
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
S E N A T  
 

Z A P I S N I K 
 
7. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2017./2018., održane 25. 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. Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
5. Doc. dr. sc. Mirela Samardžić, zamjenica pročelnika (zamjena za pročelnika izv. prof. dr. sc.  
                                                          Berislava Markovića), Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
6. Izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7. Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan (zamjena za dekana prof. dr. sc. Dragu Žagara),  

                                                          Tehničke znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva i                
                                                           informacijskih tehnologija  

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

zdravstvo 
11. Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
12. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
13. Prof. dr. sc. 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. Doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan (zamjena za dekanicu prof. dr. sc. Loretanu Farkaš),               
                                                                     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. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
20. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
21. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
22. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek 
23. Vinko Vidmar, zamjenik predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku (zamjena za predsjednika 
Studentskog zbora Sveučilišta Stjepana Ćurčića)  

24. Magdalena Kraljičak, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i studentica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 

 
Prorektori Sveučilišta:  
1. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente 
2. Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu  

suradnju 
3. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije 
4. Izv. prof. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju 
 
Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
 



2 

 

Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Doc. dr. sc. Dalida Galović, predsjednica Regionalnog vijeća Osijek Nezavisnog sindikata 

znanosti i visokog obrazovanja   
 
Nenazočni: 
1. Vlatko Kopić, dr. med. dent., student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i  

                                                   zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek 
2. Ana Petrović, član Studentskog zbora Sveučilišta i studentica Medicinskog fakulteta Osijek 
 
 
Ostali nazočni:  
Iz stručnih službi rektorata: 
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, računovodstvo i investicije  
2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 
3.  Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ., voditeljica ureda za preddiplomske, diplomske i  
                                                                              stručne studije, zapisničar 
 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor Sveučilišta je 
otvorio 7. sjednicu Senata u akademskoj godini 2017./2018., pozdravio sve nazočne te izvijestio da je 
na sjednici nazočna i nova predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u Senatu 
doc. dr. sc. Dalida Galović, predsjednica Regionalnog vijeća Osijek Nezavisnog sindikata znanosti i 
visokog obrazovanja. Nakon toga, Rektor je predložio sljedeći dnevni red 
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 6. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskoj godini 2017./2018. od 4. travnja 2018. godine  

2. Izvješće Rektora 
3. Potvrda izbora prof. dr. sc. Damira Matanovića za dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne 

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

  4.1.  prof. dr. sc. Vera Cesar iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 
biologija na Odjelu za biologiju (trajno zvanje) 

4.2. prof. dr. sc. Dragan Jurčić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 
polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina na Fakultetu za 
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (trajno zvanje) 

4.3.  prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog 
polja ekonomija, znanstvene grane opća ekonomija na Poljoprivrednom fakultetu u 
Osijeku (trajno zvanje) 

4.4. prof. dr. sc. Boris Antunović iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 
znanstvenog polja veterinarska medicina, znanstvene grane veterinarsko javno 
zdravstvo i sigurnost hrane na  Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (trajno zvanje) 

5. Izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo (do 20%) 
na Fakultetu za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek  

6. Davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u 
ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. Vladimiru Vladimirovu vrhunskom 
umjetniku iz inozemstva 

7. Davanje suglasnosti na promjenu naziva Građevinskog fakulteta Osijek  
8. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta 

Osijek 
9. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta elektrotehnike, 

računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 
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10. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek   

11. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika Odjela za matematiku 
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama o dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Pravnog fakulteta Osijek 
13. Sveučilišno izdavaštvo 
14. Dodjela Rektorove nagrade u akademskoj godini 2017./2018.   
15. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za statutarna i pravna pitanja 
16. Godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Damira Varevca, dekana Građevinskog fakulteta Osijek za 

akademsku godinu 2016./2017.  
17. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja pod nazivom “Financijska matematika” 

na Odjelu za matematiku 
18. Izvješće ERASMUS 
19. Godišnji plan raspodjele Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

2018. godinu 
20. Prijedlog raspodjele sredstava po Ugovoru o namjenskom institucijskom financiranju 

znanstvene djelatnosti u 2018. godini 
21. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva 

i informacijskih tehnologija Osijek:  
    21.1. za potpisivanje Ugovora o potrošnji toplinske energije u vrijednosti od 627.282,37 kn s 

