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona, a tim i u suprotnosti s 
člankom 105. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ustavni sud je tražio 
u siječnju mjesecu 2016. godine očitovanje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te dopunu 
očitovanja na zahtjev ustavnog suca dr. sc. Mate Arlovića u veljači 2016. godine. Sveučilište je dostavilo 
Izvješće Povjerenstva i Odluku Senata 25. siječnja 2016. godine te dopunu očitovanja 11. veljače 2016. 
godine. Iz kronološkog slijeda vidljivo je da je postupak za ocjenu ustavnosti Zakona trajao preko 2 
godine, jer je Ustavni sud 30. siječnja 2018. godine donio Rješenje kojim se ne prihvaća pokretanje 
postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona. Isto tako je vidljivo da su se izuzela 3 ustavna suca, 
2 su bila protiv Rješenja i jedan ustavni sudac je dao izdvojeno podupiruće mišljenje za donošenje 
Rješenja. Rješenjem Ustavnog suda utvrđeno je da nije došlo do narušavanja autonomije Sveučilišta i 
da je Zakon na snazi. Slijedom navedenoga Sveučilište poštuje Rješenje Ustavnog suda i u provedbi 
postupka statusnih promjena u skladu sa Statutom Sveučilišta na današnjoj sjednici predlaže 
Povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih promjena znanstveno-nastavne 
sastavnice i sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te izdvajanja dislociranih studija u 
Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u sastavu, kako slijedi: prof. 
dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je prema Statutu 
Sveučilišta predsjednik te tri člana Senata: prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, 
prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i prof. dr. 
sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu te tri člana predstavnika 
sastavnica: prof. dr. sc. Pero Raos, redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu, Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom 
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Brodu i prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Isto 
tako, Rektor je istaknuo da je navedeno Povjerenstvo u skladu sa Statutom Sveučilišta obvezno u roku 
od devedeset (90) dana od dana imenovanja podnijeti Izvješće Senatu o opravdanosti provođenja 
statusnih promjena znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku: Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te 
izdvajanja dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u 
Osijeku. 
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali dodatnih pitanja vezanih uz 
navedenu temu niti primjedbi ili prijedloga na predloženi sastav Povjerenstva i jednoglasno su donijeli 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provođenja 

statusnih promjena znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te izdvajanja dislociranih studija u 

Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 
 

I. 
Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih promjena 
znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te 
izdvajanja dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u 
Osijeku u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
                                                     predsjednik i 
Članovi: 
2. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja 

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

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
4.  Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 
5. Prof. dr. sc. Pero Raos, redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom 

Brodu 
6. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
7. Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 
 

II. 
Imenovano Povjerenstvo navedeno u točki I. ove Odluke obvezno je u roku od devedeset (90) dana 
od dana imenovanja podnijeti Izvješće Senatu o opravdanosti provođenja statusnih promjena 
znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te 
izdvajanja dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u 
Osijeku. 
 
 
6. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (do 

20%) na Filozofskom fakultetu Osijek 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija do 20% na Filozofskom fakultetu, 
i predložio da o istima izvijesti prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente kako slijedi:  
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6.1. preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo na sjednici održanoj 
7. ožujka 2018. godine Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog  dvopredmetnog studija Engleski jezik i književnost, te uputilo prijedlog izmjena i dopuna 
studijskog programa Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (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 sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. 
Predložene izmjene odnose se na izmjene u kriterijima ocjenjivanja izbornih predmeta Analiza diskursa 
(1P + 1V; 2 ECTS boda), Spol i jezična uporaba (1P + 1S; 3 ECTS boda). 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 

studija Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Engleski jezik i književnost 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
6.2.diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost, smjerovi 

prevoditeljski, nastavnički 
 
Isto tako u okviru ove podtočke dnevnog reda Prorektor je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Filozofskog 
fakulteta donijelo na sjednici održanoj 7. ožujka 2018. godine Odluku o izmjenama i dopunama 
studijskog programa diplomskog sveučilišnog  dvopredmetnog studija Engleski jezik i književnost 
smjerovi: prevoditeljski, nastavnički, te uputilo prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa 
Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena 
sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom 
Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene izmjene odnose se na uvođenje novih izbornih predmeta, 
kako slijedi: smjer: prevoditeljski: Osnove terminologije, Prijevodne tehnologije, Njemački jezik (za 
početnike) 1, Njemački jezik (za početnike) 2 i Njemački jezik (za početnike) 3. i za smjer: nastavnički: 
Njemački jezik (za početnike) 1, Njemački jezik (za početnike) 2 i Njemački jezik (za početnike) 3. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija  

Engleski jezik i književnost; smjerovi: prevoditeljski i nastavnički 
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Engleski jezik i književnost; smjerovi: prevoditeljski i nastavnički. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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6.3. preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Njemački jezik i književnost 
 
Također je Prorektor upoznao Senat s predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Njemački jezik i književnost te istaknuo da je 
Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo na sjednici održanoj 7. ožujka 2018. godine Odluku o 
izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija 
Njemačkog jezika i književnosti, te uputilo prijedlog izmjena i dopuna Povjerenstvu. 
Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 
5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 
2008. godine. Predložene izmjene odnose se na uvođenje novog izbornog predmeta Fantastična 
književnost njemačkog govornog područja. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog 

studija Njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
jednopredmetnog studija Njemački jezik i književnost 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
6.4. preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Njemački jezik i književnost 

 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta, također na sjednici održanoj 
7. ožujka 2018. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog dvopredmetnog studija Njemačkog jezika i književnosti, te uputilo prijedlog izmjena i 
dopuna studijskog programa Povjerenstvu. 
Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 
5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 
2008. godine. Prijedlog izmjena odnosi se na uvođenje novog izbornog predmeta Fantastična 
književnost njemačkog govornog područja. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 

studija Njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Njemački jezik i književnost. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
6.5. preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Psihologija 
 
U okviru podtočke 6.5. Prorektor je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo na 
sjednici održanoj 7. ožujka 2018. godine Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologija, te uputilo prijedlog izmjena i 
dopuna studijskog programa Povjerenstvu. 
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Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 
5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 
2008. godine. Predložene izmjene odnose se na uvođenje novog izbornog predmeta Osnove zdravstvene 
psihologije, na izmjenu broja ECTS bodova izbornog predmeta Psihologija boli i izmjenu reda izvođenja 
istog predmeta. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog  

jednopredmetnog studija Psihologija na Filozofskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
jednopredmetnog studija Psihologija. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
6.6. diplomski sveučilišni jednopredmetni studij Psihologija 

 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo na sjednici održanoj 
7. ožujka 2018. godine Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
jednopredmetnog studija Psihologija, te uputilo prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa 
Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena 
sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom 
Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene izmjene odnose se na uvođenje novog izbornog predmeta 
Tretmani psihičkih poremećaja. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog  

jednopredmetnog studija Psihologija na Filozofskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog 
studija Psihologija. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
6.7. preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Sociologija 
 
Isto tako, Prorektor je upoznao Senat s izmjenama i dopunama preddiplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Sociologija te istaknuo da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo 
na sjednici održanoj 7. ožujka 2018. godine Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Sociologija i uputilo prijedlog izmjena i dopuna 
studijskog programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je 
Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u 
skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene izmjene odnose se na ukidanje 
obaveznog predmeta Sociologija društvenih pokreta i uvođenje novog obveznog predmeta Biologija 
socijalnog ponašanja te na uvođenje novog izbornog predmeta Sociologija roda i na promjenu reda 
izvođenja predmeta Sociologija migracija. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
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ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog  

dvopredmetnog studija Sociologija na Filozofskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Sociologija. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
6.8. diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Informacijske tehnologije 

 
Prorektor je također izvijestio da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo na sjednici 
održanoj 7. ožujka 2018. godine Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog dvopredmetnog studija Informacijske tehnologije, te uputilo prijedlog izmjena i dopuna 
studijskog programa Povjerenstvu. 
Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 
5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 
2008. godine. Predložene izmjene odnose se na uvođenje novog obveznog predmeta Informacija u 
teoriji.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog  

dvopredmetnog studija Informacijske tehnologije na Filozofskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Informacijske tehnologije. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 

Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika; Komunikacije i informatika Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (veće od 20%) 

 
Rektor je predložio da u okviru točke 7. dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Sonja Vila, 
prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 
Prorektorica je izvijestila Senat da je Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija Osijek uputilo Povjerenstvu za poslijediplomske studije, doktorate i počasne 
doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijedlog izmjena i dopuna poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika; Komunikacije i informatika (veće od 
20%). Iz predloženih izmjena vidljivo je da dolazi do promjene u strukturi studijskog programa na način 
kako slijedi: promjena naziva studija u: Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva; 
uvođenje znanstvenog polja Računarstva; promjena strukture studija – ukidanje smjerova i uvođenje 
modula; uvođenje jednog obveznog temeljnog predmeta:; uvođenje novih i izmjena postojećih izborni 
predmeta; ukidanje izbornih predmeta; promjena ECTS bodova za znanstvenoistraživačke aktivnosti; 
promjena uvjeta upisa u viši semestar; promjene u tijeku studija (za magistre struke sa završenim 
diplomskim studijem; za studente koji su završili dodiplomski studij po studijskom programu prije 2005. 
godine; za magistre znanosti koji su završili studij prema Zakonu o visokim učilištima (NN 59./96.) ili 
do tada važećim Zakonom o visokom obrazovanju; te za studente koji su završili odgovarajući studij na 
inozemnom visokom učilištu); promjena uvjeta prijave teme doktorske disertacije; promjena u 
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imenovanju sastava Povjerenstva za prihvaćanje teme, ocjenu i obranu doktorske disertacije. Budući su 
predložene izmjene studijskog programa veće od 20% u skladu sa Zakonom o osiguranju kvalitete u 
znanosti i visokom obrazovanju u postupku vrednovanja izmjena i dopuna studijskog programa, 
imenovani su recenzenti: prof. dr. sc. Tomislav Kilić, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu i izv. prof. dr. sc. Patricio Bulića, 
izvanredni profesor Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, Slovenija, koji su 
proveli recenzentski postupak. Nadalje, Prorektorica je izvijestila da je zaključna preporuka recenzenata 
da se Elaborat o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Elektrotehnike prihvati uz manje izmjene. Povjerenstvo je na temelju mišljenja 
recenzenata zatražilo od Predlagatelja očitovanje o primjedbama recenzenata nakon čega je Predlagatelj 
13. ožujka 2018. godine uputio Povjerenstvu očitovanje iz kojega je vidljivo da su primjedbe prihvaćene 
te je studijski program usklađen prema primjedbama istih. Nakon toga Prorektorica je konstatirala da je 
Povjerenstvo provelo postupak vrednovanja predloženih izmjena i dopuna studijskog programa 
poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnika (većih od 20%) i Senatu dostavlja 
pozitivno Izvješće s prijedlogom za donošenje Odluke o prihvaćanju istih uz napomenu da je Fakultet 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija obvezan iste unijeti u sustav MOZVAG radi 
evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektorici na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
navedenog studijskog programa (većih od 20%). Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