PDV-om 
21.2. za potpisivanje Ugovora Hrvatske zaklade za znanost 

22. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku za potpisivanje ugovora o nabavi novčanih sredstava-kratkoročnog kunskog kredita 
za potrebe financiranja projekta “Implementation of cross-border joint actions towarde 
environment protection in agriculture (IMPACT ENVI) u iznosu od 1.500.000,00 kuna 

23. Prijedlog Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku za studentske programe studentskih organizacija Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

24. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 7. 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 6. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 

akademskoj godini 2017./2018. od 4. travnja 2018. godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 6. sjednice Senata od 4. travnja 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 6. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2017./2018. od 4. travnja 2018. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
 
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: 

 6. travnja 2018. godine Trgovački sud u Osijeku je u registar ustanova upisao Akademiju za 
umjetnost i kulturu u Osijeku kao novu umjetničku i znanstvenu sastavnicu Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku. Pripremljen je Ugovor između osnivača Sveučilišta i Akademije 
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za umjetnost i kulturu, kojim se uređuju međusobna prava i obveze Sveučilišta u svezi s pitanjima 
prijenosa akreditiranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, prijelaz studenata, 
pitanja prijelaza zaposlenika te prijenosa arhive, sredstava za rad, financijskih sredstava, opreme 
i knjiga te korištenje prostora i opreme Odjela za kulturologiju i Umjetničke akademije na novu 
ustanovu Akademiju za umjetnost i kulturu. U skladu s navedenim Ugovorom izvršen je prijelaz 
s Odjela za kulturuologiju i Umjetničku akademiju za ukupno 156 zaposlenika i četiri na određeno 
vrijeme. Na temelju potpisanih sporazuma o prijelazu izvršen je prijelaz 20 zaposlenika od toga 
šest nastavnika i dva asistenta te 11 nenastavnog osoblja na sljedeće sastavnice: Filozofski 
fakultet, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, 
Medicinski, Građevinski te Poljoprivredni fakultet i Fakultet elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija. Rektor je zahvalio svim dekanima navedenih sastavnica jer su se na 
taj način u skladu s Planom upravljanja ljudskim resursima osigurala pojedina radna mjesta za 
kojima je bila iskazana potreba i provedena je funkcionalna integracija na Sveučilištu.  

 Plan upravljanja ljudskim resursima – Rektor je izvijestio da je u protekla dva mjeseca 
provedbe Plana upravljanja ljudskim resursima našeg Sveučilišta na koji je Ministarstvo znanosti 
i obrazovanja 21. ožujka, izdalo suglasnost, prema praćenju realizacije Plana vidljivo da je u 
mjesecu ožujku i travnju, Sveučilište u skladu s predviđenim mjesečnim obračunima za plaće. Na 
zahtjev Ministarstva u tijeku je revidiranje Plana s obzirom da u ožujku i travnju nisu realizirana 
32 napredovanja i tri zamjenska zapošljavanja stoga se prebacuju u sljedeće mjesece i o svemu 
su obavještene osobe na sastavnicama, ovlaštene za unos promjena u Registar zaposlenika. 

 11. travnja 2018. godine  Kolegij tajnika je kao savjetodavno stručno tijelo Sveučilišta u skladu 
s člankom 55. Statuta Sveučilišta održalo radionicu pod nazivom „Provedba postupka izbora u 
suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta (primjena Pravilnika o provedbi postupka 
izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku-primjeri dobre i loše prakse)“ koja je upravo imala za cilj ujednačavanje primjena 
Pravilnika Sveučilišta u postupku izbora asistenata na svim znanstveno/umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

 16. travnja 2018. godine Sveučilište je objedinilo sve primjedbe i komentare znanstveno-
nastavnih sastavnica na Nacrt Zakona o postupcima vrednovanja kvalitete visokih učilišta i 
znanstvenih organizacija, koji je izradilo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj i dostavilo Tajništvu Rektorskog zbora. Rektor je zahvalio na dostavljenim 
primjedbama i komentarima o kojim će se provesti rasprava na Rektorskom zboru.  

 27. travnja 2018. godine, Rektor je podsjetio na datum održavanja 38. promocije doktora 
znanosti koja će se održati u petak 27. travnja 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u 
Osijeku i promovirati će se 116 doktora znanosti te istaknuo da su pozivnice poslane i zamolio za 
sudjelovanje.  