ODLUKU 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog  (doktorskog) 
studija Elektrotehnike, smjerovi: Elektroenergetika; Komunikacije i informatika iz znanstvenog 
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika (veće od 20%). 
Studijski program izvodi se temeljem Dopusnice MZOS-a 12. listopada 2006. godine (KLASA: 
602-04/06-16/00038, URBROJ: 533-07-06-0003). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
8. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

S Nacrtom prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim studijima na 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga), koji je dostavljen 
u materijalima za sjednicu, Senat je upoznala prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, 
tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. Nacrtom prijedloga u oglavlju II. 4. Oblici izvedbe i 
nositelji poslijedipomskih sveučilišnih studija u članku 6. iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji 
glasi: „(12) Dvojni doktorat je oblik poslijediplomskog sveučilišnog studija u kojem doktorand upiše 
poslijediplomski sveučilišni studij na dva različita sveučilišta iz dvije zemelje i uz dva mentora s tih 
sveučilišta radi jednu doktorsku disertaciju. Uvjeti i provedba postupka međuanrodnih dvojnih doktorata 
pobliže se uređuje posebnim Pravilnikom.“ Odbor za statutarna i prvna pitanja je na sjednici održanoj 
28. ožujka 2018. godine dao pozitivno Mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženu Odluku 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu te je Rektor predložio 
glasovanje o donošenju iste. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSLIJEDIPLOMSKIM 

STUDIJIMA NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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9. Prijedlog Pravilnika o međunarodnim dvojnim doktoratima 
 
Prorektorica prof. dr. sc. Sonja Vila je izvijestila članove Senata da je točka 9. Prijedlog Pravilnika o 
međunarodnim dvojnim doktoratima (u daljnjem tekstu: Prijedlog Pravilnika) vezan uz točku 8.  
dnevnog reda te točku 7. dnevnog reda sjednice jer je upravo Fakultet elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija poslao upit vezano uz izmjene i dopune njihovog sveučilišnog (doktorskog) 
studija i mogućnost međunarodnih dvojnih doktorata. Prijedlogom Pravilnika uređuju se pravila i uvjeti 
za potpisivanje Sporazuma o provođenju međunarodnih dvojnih doktorata znanosti te se pobliže uređuje 
postupak provođenja međunarodnih dvojnih doktorata znanosti. Osnovi akt za provođenje je Sporazum 
o međunarodnom dvojnom doktoratu znanosti (u daljnjem tekstu: Sporazum). Sporazum se sklapa 
između Sveučilišta i inozemne visokoškolske institucije koja u svojoj zemlji provodi, sukladno 
propisima zemlje, akreditirani poslijediplomski sveučilišni studijski program. Sporazumom se uređuju 
uvjeti i postupak provedbe međunarodnog dvojnog doktorata znanosti za pojedinog kandidata koji je 
upisan na poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta, 
doktorske škole Sveučilišta ili na poslijediplomski interdisciplinarni (doktorski) sveučilišni studij 
Sveučilišta i na doktorski studij inozemne visokoškolske institucije. Potpisuje se za svaki doktorat 
posebno, a potpisuju ga rektor Sveučilišta, dekan sastavnice Sveučilišta, mentor i doktorand. Izrađuje 
se na hrvatskom i engleskom jeziku. Isto tako je posebno istaknula da se navedenim Prijedlogom 
Pravilnika omogućuje osnaživanje doktorskih studija, jačanje međunarodne suradnje i podizanje 
kvalitete provedbe doktorskog studija te također istaknula da isti Pravilnik za sada imaju sveučilišta u 
Zagrebu i Splitu te veliki broj sveučilišta u Europi. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici 
održanoj 28. ožujka 2018. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog Pravilnika i dostavio ga Senatu.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu.  
 
Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik Odjela za kemiju postavio je pitanje da li se isto odnosi 
na postojeće poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije ili i na Joint Programs na što je 
Prorektorica Vila odgovorila da se odnosi na postojeće poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije.   
 
Članovi Senata nisu imali dodatnih pitanja niti primjedbi na Prijedlog Pravilnika te je Rektor predložio 
glasovanje o donošenju istoga. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

PRAVILNIK O MEĐUNARODNIM 
DVOJNIM DOKTORATIMA 

(Cotutelle de these) 
 
Navedeni Pravilnik je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
10. Sveučilišno izdavaštvo 
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Odbora za izdavačku djelatnost 
članove Senata upozna prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta i 
predsjednik Odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta.  
Prorektor prof. dr. sc. Dražan Kozak je upoznao članove Senata da je Odbor za izdavačku djelatnost (u 
daljnjem tekstu: Odbor) razmatrao na sjednici održanoj 26. ožujka 2018. godine prijedloge Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, 
Medicinskog, Poljoprivrednog i Pravnog fakulteta te Odjela za matematiku za izdavanje sveučilišnih 
udžbenika i priručnika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje 
udžbenika i priručnika dostavljene Odluke vijeća, recenzije i pripremljeni tekstovi udžbenika i 
priručnika za tisak. Odbor predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnih udžbenika i 
priručnika, kako slijedi:  
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1. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH 
TEHNOLOGIJA 

 
Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija za izdavanje jednog udžbenika, 
kako slijedi:   
 
Autori: Prof. dr. sc. Damir Šljivac  
              Doc. dr. sc. Danijel Topić 
Udžbenik: Obnovljivi izvori električne energije 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Marinko Stojkov (Strojarski fakultet Sveučilišta u Osijeku), 
                     Izv. prof. dr. sc. Branka Nakomčić-Smaragdakis (Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u   
                                                                                                     Novom Sadu) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora i donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Obnovljivi izvori električne energije“ 

autora, prof. dr. sc. Damira Šljivca i doc. dr. sc. Danijela Topića. 
 
 
2. FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO 

 
Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo za izdavanje jednog udžbenika, kako slijedi:   
 
Glavni urednici: Izv. prof. dr. sc. Mladen Bušić 

    Doc. dr. sc. Mirjana Bjeloš 
    Izv. prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer 
    Doc. dr. sc. Damir Bosnar  

Udžbenik: Amblyopia (prijevod na engleski) 
Recenzenti: Doc. dr. sc. Suzana Matić (Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku),  
                     Doc. dr. sc. Dubravka Biuk (Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku),  
                     Doc. dr. sc. Suzana Konjevoda (Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru),  
                    Antonija Redovniković, prof. (LinguaMed d.o.o. Zagreb) 

 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora i donio sljedeću 

 
ODLUKU 

 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Amblyopia“ (prijevod na engleski) 
glavnih urednika izv. prof. dr. sc. Mladena Bušića, doc. dr. sc. Mirjane Bjeloš, izv. prof. dr. sc. 
Biljane Kuzmanović Elabjer i doc. dr. sc. Damira Bosnara. 
 
3. MEDICINSKI FAKULTET  

 
Na Medicinskom fakultetu za izdavanje tri udžbenika, kako slijedi:   
 
Autori: Doc. dr. sc. Ljiljana Majnarić 
              Prof. dr. sc. Aleksandar Včev i suradnici 
Udžbenik: Imunosne osnove bolesti crijeva 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Branko Vitale (redoviti profesor Medicinskog fakulteta u mirovini) 
                     Prof. dr. sc. Asja Stipić Marković (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 

 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora i donio sljedeću  
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ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Imunosne osnove bolesti crijeva“ 

autora doc. dr. sc. Ljiljane Majnarić i prof. dr. sc. Aleksandra Včeva i suradnika. 
 
Urednici: Prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak 
                 Doc. dr. sc. Ingrid Belac-Lovasić 
                 Akademik Zvonko Kusić           
                 Prof. dr. sc. Damir Gugić  
                 Prof. dr. sc. Antonio Juretić 
Udžbenik: Klinička onkologija 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov (Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu),  
                     Akademik Miroslav Samardžija  
                     Prof. dr. sc. Ante Bolanča (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Prof. dr. sc. Ivan Mihaljević (Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 

 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Klinička onkologija“ urednika prof. dr. 
sc. Eduarda Vrdoljaka, doc. dr. sc. Ingrid Belac-Lovasić, akademika Zvonka Kusića, prof. dr. sc. 
Damira Gugića i prof. dr. sc. Antonia Juretića. 

 
Autor: Doc. dr. sc. Irena Bralić i suradnici 
Udžbenik: Izazovi tranzicijske medicine 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Julije Meštrović (Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu) 
                     Doc. dr. sc. Andrea Šimić Klarić (Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Izv. prof. dr. sc. Vesna Milas (Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Izazovi tranzicijske medicine“  autorice 
doc. dr. sc. Irene Bralić i suradnika. 

 

4. POLJOPRIVREDNI FAKULTET 
Na Poljoprivrednom fakultetu za izdavanje jednog priručnika, kako slijedi:   
 
Autori: Doc. dr. sc. Boris Lukić  

 Doc. dr. sc. Nikola Raguž  
 Prof. dr.sc. Danijel Karoly 
 David Kranjac, dipl. inž. 
 Prof. dr. sc. Zoran Luković  
 Željko Mahnet, dipl. inž. 
 Prof. dr. sc. Zvonimir Steiner 

Priručnik: Uzgoj crne slavonske svinje-priručnik za uzgajivače i studente 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Đuro Senčić (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Doc. dr. sc. Vladimir Margeta (Poljoprivredni f. Sveučilišta u Osijeku) 
                     Dr. sc. Hrvoje Gutzmirtl (Centar za unaprjeđenje stočarstva d.o.o. Antunovac) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
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ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Uzgoj crne slavonske svinje-priručnik za 

uzgajivače i studente“ autora doc. dr. sc. Borisa Lukića, doc. dr. sc. Nikole Raguža, prof. dr.sc. 
Danijela Karolya, Davida Kranjca, dipl. inž., prof. dr. sc. Zorana Lukovića, Željka Mahneta, dipl. 
inž. i prof. dr. sc. Zvonimira Steinera. 

 

5. PRAVNI FAKULTET 
 
Na Pravnom fakultetu za izdavanje jednog udžbenika, kako slijedi:   
 
Autor: Doc. dr. sc. Ljerka Hajncl 
Udžbenik: Psihologijski intervju-kvalitativna metoda prikupljanja podataka 
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Slavka Galić (Opća županijska bolnica Požega)  
                     Doc. dr. sc. Krunoslav Matešić (Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb, Odjel  
                                                                         za psihologiju) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Psihologijski intervju-kvalitativna metoda 

prikupljanja podataka“  autorice doc. dr. sc. Ljerke Hajncl. 
 
6. ODJEL ZA MATEMATIKU 
 
Na Odjelu za matematiku za izdavanje jednog priručnika, kako slijedi:   
 
Autor: Darija Brajković, asistentica 
Priručnik: Algebra kroz primjere 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Marcela Hanzer (Prirodoslovno-matematički fakultet matematički odsjek  
                                                                     Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Izv. prof. dr. sc. Ivan Matić (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Algebra kroz primjere“ autorice Darije 
Brajković. 
 