 Dan Sveučilišta – ovogodišnja proslava Dana Sveučilišta povodom 43. akademske godine od 
osnivanja Sveučilišta, održat će se 28. i 29. svibnja 2018. godine, 28. svibnja bit će već 
tradicionalno akademska svečanost, a 29. svibnja svečana sjednica Senata. Rektor je izvijestio o 
najavi dolaska gostiju, rektora iz Poljske te istaknuo da će sastavnice o programu biti posebno 
obavještene i redoviti profesori o dodjeli potvrdnica.  

 
 
3. Potvrda izbora prof. dr. sc. Damira Matanovića za dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne 

znanosti u Osijeku za mandatno razdoblje 2018.-2022. 
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda istaknuo da je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u 
Osijeku dostavio 5. travnja 2018. godine, Senatu zahtjev za potvrdu izbora dekana i dokumentaciju o 
provedenom postupku izbora dekana na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, koja 
sadrži: izjavu prof. dr. sc. Damira Matanovića, redovitog profesora o prihvaćanju kandidature za izbor 
dekana za mandatno razdoblje 2018.-2022. od 15. ožujka 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 27. 
ožujka 2018. godine, Zapisnik izborne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti od 27. ožujka 2018. godine i Odluku Fakultetskog vijeća o izboru dekana Fakulteta za odgojne 
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i obrazovne znanosti u Osijeku za mandatno razdoblje od 2018. do 2022. godine od 27. ožujka 2018. 
godine. Iz dokumentacije je vidljivo da je postupak izbora dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku te da je na Izbornoj 
sjednici od ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća – 50 članova, bilo 49 članova i nakon provedenog 
tajnog glasovanja prof. dr. sc. Damir Matanović natpolovičnom većinom glasova odnosno s 35 glasova 
Fakultetskog vijeća izabran za dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku za mandatno 
razdoblje 2018.-2022. godine. 
Slijedom navedenog Rektor je predložio članovima Senata da potvrde izbor prof. dr. sc. Damira 
Matanovića za dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za mandatno razdoblje 2018.-2022.  
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Damira Matanovića, redovitog profesora za dekana Fakulteta 
za odgojne i obrazovne znanosti 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 Dekanu i zaželio mu puno uspjeha u radu u novom mandatu.  
 
 
4. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio da je Tajništvo Sveučilišta pregledalo dostavljene 
materijale Odjela za biologiju, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo te Poljoprivrednog fakulteta  
o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavna zvanja redovitih 
profesora te da su postupci provedeni u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst (u daljnjem 
tekstu: Statut Sveučilišta), statutom/pravilnikom 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 
redovitu profesoricu Odjela za biologiju, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo za redovitog profesora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prof. dr. sc. 
Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju za redovitog 
profesora Poljoprivrednog fakulteta i prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Poljoprivrednog fakulteta za 
redovitog profesora Poljoprivrednog fakulteta, kako slijedi: 
 
4.1. Prof. dr. sc. Vera Cesar iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 

biologija na Odjelu za biologiju (trajno zvanje) 
 
Doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, pročelnica Odjela za biologiju je upoznala nazočne s provedenim postupkom 
izbora prof. dr. sc. Vere Cesar: Objavila je 69 znanstvenih radova od čega 33 znanstvena rada u 
časopisima koje navodi CC od kojih je 14 s iznadprosječnim IF, jedno poglavlje u knjizi, jedan 
sveučilišni udžbenik. Također, sudjelovala je s više od 70 priopćenja na znanstvenim skupovima. 
Održala je 13 pozvanih predavanja. Njezini radovi citirani su 347 puta, h indeks=9, a zbroj IF=49.745. 
Recenzirala je više od 40 članaka u znanstvenim časopisima. Sudjelovala je, kao istraživač, u tri 
znanstvena projekta MZT RH, bila voditelj projekta: Istraživanje i praćenje utjecaja cementne prašine 
na vegetaciju u mjestu Zoljani, istraživač na znanstvenom projektu: Fiziologija stresa i gospodarska 
svojstva različitih kultivara pšenice i ječma MZOŠ RH te voditelj/glavni istraživač tri znanstvena 
projekta: Istraživanja vegetativnih pupova smreka te Istraživanja vegetativnih pupova, izbojaka i iglica 
smreka MZT RH i Stanična i tkivna diferencijacija tijekom razvoja biljnih organa MZOŠ RH. Istraživač 
je na znanstvenom projektu: Genetika i fiziologija tolerancije na višestruki stres kod kukuruza HRZZ. 
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Koautorica je dva sveučilišna udžbenika: Lovna kinologija i Osnove biljne histologije i anatomije 
vegetativnih organa. Bila je mentorica 24 diplomska rada, a u koautorstvu s diplomantima iz teme 
njihovih diplomskih radova objavila je 6 znanstvenih radova te mentorica dva magistarska rada i pet 
doktorskih radova, a s doktorandima je objavila šest radova iz tema njihovih doktorata. Recenzirala je 
dva studijska programa i tri sveučilišna udžbenika. Bila je imenovana zamjenicom pročelnika od 2005. 
do 2008. godine i predsjednica je Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 
Molekularne bioznanosti od 2006. godine do sada. Kao jedan od koautora dobitnica je nagrade Fonda 
Stanke i dr. Ljubiše Glišića za znanstveni rad u časopisu Plant Cell Reports (1984). Zatim, je Pročelnica 
konstatirala da je Vijeće Odjela provelo postupak izbora prof. dr. sc. Vere Cesar u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u skladu sa Zakonom 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Pravilnikom Odjela za biologiju 
i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. Vera Cesar ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor 
predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Vere Cesar, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju. Članovi Senata 
jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1.  Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Vere Cesar, redovite profesorice u znanstveno-nastavno zvanje 
i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju 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 redovite profesorice 
u trajnom zvanju navedene u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 
174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14. 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. prof. dr. sc. Dragan Jurčić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 

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

 
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo je upoznao nazočne s 
provedenim postupkom izbora prof. dr. sc. Dragana Jurčića: Objavio je 23 znanstvena rada u časopisima 
indeksiranim u CC-u; jedan sažetak u CC indeksiranim časopisima te 23 rada u drugim međunarodnim 
indeksiranim publikacijama izvan CC-a (Index medicus, Excerpta medica, Biological ili Cchemical 
abstracts) te 15 ostalih radova (nastavnih tekstova) te pet radova u neindeksiranim časopisima i 22 
kongresna priopćenja. Bio je istraživač-suradnik u tri znanstvena projekta Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta te glavni istraživač ili istraživač u više kliničkih studija međunarodnog karaktera. 
Sudjelovao je u izradi više kliničkih studija ispitivanja lijekova iz područja gastroenterologije, a u dvije 
studije bio je glavni istraživač (terapija adenokarcinoma gušterače i adenokarcinoma želuca). Aktivno 
je sudjelovao kao istraživač u izvedbi triju znanstvenih projekata MZOS: Patogeneza i terapija uremij. 
Sudjelovao je kao predsjednik, član odbora ili pozvani predavač na 44  znanstvena i stručna skupa iz 
područja gastroenterologije i hepatologije od kojih su neki međunarodnog karaktera. Autor/koautor je 
više poglavlja iz područja gastroenterologije i hepatologije u znanstvenim knjigama i nastavnim 
udžbenicima koji se koriste kako u dodiplomskoj, tako i u poslijediplomskoj nastavi. Bio je mentor u 
izradi dvije doktorske disertacije, a u tijeku je izrada jedne doktorske disertacije te je bio mentor više 
specijalizanata iz gastroenterologije i hepatologije, a trenutno je mentor njima petero. Član je Hrvatskog 
liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog gastroenterološkog društva, European 
Pancreatic Club, EASL, FBG i EAGE. Predsjednik je Hrvatskog udruženja za neurogastroenterologiju 
i motilitet. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. 
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Dragana Jurčića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 
u trajnom zvanju u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. 
dr. sc. Dragan Jurčić 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. Dragana Jurčića, redovitog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju. Članovi 
Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1.   Potvrđuje se izbor prof. Dragana Jurčića, redovitog profesora Fakulteta za dentalnu medicinu 
i zdravstvo u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-
nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju na neodređeno vrijeme s 30% 
radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke 
medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina u Katedri za sestrinstvo, palijativnu 
medicinu i medicinsku etiku Fakulteta 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 naveden u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 
174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14. i 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) i u skladu s 
člankom 192. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 
tekst. 
 