 
11. Davanje suglasnosti na Statut Pravnog fakulteta Osijek 
 
Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na Statut Pravnog 
fakulteta Osijek te predložio da o istome Senat izvijeste prof. dr. sc. Renata Perić, dekanica Pravnog 
fakulteta i prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu 
suradnju.  
Prof. dr. sc. Renata Perić, dekanica Pravnog fakulteta je izvijestila Senat da dosadašnji prijedlozi o 
izmjenama i dopunama Statuta Pravnog fakulteta Osijek nisu dobili pozitivna Mišljenje Odbora za 
statutarna i pravna pitanja te da se uvažavajući primjedbe i komentare upućene Zaključcima Pravnom 
fakultetu Osijek pristupilo izradi novog Statuta, koji je dostavljen na uvid u materijalima za sjednicu 
Senata. Predloženi Statut Pravnog fakulteta Osijek usklađen je s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju i Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
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Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju je 
izvijestila da je Odbor za statutarna i pravna pitanja 28. ožujka 2018. godine donio pozitivno Mišljenje 
na Statut Pravnog fakulteta Osijek, koji je na prijedlog dekanice Pravnog fakulteta Osijek donijelo 
Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Osijek dana 5. ožujka 2018. godine. Odbor je utvrdio da je Statut 
Pravnog fakulteta usklađen sa Statutom Sveučilišta i primjedbama i komentarima, koje je utvrdio Odbor 
u svojim zaključcima i da je donijet u roku koji je utvrdio Odbor.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženi Statut 
Pravnog fakulteta Osijek i predložio glasovanje o davanju suglasnosti na isti. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Statut Pravnog fakulteta 

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

Daje se suglasnost na Statut Pravnog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, koji je na prijedlog dekanice Pravnog fakulteta Osijek, donijelo Fakultetsko vijeće 
Pravnog fakulteta Osijek 5. ožujka 2018. godine. 
 
 
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Ekonomskog fakulteta u Osijeku 
 
 
S izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Rektor 
Sveučilišta je predložio da Senat upozna izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta 
u Osijeku.   
Dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku je izvijestio da je u materijalima dostavljena Odluka o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Ekonomskog fakulteta u Osijeku, koju je 
na prijedlog Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 19. listopada 2017. godine donio 
14. ožujka 2018. godine dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Izmjene i dopune se odnose na članak 
13. pod „Položaji i radna mjesta u nastavi“, točka 2. „prodekani, položaj I. vrste“ iza podtočke 2.3. 
Pravilnika dodaje se nova podtočka 2.4. i glasi: „Prodekan za suradnju s okruženjem, međunarodnu 
suradnju i projekte.“ Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine 
dao pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku.   
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu davanje suglasnosti na Odluku o  
izmjenama i dopunama navedenoga Pravilnika. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

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

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na 
prijedlog Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 19. listopada 2017. godine, 
donio dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku 14. ožujka 2018. godine. 
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12. Prijedlog dodjele sveučilišnih studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 
preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, 
diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih studija 
za akademsku godinu 2017./2018.  

 
S prijedlogom dodjele sveučilišnih studentskih stipendija i potpora redovitim studentima za akademsku 
godinu 2017./2018., Rektor je predložio da Senat upozna prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za 
nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim 
studentima Sveučilišta. 
Prorektor prof. dr. sc. Dražan Kozak je istaknuo da su elektroničkim putem svim članovima Senata u 
okviru navedene točke dostavljeni su materijali, kako slijedi: Izvješće Povjerenstva za dodjelu 
studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
od 12. ožujka 2018. godine, rang liste dodjele stipendija i potpora za svaku pojedinu kategoriju sa 
potkategorijama, kako slijedi: kategorija A) – stipendije za izvrsnost sa sljedećim potkategorijama: A1.) 
studentima viših godina studija, A2.) studentima I. godina preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih 
stručnih studija te I. godina integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, A3.) 
studentima I. godina diplomskih sveučilišnih studija; kategorija C) – stipendije studentima u stanju 
socijalne potrebe sa sljedećim potkategorijama: C1.) studentima slabijeg socijalno ekonomskog stanja, 
C2.) studentima s invaliditetom, C3.) studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama, zatim 
Prijedlog Odluke o dodjeli studentskih stipendija i potpora redovitim studentima, pozitivno Mišljenje 
Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 27. ožujka 2018. godine, Prijedlog Odluke o prihvaćanju 
preraspodjele i prenamjene sredstava neiskorištenih stipendija i potpora zatim Prijedlog Odluke o 
dodjeli studentskih stipendija i potpora redovitim studentima preddiplomskih sveučilišnih, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih 
stručnih i specijalističkih diplomskih studija za akademsku godinu 2017./2018 i Prijedlog Odluke, 
kojom se ovlašćuje Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 
Sveučilišta da kao ovlašteno stručno tijelo Senata utvrdi konačne rang liste dobitnika studentskih 
stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta. Nadalje, Prorektor je izvijestio da se Povjerenstvo 
za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) sastalo 12. ožujka 2018. godine, te utvrdilo da je Natječaj 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: Natječaj) objavljen na Internet stranici 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 2. veljače 2018. godine i  trajao je zaključno do 
16. veljače 2018. godine. Uvidom u natječajnu dokumentaciju Povjerenstvo je utvrdilo da se na Natječaj 
prijavilo 318 studenata, od kojih 257 studenata ispunjavaju uvjete Natječaja, te 61 student ne ispunjava 
uvjete Natječaja.  
Uvidom u rang liste svake pojedine kategorije Povjerenstvo je utvrdilo sljedeće: 
Na A) kategoriju – stipendije za izvrsnost prijavilo se ukupno 147 studenata koji ispunjavaju uvjete 
Natječaja. Za navedenu kategoriju Sveučilište dodjeljuje ukupno 130 stipendija prema sljedećim 
potkategorijama: 
- A1.) studentima viših godina studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta dodjeljuje se 60 

stipendija (77 prijava) 
- A2.) studentima I. godine preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija te I. godine 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija dodjeljuje se 30 stipendija (27 prijava) 
- A3.) studentima I. godina diplomskih sveučilišnih studija znanstveno-nastavnih sastavnica 

Sveučilišta dodjeljuje se 35 stipendija (26 prijava) 
- A4.) studentima viših godina studija i I. godina diplomskih sveučilišnih studija umjetničko-nastavne 

sastavnice Sveučilišta dodjeljuje se 5 stipendija (17 prijava) 
Na B) kategoriju – stipendije studentima aktivnim sportašima prijavilo se ukupno 14 studenata koji 
ispunjavaju uvjete Natječaja, dok za navedenu kategoriju Sveučilište dodjeljuje ukupno 10 stipendija. 
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Na C) kategoriju – stipendije studentima u stanju socijalne potrebe prijavilo se ukupno 95 studenata koji 
ispunjavaju uvjete Natječaja. Za navedenu kategoriju Sveučilište dodjeljuje ukupno 60 stipendija pod 
sljedećim potkategorijama: 
- C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja dodjeljuje se 40 stipendija (83 prijave) 
- C2.) studentima s invaliditetom dodjeljuje se 10 stipendija (7 prijava) 
- C3.) studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama dodjeljuje se 10 stipendija (5 

prijava) 
Na D) kategoriju – potpore studentima u stanju socijalne potrebe prijavila se 1 studentica, koja ispunjava 
uvjete Natječaja, dok za navedenu kategoriju Sveučilište dodjeljuje ukupno 10 potpora. 
Povjerenstvo je utvrdilo kako je na pojedinim sastavnicama ostao višak stipendija u pojedinim 
potkategorijama u odnosu na ostale gdje je bilo više prijavljenih nego predviđenih stipendija, te je 
odlučilo predložiti da se preostale stipendije dodijele studentima unutar iste sastavnice i to prvenstveno 
studentima podkategorije A1.) studenti viših godina studija, potom potkategorije A3.) studenti I. godine 
diplomskog studija te naposljetku potkategorije A2.) studenti I. godine preddiplomskih i integriranih 
preddiplomskih i diplomskih studija, a kako bi ukupan broj predviđen stipendija za pojedinu sastavnicu 
ostao isti. Potom je Povjerenstvo utvrdilo kako je nakon preraspodjele unutar sastavnica ostala ukupno 
21 stipendija koja se može dodijeliti te je ostalo ukupno 26 studenata koji nisu temeljem prethodne 
preraspodjele ostvarili pravo na stipendije i to u potkategoriji A1.) ukupno 17 studenata, u potkategoriji 
A2.) ukupno 6 studenata te u potkategoriji A3.) ukupno 3 studenta. Slijedom navedenog, Povjerenstvo 
je odlučilo predložiti da se preostale stipendije dodjele prvenstveno studentima podkategorije A1.) i 
A3.), a da se jedna (1) preostala stipendija dodijeli studentu koju je unutar podkategorije A2.) ostvario 
najveći broj bodova na državnoj maturi. Isto tako, Povjerenstvo je utvrdilo da se na C) kategoriju - 
stipendije studentima u stanju socijalne potrebe, potkategoriju C2.) studenti s invaliditetom prijavilo 7 
studenata te s obzirom da Sveučilište dodjeljuje 10 stipendija za navedenu potkategoriju, Povjerenstvo 
je odlučilo predložiti prenamjenu novčanih sredstava preostale 3 stipendije u korist potkategorije C1.) 
studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja te povećati broj stipendija s 40 stipendija na 43 
stipendije. Isto tako na potkategoriju C3.) studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama 
prijavilo se 5 studenata, s obzirom da Sveučilište dodjeljuje 10 stipendija, Povjerenstvo je odlučilo 
predložiti prenamjenu novčanih sredstava preostalih 5 stipendija u korist potkategorije C1.) studentima 
slabijeg socijalno-ekonomskog stanja te povećati broj stipendija s 43 stipendija na 48 stipendija. Zatim 
je utvrdilo da se za D) kategoriju-potpore studentima u stanju socijalne potrebe prijavila 1 studentica, a 
s obzirom da su za potpore studentima u stanju socijalne potrebe osigurana novčana sredstva iz 
Programskog ugovora u iznosu 54.000,00 kuna, Povjerenstvo je odlučilo predložiti prenamjenu 
novčanih sredstava predviđenih za potpore studentima u stanju socijalne potrebe u vidu četiri (4) 
stipendije u korist potkategorije C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja te povećati broj 
stipendija s 48 stipendija na 52 stipendije, čime se povećava i ukupan broj stipendija u C) kategoriji-
stipendije studentima u stanju socijalne potrebe s 60 stipendija na 64 stipendije.  
Slijedom navedenog, Povjerenstvo predlaže dodjelu stipendija i potpora prema kategorijama kako 
slijedi: 
A) kategorija – stipendije za izvrsnost (ukupno 130 stipendija): 
- A1.) studentima viših godina studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta dodjeljuje se 77 

stipendija 
- A2.) studentima I. godine preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija te I. godine 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija dodjeljuju se 22 stipendije 
- A3.) studentima I. godina diplomskih sveučilišnih studija znanstveno-nastavnih sastavnica 

Sveučilišta dodjeljuje se 26 stipendija 
- A4.) studentima viših godina studija i I. godina diplomskih sveučilišnih studija umjetničko-nastavne 

sastavnice Sveučilišta dodjeljuje se 5 stipendija  
B) kategorija – stipendije studentima aktivnim sportašima dodjeljuje se 10 stipendija. 
C) kategorija - stipendije studentima u stanju socijalne potrebe (ukupno 64 stipendije): 
- C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja dodjeljuju se 52 stipendija 
- C2.) studentima s invaliditetom dodjeljuje se 7 stipendija 
- C3.) studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama dodjeljuje se 5 stipendija 
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D) kategorija – potpore studentima u stanju socijalne potrebe dodjeljuje se 1 potpora. 
Navedeno Izvješće Povjerenstva s popisom studenata, koji ostvaruju pravo na stipendije A), B), C) i D) 
kategorije je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi niti prijedloga za izmjenama ili dopunama prijedloga i obrazloženja 
Povjerenstva, stoga su prihvatili Izvješće s prijedlogom Povjerenstva o dodjeli 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 i donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o dodjeli studentskih stipendija i potpora redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i 

specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku 2017./2018. godinu 

 
Rang liste studenata za dodjelu studentskih stipendija prema kategorijama A), B), C) i D) će se objaviti 
na mrežnoj stranici Sveučilišta 5. travnja 2018. godine.  
 
Isto tako, Prorektor je istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke, kojim se 
ovlašćuje Povjerenstvo da u slučaju pomicanja mjesta na rang listama, objavljenim 5. travnja 2018. 
godine, utvrdi konačne rang liste dobitnika studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 
Sveučilišta.  
Članovi Senata nisu imali primjedbe na dostavljeni prijedlog i donijeli su sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Ovlašćuje se Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenovano Odlukom Senata od 24. siječnja 2018. 
godine u sastavu: 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, Tamara Jakšić, studentica Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku i Tamara Mazur, studentica Filozofskog fakulteta Osijek da u skladu s točkom 
III. Odluke Senata kao ovlašteno stručno tijelo Senata utvrdi konačne rang liste dobitnika 
studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku u slučaju pomicanja mjesta na rang listama objavljenim 5. travnja 2018. godine. 
 
Nadalje, Prorektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen i Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju preraspodjele sredstava neiskorištenih stipendija na koji je Odbor za financijsko poslovanje 
i proračun na sjednici održanoj elektroničkim putem 27. ožujka 2018. godine dao pozitivno Mišljenje. 
Članovi Senata nisu imali primjedbe na dostavljeni prijedlog i donijeli su sljedeću  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju preraspodjele  i prenamjene sredstava  

neiskorištenih stipendija i potpora 
 

Prihvaća se prijedlog preraspodjele sredstava u okviru A) kategorije - stipendije za izvrsnost  
(podkategorije A1. – A3.) i C) kategorije - stipendije studentima u stanju socijalne potrebe 
(podkategorije C2. i C3.) (prijedlog u privitku). 
Sredstva za neiskorištene potpore za D) kategoriju - potpore studentima u stanju socijalne 
prenamjenjuju se u 4 stipendije za potkategoriju C1.) - studentima slabijeg socijalno- ekonomskog 
stanja u mjesečnom iznosu od 900,00 kuna za cijelu akademsku 2017./2018. godinu.  
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14. Prijedlog Internog Natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za dodjelu 
znanstveno-istraživačkih projekata 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen 
Prijedlog Internog Natječaja Sveučilišta za dodjelu znanstveno-istraživačkih projekata i predložio da s 
istim članove Senata upozna prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu suradnju. 
Prorektorica je ukratko izvijestila Senat da s ciljem jačanja znanstveno-istraživačkih i umjetničko-
istraživačkih aktivnosti u skladu sa strateškim ciljevima Strategije Sveučilišta, Sveučilište raspisuje 
Interni Natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih i umjetničkih projekata (u daljnjem tekstu: Interni 
Natječaj). Interni Natječaj ima za cilj poticanje suradnje između sastavnica Sveučilišta i formiranje 
interdisciplinarnih istraživačkih grupa, jače uključivanje doktoranata u istraživački rad te poticanje 
istraživanja mladih istraživača i jačanje suradnje s gospodarstvom. Nadalje je izvijestila o osnovnim 
podacima Natječaja te istaknula da je datum raspisivanja Natječaja, 5. travnja 2018. godine s rokom za 
prijavu do 7. svibnja 2018. godine. Trajanje projekta je 18 mjeseci, a okvirni početak je mjesec rujan 
2018. godine. Ukupan fond je 1.500.000,00 kuna. Četiri kategorije projekata, kako slijedi: 
Interdisciplinarni istraživački projekti – projekti dvije ili više sastavnica odnosno projekti u najmanje 
dva područja ili polja znanosti – vrijednost pojedinačnog projekta do 100.000,00 kn; Istraživački 
projekti - obavezno uključivanje doktoranata s doktorskog studija – vrijednost pojedinačnog projekta do 
60.000,00 kn; Projekti s gospodarstvom – sufinanciranje iz gospodarstva najmanje 40% - sufinanciranje 
iz sredstava sveučilišta do 50.000,00 kn; Projekti mladih istraživača – posdoktoranti i znanstvenici u 
zvanju docenta ne duže od dvije godine – vrijednost pojedinačnog projekta do 50.000,00 kn. Projekti će 
biti evaluirani putem administrativne provjere – provjera priložene dokumentacije zatim recenzentskog 
postupka na način da svaki projekt ocjenjuju dva recenzenta, jedan recenzent sa Sveučilišta u Osijeku, 
jedan s institucije koja nije sastavnica Sveučilišta. Svu komunikaciju tijekom evaluacije i prikupljanje 
rezultata recenzentskog postupka provodi Ured za znanost i poslijediplomske studije. Panel je sastavljen 
od prodekana/zamjenika pročelnika za znanost te ga vodi prorektor za znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu suradnju – sastavlja konačni prijedlog liste projekata. Projekti se ocjenjuju ocjenama od 
1-15 s tim što je moguća ocjena i na pola boda. Ocjenjuje se kvaliteta i relevantnost prijedloga, kvaliteta 
voditelja i suradnika te financijski plan i radni plan provedbe projekta. Na kraju je Prorektorica istaknula 
da se sva pitanja vezana uz Interni Natječaj mogu postaviti elektroničkim putem na adresu 
zup2018@unios.hr najkasnije do 2. svibnja 2018. godine, a pitanja i odgovori biti će javno dostupni na 
mrežnoj stranici Sveučilišta. 
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu.  
 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženi tekst Internog Natječaja te je isti jednoglasno 
prihvaćen i Senat je donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se tekst Internog Natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za dodjelu 
znanstveno-istraživačkih projekata 
 
 
 
15. Godišnja izvješća dekana, pročelnika i ravnatelja o radu i poslovanju za akademsku godinu 

2016./2017.  
 
U okviru ove točke dnevnog reda, Rektor je izvijestio da su godišnja izvješća dekana, pročelnika i 
ravnatelja o radu i poslovanju za akademsku godinu 2016./2017. dostavljena elektroničkim putem u 
materijalima za sjednicu Senata, kako slijedi: Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofskog, 
Katoličkog bogoslovnog, Poljoprivrednog, Pravnog, Prehrambeno-tehnološkog i Strojarskog fakulteta, 
Umjetničke akademije te Odjela za biologiju, fiziku, kemiju, matematiku i kulturologiju i Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek i studentskih centara u Osijeku i Slavonskom Brodu, navedenih u 
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podtočkama od 15.1. do 15.18. Uprava i Tajništvo Sveučilišta pregledali su godišnja izvješća i sva 
izvješća sadrže sve segmente rada i poslovanja u proteklog akademskoj godini te su prihvaćena na 
fakultetskim vijećima, vijećima odjela i upravnim vijećima, kako slijedi:   
 
 
 
15.1. prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017.   
 
Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017.  je 
uputio Fakultetskom vijeću Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Godišnje izvješće o radu i poslovanju 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku za akademsku godinu 2016./2017. Fakultetsko vijeće je na sjednici 
održanoj 21. prosinca 2017. godine prihvatilo Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu 
u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Ekonomskog fakulteta u Osijeku.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Ekonomskom fakultetu u 
Osijeku u akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Vladimira Cinija, dekana Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku u akademskoj godini 2016./2017. o radu i poslovanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku za 
akademsku godinu 2016./2017. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.2. prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i  informacijskih 

tehnologija 
 
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek je uputio Fakultetskom vijeću Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek, Godišnje izvješće o radu i poslovanju Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija Osijek u akademskoj godini 2016./2017. Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 27. 
veljače 2018. godine prihvatilo Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa 
Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Fakultetu elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Drage Žagara, dekana Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek o radu i poslovanju Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za akademsku godinu 2016./2017. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.3. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 
 
Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku je uputio 
Fakultetskom vijeću Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku Godišnje izvješće o radu i 
poslovanju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017. 
Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 14. veljače 2018. godine prihvatilo je godišnje izvješće Dekana 
Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti u Osijeku.  
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Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Fakultetu za odgojne i 
obrazovne znanosti u akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli  
 
 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Damira Matanovića, dekana Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti u Osijeku o radu i poslovanju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u 
Osijeku za akademsku godinu 2016./2017. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.4. prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta 
 
Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta Osijek uputila je Fakultetskom vijeću 
Filozofskog fakulteta Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju Filozofskog fakulteta Osijek u 
akademskoj godini 2016./2017. Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 17. siječnja 2018. godine 
prihvatilo je Godišnje izvješće Dekanice Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta 
i Statutom Filozofskog fakulteta Osijek.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekanice Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Filozofskom fakultetu Osijek 
u akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Loretane Farkaš, dekanice Filozofskog fakulteta Osijek 
o radu i poslovanju Filozofskog fakulteta Osijek za akademsku godinu 2016./2017. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio 
 
15.5. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
 
Prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu uputio je Fakultetskom 
vijeću Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Godišnje izvješće o radu i poslovanju Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta u Đakovu u akademskoj godini 2016./2017. Fakultetsko vijeće na sjednici 
održanoj 15. siječnja 2018. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu 
u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu u Đakovu u akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Ivice Raguža, dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
u Đakovu o radu i poslovanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu za akademsku godinu 
2016./2017.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.6. prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u akademskoj godini  

2016./2017.   
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     Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017. 
je uputio Fakultetskom vijeću Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Godišnje izvješće o radu i poslovanju 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017. Fakultetsko vijeće na sjednici 
održanoj 19. prosinca 2017. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga 
Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Poljoprivrednom fakultetu u 
Osijeku u akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Vlade Guberca, dekana Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku u akademskoj godini 2016./2017. o radu i poslovanju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
za akademsku godinu 2016./2017. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.7. prof. dr.sc. Renata Perić, dekanica Pravnog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. (od 

20. lipnja 2017.) 
 
Prof. dr. sc. Renata Perić, dekanica Pravnog fakulteta Osijek uputila je Fakultetskom vijeću Pravnog 
fakulteta Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj godini 
2016./2017. Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine prihvatilo je Godišnje 
izvješće Dekanice Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravnog fakulteta 
Osijek.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekanice Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Pravnom fakultetu Osijek u 
akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli 

 
ODLUKU 

 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Renate Perić, dekanice Pravnog fakulteta Osijek u 
akademskoj godini 2016./2017. (od 20. lipnja 2017. godine) o radu i poslovanju Pravnog fakulteta 
Osijek za akademsku godinu 2016./2017. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.8. prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 

2016./2017.  
 
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u akademskoj godini 
2016./2017. je uputio Fakultetskom vijeću Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Godišnje 
izvješće o radu i poslovanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u akademskoj godini 
2016./2017. Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 30. studenoga 2017. godine prihvatilo Godišnje 
izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Prehrambeno-tehnološkom 
fakultetu Osijek u akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Drage Šubarića, dekana Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek u akademskoj godini 2016./2017. o radu i poslovanju Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek za akademsku godinu 2016./2017. 
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Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
15.9. prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta 
 

     Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu uputio je Fakultetskom 
vijeću Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Godišnje izvješće o radu i poslovanju Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2016./2017. Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 
7. prosinca 2017. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu 
sa Statutom Sveučilišta i Statutom Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. 
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Ivana Samardžića, dekana Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu o radu i poslovanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za akademsku 
godinu 2016./2017. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.10. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije 
 
Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije u Osijeku uputila je Vijeću 
Umjetničke akademije u Osijeku Godišnje izvješće o radu i poslovanju Umjetničke akademije u Osijeku  
u  akademskoj godini 2016./2017. Vijeće Akademije je na sjednici održanoj 17. siječnja 2018. godine 
prihvatilo Godišnje izvješće Dekanice Akademije i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta 
i Statutom Umjetničke akademije u Osijeku.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekanice Akademije, članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Umjetničkoj akademiji u 
Osijeku u akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se Godišnje izvješće prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić, dekanice Umjetničke akademije 
u Osijeku o radu i poslovanju Umjetničke akademije u Osijeku za akademsku godinu 2016./2017.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.11. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju u akademskoj godini 2016./2017.  
 

     Prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju u akademskoj godini 2016./2017. uputio je 
Vijeću Odjela za biologiju Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za biologiju u akademskoj 
godini 2016./2017. Vijeće Odjela za biologiju je na sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine prihvatilo, 
Godišnje izvješće Pročelnika Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom 
Odjela za biologiju. 
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnika Odjela članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za biologiju u  
akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli 
 

 
 



31 

 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće  prof. dr. sc. Enriha Merdića, pročelnika Odjela za biologiju u 
akademskoj godini 2016./2017. o radu i poslovanju Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2016./2017. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.12. izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik Odjela za fiziku u akademskoj godini  

2016./2017.   
 
Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik Odjela za fiziku u akademskoj godini 2016./2017. uputio je 
Vijeću Odjela za fiziku godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za fiziku u akademskoj godini 
2016./2017. Vijeće Odjela za fiziku je na sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine prihvatilo 
Godišnje izvješće Pročelnika Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom 
Odjela za fiziku. 
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnika Odjela članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za fiziku u 
akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće  izv. prof. dr. sc. Branka Vukovića, pročelnika Odjela za fiziku u 
akademskoj godini 2016./2017. o radu i poslovanju Odjela za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku  za akademsku godinu 2016./2017. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.13. izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik Odjela za kemiju 
 
izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik Odjela za kemiju je uputio Vijeću Odjela za kemiju 
Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za kemiju u akademskoj godini 2016./2017. Vijeće Odjela 
za kemiju je na sjednici održanoj 19. ožujka 2018. godine prihvatilo Godišnje izvješće Pročelnika Odjela 
i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela za kemiju.  
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnika Odjela, članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za kemiju u 
akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Berislava Markovića, pročelnika Odjela za kemiju 
o radu i poslovanju Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku godinu 2016./2017.  

 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.14. prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku u akademskoj godini 

2016./2017.  
 
Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku u akademskoj godini 2016./2017. je uputila 
Vijeću Odjela za matematiku Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za matematiku u akademskoj 
godini 2016./2017. Vijeće Odjela za matematiku je na sjednici održanoj 29. studenoga 2017. godine 
prihvatilo Godišnje izvješće Pročelnice Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i 
Pravilnikom Odjela za matematiku. 
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Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnice Odjela, članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za matematiku 
u  akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Mirte Benšić, pročelnice Odjela za matematiku u 
akademskoj godini 2016./2017. o radu i poslovanju Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku  za akademsku godinu 2016./2017.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.15. izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju 
 
Izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju je uputila Vijeću Odjela za kulturologiju 
Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za kulturologiju u akademskoj godini 2016./2017. Vijeće 
Odjela za kulturologiju je na sjednici održanoj 16. ožujka 2018. godine prihvatilo Godišnje izvješće 
Pročelnice Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela za 
kulturologiju.  
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnice Odjela, članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za 
kulturologiju u akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Ivane Žužul, pročelnice Odjela za kulturologiju o 
radu i poslovanju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku godinu 2016./2017.  

 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.16. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižn., ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
 
Dubravka Pađen-Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek je uputila 
Upravnom vijeću Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Godišnje izvješće o radu i poslovanju Gradske 
i sveučilišne knjižnice Osijek za 2017. godinu. Upravno vijeće Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
na sjednici održanoj 13. veljače 2018. godine je prihvatilo Godišnje izvješće Ravnateljice i dostavilo ga 
Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Nakon uvida 
u dostavljeno Izvješće Ravnateljice, članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o 
radu i poslovanju Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek u 2017. godini i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće Dubravke Pađen-Farkaš, više knjižničarke, ravnateljice Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek o radu i poslovanju Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek za 2017. 
godinu.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.17. Tugomir Kuduz, prof. ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
 
Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku je uputio Upravnom vijeću Studentskog 
centra u Osijeku, Godišnje izvješće o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku za 2017. godinu. 
Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku na sjednici održanoj 26. ožujka 2018. godine je prihvatilo 
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Godišnje izvješće Ravnatelja Studentskog centra u Osijeku i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom 
Sveučilišta i Statutom Studentskog centra u Osijeku.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Ravnatelja, članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno 
mišljenje o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku za 2017. godinu i jednoglasno donijeli  

 
ODLUKU 

 
Prihvaća se Godišnje izvješće Tugomira Kuduza, prof., ravnatelja Studentskog centra u Osijeku 
o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku za 2017. godinu.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
15.18. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec. ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
 
Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu je uputio 
Upravnom vijeću Studentskog centra u Slavonskom Brodu, Godišnje izvješće o radu i poslovanju 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu za 2017. godinu. Upravno vijeće Studentskog centra u 
Slavonskom Brodu je na sjednici održanoj 27. veljače 2018. godine prihvatilo Godišnje izvješće 
Ravnatelja Studentskog centra u Slavonskom Brodu i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom 
Sveučilišta i Statutom Studentskog centra u Slavonskom Brodu. Nakon uvida u dostavljeno Izvješće 
Ravnatelja, članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu za 2017. godinu i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće Angela Denisa Delhuse, dipl. oec., ravnatelja Studentskog centra u 
Slavonskom Brodu o radu i poslovanju Studentskog centra u Slavonskom Brodu za 2017. godinu.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
16. Pokroviteljstva Sveučilišta: 
 

U okviru ove točke Rektor je istaknuo da su u materijalima za sjednicu Senata dostavljeni zahtjevi za 
pokroviteljstvom Sveučilišta u okviru podtočaka 16.1. – 16.4. i predložio da s istima Senat upoznaju 
dekan izv. prof. dr. sc. Boris Crnkovć za Ekonomski fakultet, prodekanica prof. dr. sc. Daniela Čačić 
Kenjerić za Prehrambeno-tehnološki fakultet i dekan prof. dr. sc. Drago Žagar za Fakultet elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija, kako slijedi:  
 
16.1. Kreativne riznice 2018. ”OS mreža” –  popularizacijski simpozij kulturne i kreativne  

industrije Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 18. – 21. travnja 2018. 
 
Izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta je izvijestio Senat da su Ekonomski 
fakultet u Osijeku i predsjednica Programskog odbora, izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč uputili 23. veljače 
2018. godine zahtjev Sveučilištu za prihvaćanje pokroviteljstva Kreativne riznice 2018. OS mreža– 
popularizacijskog simpozija kulturne i kreativne industrije Ekonomskog fakulteta u Osijeku. „Kreativna 
riznica“ održava već četvrtu godinu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku s ciljem promicanja i 
naglašavanja važnosti kulturne i kreativne industrije za cjelokupnu zajednicu, a posebice za akademsku 
zajednicu. Program Kreativne riznice 2018. nazvane „OS mreža“ usmjeren je na tri vrste edukativnih 
aktivnosti: kulturne i kreativne izvedbene nastupe, javne rasprave i organiziranje te provođenje 
istraživanja stajališta studentske i učeničke populacije. Nadalje je istaknuo da je Kreativna riznica od 
posebnog značaja za uključivanje i aktivno sudjelovanje kulturnih i kreativnih profesionalaca, 
samozaposlenih umjetnika i kreativaca iz cijele Republike Hrvatske, znanstvenika/teoretičara 
kulturnoga sektora, studenata, srednjoškolaca i svih zainteresiranih dionika u aktivnosti iz područja 
kreativne industrije.  
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Nakon iznesenog Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno i 
jednoglasno je donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo Kreativne riznice 2018. 
OS mreža –popularizacijskog simpozija kulturne i kreativne industrije Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku koji će se održati u Osijeku od 18. do 21. travnja 2018. godine. 
 
16.2. Međunarodni znanstveno-stručni skup XVII. Ružičkini dani, Vukovar, 19. – 20. rujna 2018. 
 
Prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, prodekanica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta je upoznala Senat 
da je Znanstveno-organizacijski odbor znanstveno-stručnog skupa 17. Ružičkini dani uputio 15. ožujka 
2018. godine zahtjev Sveučilištu za prihvaćanje pokroviteljstva međunarodnog znanstveno-stručnog 
skupa 17. Ružičkini dani „Danas znanost sutra industrija.“ Organizatori Skupa su: Prehrambeno-
tehnološki fakultet Osijek, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, International Union of 
Food Science and Technology, Europsko udruženje higijenskog inženjerstva i dizajna i European 
Association for Chemical and Molecular Sciences. Nadalje je istaknula da se navedeni Skup 
tradicionalno održava svake godine i ove godine obilježava 40. obljetnicu te se na njemu tradicionalno 
okupljaju znanstvenici i stručnjaci iz područja kemije, kemijskog i biokemijskog inženjerstva, 
prehrambene tehnologije, biotehnologije, medicinske kemije i farmacije, kemije u poljoprivredi i 
šumarstvu te zaštiti okoliša, koje se održava u sjećanje na istaknutog hrvatskog znanstvenika i nobelovca 
Leopolda (Lavoslava) Ružičku. Skup se održava pod motom „Danas znanost-sutra industrija“, a ciljevi 
su promicanje izvrsnosti u znanstvenim i stručnim istraživanjima te implementacija najnovijih 
znanstvenih i stručnih dostignuća u razvoju gospodarstva i u njegovom radu sudjeluju znanstvenici i 
stručnjaci iz zemlje i inozemstva. 
Nakon iznesenog Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno i 
jednoglasno je donio sljedeću 

ODLUKU 
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo međunarodnog 
znanstveno-stručnog skupa 17. Ružičkini dani „Danas znanost – sutra industrija“ koji će se 
održati u Vukovaru od 19. do 21. rujna 2018. godine. 
 
16.3. Međunarodni znanstveno-stručni skup HRANOM DO ZDRAVLJA, Split 18. i 19. listopada 

2018. 
 
Isto tako, Prodekanica prof. dr. sc. Čačić Kenjerić je izvijestila Senata da su Prehrambeno-tehnološki 
fakultet i Znanstveno-organizacijski odbor Međunarodno znanstvenostručnog skupa HRANOM DO 
ZDRAVLJA (u daljnjem tekstu: Skup) uputili 16. ožujka 2018. godine zahtjev Sveučilištu za 
prihvaćanje pokroviteljstva 11. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa HRANOM DO 
ZDRAVLJA. Organizatori Skupa su: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Prehrambeno-
tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Tehnološki fakultet Univerziteta u 
Tuzli, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Udruženje za nutricionizam i dijetetiku (BiH), 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, HiST University 
of Trondheim (Norveška) i Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona (BiH). Nadalje je istaknula 
da navedeni međunarodni znanstveno-stručni skup ima tradiciju, jer je u proteklom razdoblju održano 
10 skupova, a cilj je okupiti eminentne stručnjake iz akademske zajednice, stručnjake iz industrije, 
farmaceute, liječnike i druge stručnjake iz zemlje i inozemstva, kojima su u fokusu interesa hrana i 
utjecaj hrane na zdravlje.  
Nakon iznesenog Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno i 
jednoglasno je donio sljedeću 
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ODLUKU 
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo 11. međunarodnog 
znanstveno-stručnog skupa HRANOM DO ZDRAVLJA koji će se održati u Splitu 18. i 19. 
listopada 2018. godine. 
 
16.4. Supokroviteljstvo International Conference on Smart Systems and Technologies 2018. (SST 

2018) od 10. do 12. listopada 2018. godine u organizaciji Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 

 
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija je 
izvijestio Senat da je Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija uputio zahtjev 
Senatu za prihvaćanje supokroviteljstva međunarodne znanstvene konferencije International 
Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST 2018). Nadalje je istaknuo da navedena 
međunarodna znanstvena Konferencija ima za cilj istraživačima i stručnjacima omogućiti platformu za 
razvoj i širenje znanstvenih i stručnih spoznaja iz područja pametnih sustava i tehnologija, u prvom redu 
u području elektrotehnike, računarstva, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, automatike, 
robotike, ali i svih drugih interdisciplinarnih područja i primjena. Nadzorni i programski odbor 
Konferencije okuplja oko 80 uglednih znanstvenika iz više od 15 zemalja i očekuje se sudjelovanje oko 
100 sudionika iz Hrvatske te europskih zemalja i svijeta.  
Nakon iznesenog Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno i 
jednoglasno je donio sljedeću 

ODLUKU 
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća supokroviteljstvo međunarodne 
znanstvene konferencije International Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST 
2018) koja će se održati u Osijeku od 10. do 12. listopada 2018. godine. 
 
 
17. Prijedlog za dodjelu nagrade “Adolfo Veber Tkalčević” za 2018. godinu 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Senat su izvijestili prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i 
studente Sveučilišta i predsjednik Odbora za priznanja Sveučilišta i prof. dr. sc. Loretana Farkaš, 
dekanica Filozofskog fakulteta Osijek. 
Prorektor je izvijestio da je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  utvrdio 27. listopada 
2008. godine posebno priznanje plaketu „Adolfo Veber Tkalčević“ kao jedinstveno priznanje u 
hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici za poticaj domaćim i stranim kroatistima i slavistima za 
nova dostignuća u sintaktičkom opusu hrvatskog jezika. Na prijedlog Organizacijskog odbora 
međunarodnog znanstvenog skupa od 26. veljače 2018. godine Povjerenstvo za dodjelu priznanja 
„Adolfo Veber Tkalčević“ uputilo je Odboru za priznanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekstu: Odbor) prijedlog s obrazloženjem za posthumnu dodjelu Plakete Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku „Adolfo Veber Tkalčević“ izv. prof. dr. sc. Branku Kuni za istaknut 
rad i izniman doprinos na razvijanju, tumačenju i promicanju hrvatske sintakse i poredbenog 
proučavanja sintakse hrvatskog jezika sa sintaksom drugih jezika i osobit doprinos u promicanju 
hrvatskog jezika. Odbor je razmatrao navedeni prijedlog na sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine i 
utvrdio da su ispunjeni uvjeti sukladno Pravilniku o priznanjima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, te jednoglasno prihvatio prijedlog stoga se predlaže Senatu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku da posthumno dodjeli Plaketu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
„Adolfo Veber Tkalčević“ izv. prof. dr. sc. Branku Kuni kao znak javnog priznanja za istaknut rad i 
izniman doprinos na razvijanju, tumačenju i promicanju hrvatske sintakse i poredbenog proučavanja 
sintakse hrvatskog jezika sa sintaksom drugih jezika i osobit doprinos u promicanju hrvatskog jezika. 
Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta Osijek je izvijestila članove Senata da kad 
se govori o prinosu hrvatskoj sintaksi izv. prof. dr. sc. Branka Kune važno je istaknuti da je idejni 
pokretač međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani 
Članovi Senata nisu imali primjedbe na dostavljeni prijedlog i donijeli su sljedeću  
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ODLUKU 

o dodjeli Plakete Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
„Adolfo Veber Tkalčević“ 

 
Plaketa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku „Adolfo Veber Tkalčević“ dodjeljuje se 
posthumno izv. prof. dr. sc. Branku Kuni kao znak javnog priznanja za istaknut rad i izniman 
doprinos na razvijanju, tumačenju i promicanju hrvatske sintakse i poredbenog proučavanja 
sintakse hrvatskog jezika sa sintaksom drugih jezika i osobit doprinos u promicanju hrvatskog 
jezika. 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
18. Izvješće o realizaciji Strategije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.-2020. 
 
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije je izvijestio Senat da je u 
materijalima za sjednicu članovima Senata dostavljeno Izvješće o realizaciji Strategije Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.-2020. i kao takvo treće je Izvješće o provedbi Strategije od njenog 
donošenja te kronološki istaknuo da je Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.-
2020. usvojena na zajedničkoj sjednici Senata i Sveučilišnog savjeta 19. prosinca 2011. godine zatim 
prvo Izvješće o provedbi Strategije usvojeno je na sjenici Senata 1. srpnja 2014. godine te su Izmjene i 
dopune Strategije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.-2020. usvojene na sjednici 
Senata 22. prosinca 2014. godine i drugo Izvješće o provedbi Strategije za akademsku godinu 
2016./2017. usvojeno je na sjednici Senata 28. ožujka 2017. godine. Na početku izvješća Prorektor je 
upoznao Senat s mišljenjem da je razdoblje strategije, koje obuhvaća 10 godina predug period obzirom 
na vrijeme u kojem živimo te slabu usklađenost Strategije Sveučilišta sa strategijama sastavnica 
Sveučilišta. Izmjene i dopune Strategije 2011.-2020. obuhvaćaju 7 strateških ciljeva, 101 zadatak od 
kojih je 35, koji se odnose na nastavni proces, 20 na znanstvenoistraživačku djelatnost, 6 na 
međunarodnu suradnju, 2 na Sveučilište i okruženje, 4 na ljudske i materijalne resurse, 24 na obnovu i 
razvoj Sveučilišta i 10 na sustav upravljanja kvalitetom. Oko 50% zadataka imaju rok provedbe, a ostali 
se prate kontinuirano. Nakon toga, ukratko se osvrnuo na realizirane odnosno nerealizirane zadatke, 
kako slijedi: Nastavni proces – u okviru kojega su 35 zadatka, većina njih se provodi kontinuirano, 
stipendije i potpore studentima (izvrsnost, sportaši, socijalni status), studenti s invaliditetom – značajan 
zadatak za Sveučilište (na temelju današnjeg izvješća vezanih uz stipendije i potpore vidljivo je da će 
većina prijavljenih studenta, stipendiju i dobiti), upisne kvote – usporednim prikazom zabilježen je trend 
pada (ak. god. 2016./2017. ukupan broj studenta prve i druge razine iznosi 17078, a ak. god. 2012./2013. 
bio je 19067), prilagodba upisnih kvota potrebama tržišta rada – STEM područje-povećan broj studenata 
upisanih za 300 studenata u pet godina, nadalje povećana je erasmus mobilnost uz napomenu da postoji 
još prostora za poboljšanjem, studiji – predviđeno je da se postigne omjer preddiplomskih i diplomskih 
studija u odnosu 1:2 te je u petogodišnjem razdoblju vidljiv trend rasta broja studijskih programa, 
preddiplomskih studijskih programa s 35 na 41, a diplomskih studijskih programa s 42 na 47, što je za 
STEM područje 15:22, a za ostala područja 26:25, što se tiče studijskih programa na engleskom i drugim 
stranim jezicima-istaknuo je da postoji dosta prostora za rad, pri čemu će pomoći Natječaj 
Internacionalizacije visokog obrazovanja u 2017./2018., Reorganizacija studija i ustroj novih studija-
istaknuo da je napravljeno i više od planiranog te je upravo na ovom primjeru vidljiva neusklađenost 
Strategije Sveučilišta sa strategijama sastavnica jer su ustrojeni novi studiji koji nisu obuhvaćeni 
Strategijom Sveučilišta, Nastavnici – zadatak-poboljšati omjer nastavnika i studenta tu je postignut 
napredak i omjer nastavnik/student te istaknuo da je u ak. god. 2012./2013. iznosio je 1:19 i bilježi se 
ujednačeni omjer tijekom četverogodišnjeg razdoblja (1:14), Vanjska suradnja – u promatranom 
petogodišnjem razdoblju zabilježena su značajna financijska smanjenja troškova, Cjeloživotno učenje – 
49 programa pri čemu je posebno istaknuo da je potrebno izraditi Pravilnik o cjeloživotnom učenju; 
Znanstvenoistraživačka djelatnost – u protekloj akademskoj godini objavljena su 441 rada, STEM 352 
u WoS, DH 89 te 62 u SCOPUSu, te je potrebno raditi na povećanju broja nacionalnih i međunarodnih 
projekata zatim povećati broj projekata s gospodarstvom, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne 
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uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama te svake godine po 30 mjesta (1-3 po 
sastavnici) za mlade istraživače putem znanstvenoistraživačkih projekata ili nezavisnih natječaja; 
Sveučilište i okruženje u sklopu kojeg je Ured za odnose s javnošću – zadatak, koji nije realiziran te 
istaknuo dosta prostora za realizaciju projekata s županijama, gradovima i nevladinim udrugama (prošle 
godine 21 projekt s županijama, 5 s gradovima, 3 s nevladinim udrugama), Ljudski i materijalni resursi 
– Sveučilište provodi funkcionalnu integraciju u području zapošljavanja, koja je vidljiva i kroz 
jedinstveni plan radnih mjesta i kontinuirano se prati realizacija radnih mjesta na Sveučilištu i na istome 
se zahvalio glavnoj tajnici Zdenki Barišić,mag.iur. Obnova i razvoj Sveučilišta – vidljiv je napredak u 
području obnove i razvoja Sveučilišta posebno ističući: useljenu i opremljenu zgradu Studentskog doma 
(I. G. Kovačića 4, Osijek), završene arheološke radove za zgradu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta te 
je potrebno provesti javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja nove zgrade Pravnog fakultet 
te je također istaknuo postupke vezane za ishođenje građevinske dozvole i javne nabave za izvođenje 
radova na izgradnji zgrade studentskog paviljona, sjevernog parkirališta i trga i ishođenje građevinske 
dozvole za rekonstrukciju i izgradnju Sveučilišnog centra i stambeno-poslovne zgrade (Ulica kardinala 
A. Stepinca). 
Nakon toga, Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom izvješću i predložio Senatu prihvaćenje 
Izvješća o realizaciji Strategije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.-2020. za 
akademsku godinu 2016./2017. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Izvješće o provedbi strateških ciljeva i zadataka Strategije Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku 2011.-2020.  za akademsku godinu 2016./2017.  
 
 
19. Provedba postupka kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata za izbor pet (5) članova 

Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-
nastavnom zvanju 

 
S ovom točkom dnevnog reda članove Senata upoznao je Rektor Sveučilišta te izvijestio da  članovima 
Sveučilišnog savjeta (u daljnjem tekstu: Savjet) u prethodnom sazivu ističe mandat te da Savjet ima 12 
članova. Vanjske članove Savjeta – 6 članova, imenuju: 2 člana Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 
jednog člana Osječko-baranjska županija, jednog člana Grad Osijek i 2 člana Gospodarska komora – 
jednog člana iz Osječko-baranjske županije i jednog člana Brodsko-posavske županije. Nadalje je 
izvijestio da je za današnju sjednicu Senata dostavljen  Prijedlog provedbe postupka kandidiranja i 
prikupljanja prijedloga kandidata za izbor pet (5) članova Savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju (u daljnjem tekstu: Prijedlog) u skladu s 
člankom 87. i 88. Statuta Sveučilišta. Postupak započinje 5. travnja 2018. godine i traje do 7. svibnja 
2018. godine. Fakulteti, Umjetnička akademija i sveučilišni odjeli obvezni su na stručnim vijećima 
najkasnije do 7. svibnja 2018. godine provesti postupak izbora kandidata za člana Savjeta i do 9. svibnja 
2018. godine dostaviti svoje prijedloge kandidata putem Rektorata Sveučilišta, Izbornom povjerenstvu 
za provedbu postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta (u daljnjem tekstu: 
Izborno povjerenstvo). U točki III. Prijedloga navedena je potrebna dokumentacija koja se prilaže uz 
prijedloge kandidata. Izborno povjerenstvo je obvezno do 15. svibnja 2018. godine utvrditi listu 
prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta i o istome izvijestiti Rektora Sveučilišta. Rektor 
Sveučilišta je dužan nakon primitka liste prijedloga kandidata za članove Savjeta i Izvješća Izbornog 
povjerenstva sazvati najkasnije do 31. svibnja 2018. godine sjednicu Senata za izbor članova Savjeta.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na navedeni postupak 
kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata za izbor pet članova Sveučilišnog savjeta iz reda 
sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju i donio je sljedeću 
 

ODLUKU 
o provedbi postupka kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata 

za izbor pet (5) članova Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika 
u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju 
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Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
Isto tako, u okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio da je potrebno imenovati Izborno 
povjerenstvo i predložio imenovanje, kako slijedi: prof. dr. sc. Loretanu Farkaš, redovitu profesoricu u 
trajnom zvanju i dekanicu Filozofskog fakulteta za predsjednicu i članove: prof. dr. sc. Krunoslava 
Zmaića, redovitog profesora i dekana Poljoprivrednog fakulteta te izv. prof. dr. sc. Borisa Crnkovića, 
izvanrednog profesora i dekana Ekonomskog fakulteta 
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženi sastav Izbornog 
povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja prijedloga 

kandidata za izbor pet (5) članova Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju 

 
I. 

Imenuje se Izborno povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja prijedlog kandidata za izbor 
pet (5) članova Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili 
umjetničko-nastavnom zvanju u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, redovita profesorica u trajnom zvanju i dekanica Filozofskog 

fakulteta, predsjednica i  
Članovi: 
2. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, redoviti profesor i dekan Poljoprivrednog fakulteta 
3. Izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, izvanredni profesor i dekan Ekonomskog fakulteta 
 

II. 
Izborno povjerenstvo u skladu s točkom IV. Odluke Senata o provedbi postupka kandidiranja i 
prikupljanja prijedloga kandidata za izbor pet (5) članova Sveučilišnog savjeta iz reda 
sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju od 4. travnja 
2018. godine, obvezno je na temelju prikupljenih prijedloga kandidata za članove Savjeta 
znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica najkasnije do 15. svibnja 2018. godine 
utvrditi listu prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta i izvijestiti Rektora Sveučilišta. 
 
 
20. Prijedlog upisnih kvota za upis studenta u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih 
studija te stručnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini  2018./2019.  

 
U okviru ove točke dnevnog reda Senat je izvijestio prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i 
studente Sveučilišta te istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog upisnih 
kvota za upis studenta u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne studije, integrirane 
preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije na znanstveno-
nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskoj godini 2018./2019. Na temelju prijedloga sastavnica za upis u I. godinu studija 
na preddiplomske sveučilišne studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te 
preddiplomske stručne studije u akademskoj godini 2018./2019I. predviđeno je 3829 mjesta, od toga je 
2894 mjesta za redovite studente RH/EU, 854 mjesta za izvanredne studente i 81 mjesto za studente 
strane državljane (izvan država članica EU-a). Ukupni kapacitet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku za upis na preddiplomske sveučilišne i integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne 
studije je 3340 upisnih mjesta, od kojih je 2504 mjesta za upis za redovite studente RH/EU, 764 mjesta 
za izvanredne studente i 72 mjesta za studente strane državljane. 
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu.  
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Izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku je istaknuo kako je Ekonomski 
fakultet, predložio 30 upisnih mjesta u kategoriji izvanrednih studenata na stručnim studijima Trgovina 
i Računovodstvo te zamolio da se isto provjeri i korigira u tablici s prikazom predloženih upisnih mjesta. 
 
Nakon toga, Senat je prihvatio predložene upisne kvote za upis studenta u I. godinu studija na 
preddiplomske sveučilišne studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije i 
preddiplomske stručne studije Sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019. i donio sljedeću 
 

ODLUKU  
 

o upisu i broju mjesta za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih 
studije te preddiplomskih stručnih studija na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim 

sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2018./2019. 
 

Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
21. Prijedlog visine participacije u troškovima studija za studente koji u akademskoj godini 

2018./2019. upisuju I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te 
preddiplomskih stručnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
S Prijedlogom visine participacije u troškovima studija za studente, koji u akademskoj godini 
2018./2019. upisuju prvu godinu studija Senat je izvijestio prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za 
nastavu i studente te istaknuo da puni iznos participacije u troškovima studija za upis u I. godinu 
preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih 
sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. na znanstveno-
nastavnim/umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iznosi, kako 
slijedi: 5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih 
znanosti, odnosno u nastavnom području društvenih i humanističkih struka (osim studija Kineziologije), 
te za studije Matematike, zatim 7.370,00 kn za studije, koji se izvode u znanstvenom području tehničkih 
i biotehničkih znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studij Fizike 
i Kineziologije i  9.240,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i 
zdravstvenih te prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka 
biomedicine i zdravstva i za umjetničke studije. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici 
održanoj 27. ožujka 2018. godine dao pozitivno Mišljenje na navedeni Prijedlog Odluke te isti dostavio 
Senatu.   
Nakon iznesenog Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 
navedeno, te su jednoglasno donijeli sljedeću  
 

O d l u k u 
o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u akademskoj godini 2018./2019. 

upisati I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija na 

znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnoj sastavnici 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
22. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu i 

znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 
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U okviru ove točke 22. dnevnog reda s prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o posebnim naknadama 
na Sveučilištu i znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama članove Senata upoznali su 
prorektori Sveučilišta: prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente i prof. dr. sc. Drago 
Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije. 
Prorektor prof. dr. sc. Dražan Kozak je upoznao Senat da je u materijalima za sjednicu dostavljen 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu i znanstveno-
nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama te da se u Odluci Senata o posebnim naknadama na 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama (KLASA: 602-
04/15-06-11, URBROJ: 2158-60-02-15-11) od 7. srpnja 2015. godine predlažu izmjene i dopune u 
tablici 1., u okviru točaka, kako slijedi:  

I. Studentske naknade-upisi u I. godinu i više godine studija: hrvatski državljani, pripadnici hrvatskog 
naroda koji nisu hrvatski državljani i državljani članica EU  
- pod rednim brojem 1. Troškovi prijave, upisa i upisnih materijala dodaju se podtočke 1.1. i 1.2. 
- pod rednim brojem 2. Troškovi provođenja dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti dodaju 

se sljedeće znanstveno-nastavne sastavnice: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski 
fakultet, Građevinski fakultet, i Pravni fakultet.  

II. Dovršenje studija bez studentskih prava - pod rednim brojem 1. Dovršenje studija (jedna godina 
studija) iznos od 125% školarine mijenja se u 100% školarine. 

Nakon toga, Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku dostavilo Zaključak, kojim predlaže Senatu izmjenu Odluke o posebnim 
naknadama na Sveučilištu u dijelu koji se odnosi na naknadu za provedbu stjecanja doktorata 
znanosti/umjetnosti na temelju znanstvenih odnosno umjetničkih postignuća, odnosno uvećanje 
Odlukom utvrđenoga iznosa od 25.000,00 kuna na 35.000,00 kuna. 
Prorektor prof. dr. sc. Drago Šubarić je izvijestio Senat da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun 
dao pozitivno Mišljenje na preložene izmjene i dopune Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu i 
znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama. 
Nakon iznesenoga, Senat je prihvatio predložene izmjene i dopune Odluke o posebnim naknadama 
Sveučilišta i znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama te jednoglasno donio  
 

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama 

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

 
 
23. Godišnji obračun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 
 
Rektor je predložio da pod ovom točkom dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Drago 
Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije Sveučilišta.  
Prorektor je istaknuo da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun razmatrao na sjednici održanoj 
27. ožujka 2018. godine te dao pozitivno Mišljenje na prijedlog Godišnjeg obračuna Sveučilišta za 2017. 
godinu i utvrdio da su fakulteti, Umjetnička akademija, odjeli, kao proračunski korisnici, predali sva 
zakonom obvezna izvješća Područnom uredu Državne revizije u Osijeku u zakonskom roku do 31. 
siječnja 2018. godine, odnosno studentski centri kao neprofitne organizacije do 28. veljače 2018. godine. 
Isto tako sva propisana izvješća su u navedenim rokovima dostavljena i nadležnom Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja kao i FINI. Trgovačka društva u okviru Sveučilišta sukladno primjeni Zakona o 
računovodstvu, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o sudskom registru, Pravilnika o strukturi i 
sadržaju godišnjih financijskih izvješća obvezna su financijska izvješća dostaviti FINI i Poreznoj upravi 
do kraja travnja tekuće godine za prethodnu godinu. Ukratko je istaknuo da ostvareni ukupni prihodi 
Sveučilišta za 2017. godini iznose 541.850.238 kn, a ukupni rashodi 527.169.982 kn te da su u 
materijalima za sjednicu dostavljeni tablični prikazi prihoda i primitaka za Sveučilište za 2017. godinu 
zatim rashodi i izdaci za 2017. godinu i ostvareni rezultat za 2017. godinu.  
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Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio da Senat prihvati Godišnji obračun Sveučilišta za 2017. godinu. Senat je prihvatio prijedlog 
Rektora i donio sljedeću 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju Godišnjeg obračuna 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 

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

 
 
24. Izvješće o utrošku sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za 2017. godinu 
 
S Izvješćem o utrošku sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta za 2017. godinu Senat je upoznao 
Prorektor prof. dr. sc. Drago Šubarić te istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljeno Izvješće o 
utrošku sredstava Poslovnog fonda 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 27. ožujka 2018. godine i Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća. Iz dostavljenog Izvješća vidljivo 
je da za 2017. godinu ukupan prihod iznosio 9.849.982,34 kn, a rashodi 3.208.516,94 kn što predstavlja 
višak prihoda za prijenos u 2018. godinu u iznosu od 6.641.465,40 kn.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio članovima Senata glasovanje o prihvaćanju Izvješća. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio sljedeću  
 
 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava Poslovnog fonda 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2017. godinu 
 
Prihvaća se Izvješće o utrošku sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku za 2017. godinu. 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
25. Davanje suglasnosti Tugomiru Kuduzu, ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za 

provedbu postupka javne nabave za: 
– opskrbu električnom energijom, procijenjena vrijednost – 960.000,00 kn 
– opskrbu toplinskom energijom, procijenjena vrijednost – 640.000,00 kn 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje 
suglasnosti Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provedbu postupka 
javne nabave za opskrbu električnom i toplinskom energijom i predložio da o istome članove Senata 
izvijesti Prorektor za strategiju razvoja i financije prof. dr. sc. Drago Šubarić. 
Prorektor Šubarić je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke za davanje 
suglasnosti Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provedbu postupka 
javne nabave za opskrbu električnom energijom, procijenjene vrijednosti – 960.000,00 kn i opskrbu 
toplinskom energijom, procijenjene vrijednosti – 640.000,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i 
proračun je na sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje suglasnosti 
za provedbu postupka javne nabave.    
Nakon iznesenog Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 
navedeno, te su jednoglasno donijeli sljedeću  
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ODLUKU 
 

Daje se suglasnost Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provedbu 
postupka javne nabave za: 

- opskrbu električnom energijom, procijenjena vrijednost – 960.000,00 kn 
- opskrbu toplinskom energijom, procijenjena vrijednost – 640.000,00 kn.  

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

potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine 
 

U okviru ove točke prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije izvijestio je da 
je potrebna suglasnost Senata prof. dr. sc. Loretani Farkaš, dekanici Filozofskog fakulteta Osijek za 
potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine na adresi Školska 4, Osijek, pisane u zemljišne knjige ZK 
Općinskog suda u Osijeku, k.č.br. 5493/1, koja se sastoji od samostojeće zgrade, skladišnog prostora i 
dvorišnog dijela na površini od 1.380m iz vlastitih sredstava Filozofskog fakulteta Osijek. Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine dao pozitivno Mišljenje 
za davanje navedene suglasnosti.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Loretani Farkaš, dekanici Filozofskog fakulteta Osijek za 
potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine na adresi Školska 4, Osijek, upisane u zemljišne 
knjige ZK Općinskog suda u Osijeku, k.č.br. 5493/1, koja se sastoji od samostojeće zgrade, 
skladišnog prostora i dvorišnog dijela na površini od 1.380 m2 iz vlastitih sredstava Filozofskog 
fakulteta Osijek. 
 
 
27. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Juri Miratu, dekanu Medicinskog fakulteta Osijek za 

provedbu postupka javne nabave laboratorijskog materijala procijenjene vrijednosti 
800.000,00 kn bez PDV-a 

 
Isto tako, u okviru točke 27. dnevnog reda, Prorektor Šubarić je izvijestio da je potrebna suglasnost 
Senata prof. dr. sc. Juri Miratu, dekanu Medicinskog fakulteta Osijek za provedbu postupka javne 
nabave laboratorijskog materijala procijenjene vrijednosti 800.000,00 kn bez PDV-a. Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine dao pozitivno 
Mišljenje za davanje navedene suglasnosti.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Juri Miratu, dekanu Medicinskog fakulteta Osijek za provedbu 
postupka javne nabave laboratorijskog materijala procijenjene vrijednosti 800.000,00 kn bez 
PDV-a. 
 
 
28. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u 

Osijeku za sklapanje ugovora o nabavi laboratorijskih uređaja i opreme za potrebe projekta 
IMPACT ENVI ukupne vrijednosti 1.038.774,51 kuna s PDV-om 

 
Prorektor prof. dr. sc. Drago Šubarić je u okviru točke 28. dnevnog reda izvijestio da je potrebna  
suglasnost Senata prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za 
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sklapanje ugovora o nabavi laboratorijskih uređaja i opreme za potrebe projekta IMPACT ENVI ukupne 
vrijednosti 1.038.774,51 kuna s PDV-om za: GRUPU 1 - Komora za uzgoj mikroorganizama s 
ugrađenom kontrolom temperature, vlage, intenziteta svijetla i protoka zraka i HPLC - Uređaj za 
tekućinsku kromatografiju s ponuditeljem ALPHACHROM d.o.o. Karlovačka cesta 24, Zagreb u iznosu 
od 419.338,63 kn bez PDV-a, odnosno 524.173,28 kn sa PDV-om; GRUPU 2 -  Kontinuirani kemijski 
analizator CFA s ponuditeljem ASOLUTIC d.o.o. Karlovačka cesta 24, Zagreb u iznosu od 411.680,98 
kn bez PDV-a, odnosno 514.601,23 kn sa PDV-om. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na 
sjednici održanoj 27. ožujka 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 o nabavi laboratorijskih uređaja i opreme za potrebe projekta IMPACT 
ENVI ukupne vrijednosti 1.038.774,51 kuna s PDV-om za: 
GRUPU 1 - Komora za uzgoj mikroorganizama s ugrađenom kontrolom temperature, vlage, 
intenziteta svijetla i protoka zraka i HPLC - Uređaj za tekućinsku kromatografiju s ponuditeljem 
ALPHACHROM d.o.o. Karlovačka cesta 24, Zagreb u iznosu od 419.338,63 kn bez PDV-a, 
odnosno 524.173,28 kn sa PDV-om; 
GRUPU 2 -  Kontinuirani kemijski analizator CFA s ponuditeljem ASOLUTIC d.o.o. Karlovačka 
cesta 24, Zagreb u iznosu od 411.680,98 kn bez PDV-a, odnosno 514.601,23 kn sa PDV-om. 
 
 
29. Razno 
29.1. Nacrt Prijedloga Zakona o postupcima vrednovanja kvalitete visokih učilišta i znanstvenih 

organizacija 
 
Rektor je u okviru ove podtočke izvijestio vezano uz Nacrt Prijedloga Zakona o postupcima vrednovanja 
kvalitete visokih učilišta i znanstvenih organizacija, koje je izradilo Nacionalno vijeće za znanost, 
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i koji je prezentiran na Rektorskom zboru, 26. veljače 2018. 
godine da je Rektorski zbor zaključio da se o istome provede rasprava na sveučilištima odnosno na 
sastavnicama pojedinih Sveučilišta. Navedeni Prijedlog Nacrta biti će dostavljen sastavnicama 
elektroničkim putem te zamolio da u roku od osam dana, najkasnije do 13. travnja 2018. godine 
sastavnice elektroničkim putem dostave svoje eventualne primjedbe i komentare na isti. 
 
29.2. Razvojno-istraživački centar Ericsson Nikola Tesla u Osijeku 
 
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija je 
izvijestio da Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija s Ericssonom Nikolom 
Teslom ima višegodišnju suradnju te da će sada u Osijeku otvoriti svoj razvojno-istraživački centar 
Ericsson Nikola Tesla pri čemu će se prvenstveno oslanjati na kadar s Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija, ali i s ostalih sastavnica Sveučilišta gdje planiraju u sljedećih 
nekoliko godina zaposliti 300-tinjak, što je dobra vijest za gospodarstvo Grada Osijeka i naše 
Sveučilište.  
 
29.3. Studentska roštiljada i Osječko ljeto mladih  
 
Stjepan Ćurčić, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
je izvijestio da Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i ove godine provodi svoje 
projekte: „Studentska roštiljada“ i „Osječko ljeto mladih“ te da će Studentski zbor upravama sastavnica 
uputiti zamolbu za pokroviteljstvom navedenih projekata. Također je i ovim putem zamolio 
dekane/pročelnike/ravnatelje da svojim donacijama ili na različite načine kao i prethodnih godina 
pomognu pri organizaciji i realizaciji ovogodišnjih projekata Studentskog zbora Sveučilišta.    
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29.4. Informacije iz djelokruga umjetnosti i kulture 
 
Izv. prof. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju je upoznao 
članove Senata s informacijama iz djelokruga umjetnosti i kulture, kako slijedi:  

 2. ožujka 2018. godine u Auli Rektorata predstavljen je projekt „Edukativni i informativni 
turistički centar mladih Stara pekara“ u suradnji Grada Osijeka i Uprave Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku te su održane dvije radionice za studente, predstavnike gradskih 
kulturnih institucija, kulturne djelatnike i udruge građana, 

 Od 14. do 16. ožujka 2018. godine na četvrtim danima ICARUS-A i EURBIC-e, 
međunarodnom arhivističkom skupu održanom pod nazivom Europski arhivski krajolik u 
Trogiru: u potrazi za novim obzorima, predstavljen je projekt našeg Sveučilišta Tehatralije – 
Nova Dariah inicijativa, 

 od međunarodnog dana lutkarstva do međunarodnog dana kazališta održana su dva 
međunarodna velika festivala: 20. ožujka 2018. godine, 8. međunarodna revija lutkarstva  - 
LUTKOKAZ, organiziran u suradnji Umjetničke akademije u  Osijeku, Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti i Dječjeg kazališta u Osijeku te su 23. i 24. ožujka 2018. godine – 
paneuropska Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanističke znanosti 
(DARIAH-EU) i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – sastavnice Umjetnička 
akademija i Odjel za kulturologiju, priredili u Auli Rektorata i foajeu Hrvatskoga narodnoga 
kazališta u Osijeku inicijalni Forum za prijavu osnutka Radne skupine za teatrologiju i 
digitalizaciju teatralija. Forum su kao suorganizatori poduprli Zavod za znanstveni i umjetnički 
rad HAZU u Osijeku, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, osječko Dječje kazalište Branka 
Mihaljevića, Hrvatski centar ASSITEJ, Hrvatski centar UNIMA, Ekonomski fakultet u Osijeku, 
Filozofski fakultet Osijek, Građevinski fakultet Osijek, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 
Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku te Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku, 

 od 24. do 27. ožujka 2018. godine je održan je 11. međunarodni kazališni festival Dioniz u 
Đakovu pod geslom: „Igrom do sreće“. 

 
 
Nakon toga prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 6. sjednice Senata u akademskoj godini 2017./2018. i zaključio sjednicu u 12.25 sati.  
 
 
                  Zapisnik sastavila 
 
Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.  

                              REKTOR 
 

            Prof. dr. sc. Vlado Guberac 
 
 