4.3. prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić iz znanstvenog područja Društvenih znanosti znanstvenog polja 
ekonomija, znanstvene grane opća ekonomija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (trajno 
zvanje) 

 
Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju je 
upoznala nazočne s provedenim postupkom izbora prof. dr. sc. Krunoslava Zmaića: Objavio je 11 
znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima-skupina a1 te 31 rad u skupini a2 i jedno 
poglavlje u znanstvenoj knjizi Agrarna ekonomija i četiri sažetka objavljenih u zborniku sažetaka s 
međunarodnih znanstvenih skupova. Kao autor ili koautor prezentirao je šest radova na znanstvenim 
skupovima od kojih su svih šest na međunarodnom znanstvenom skupu i bio urednik tri zbornika radova 
s znanstvenih skupova. Sudjelovao je na 25 međunarodnih znanstvenih skupova i 15 nacionalnih 
znanstvenih skupova. Bio je suradnik na međunarodnom projektu TEMPUS projekta “Lifelong learning 
for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region“ (LifeADA), voditelj projekta 
Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, voditelj 
projekta MZS „Razvoj multisektorskog modela obiteljske poljoprivrede ruralnih područja“ te jednog 
projekta Vukovarsko-srijemske županije” i voditelj projekta znanstveno-istraživački bilateralni projekt 
Hrvatska-Srbija: “Traditional products in multifunctional development of agricultural farms”. Bio je 
suradnik na IPA prekograničnom programu Mađarska-Hrvatska te suradnik na četiri projekta MZS i  
recenzent jednog nacionalnog istraživačkog projekta. Bio je mentor ili komentor na ukupno 48 završnih 
i diplomskih radova te mentor doktorskog rada na poslijediplomskom doktorskom studiju 
Poljoprivredne znanosti, smjer Zaštita bilja pod nazivom „Konkurentnost hrvatske proizvodnje i prerade 
pšenice na tržištu Europske unije“ i u koautorstvu s pristupnikom je objavio dva znanstvena rada. Bio 
je predsjednik organizacijskog odbora međunarodnoga znanstvenog skupa – 53. hrvatski i 13. 
međunarodni simpozij agronoma. Od 1. listopada 2013. godine do 30. rujna 2017. godine obnašao je 
dužnost Prodekana za nastavu, a od 1. listopada 2017. godine obnaša dužnost Dekana Poljoprivrednog 
fakulteta u Osijeku. Član je Hrvatskog društva agroekonomista, European Association of Agricultural 
Economists, International Society of Horticultural i član Društva agronoma Osijek. Zatim, je 
Prorektorica konstatirala da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Krunoslava 



8 

 

Zmaića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u 
trajnom zvanju u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. 
Krunoslav Zmaić 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. Krunoslava Zmaića, redovitog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju. Članovi 
Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1.   Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Krunoslava Zmaića, redovitog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvena grana 
opća ekonomija na Poljoprivrednom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

2.   Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 
u trajnom zvanju navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 
174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14. 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. Boris Antunović iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 

polja veterinarska medicina, znanstvene grane veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane 
na  Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (trajno zvanje) 

 
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Poljoprivrednog fakulteta je upoznao nazočne s provedenim 
postupkom izbora prof. dr. sc. Borisa Antunovića: Objavio je 21 znanstveni rad u međunarodno 
priznatim časopisima-skupina a1 te 41 rad u skupini a2 i 15 radova u skupini a3 te tri poglavlja u 
znanstvenim knjigama i 32 sažetaka znanstvenih radova objavljenih u zborniku sažetaka s 
međunarodnih znanstvenih skupova i tri sažetka objavljena u zborniku sažetaka s domaćih znanstvenih 
skupova. Također je objavio 21 stručni rad i jedan rad u domaćem časopisu. Bio je voditelj 
međunarodno-stručnog projekta „Provision of Technical Assistance to evaluate achievements and 
deliverables under the project 'Improvement of Food Safety Control System in Ukraine (IFSSU)'“ i 16 
puta suradnik na sveučilišnim razvojnim projektima ili drugim stručnim projektima, kojima se postiže 
transfer znanja i tehnologija, međuinstitucijska suradnja, odnosno povezivanje akademske s društvenom 
i gospodarskom zajednicom. Autorstvo u sljedećim sveučilišnom priručnicima/udžbenicima 
„Proizvodnja mesa“ i Rizična hrana. U „Toksikologija hrane“. Bio je član znanstvenog vijeća European 
Food Safety Autrority (EFSA) od 2011. do 2012. godine te vanjski član Odbora za poljoprivredu Sabora 
RH od 2003. do 2007. godine i član Poglavarstva Osječko-baranjske županije od 2003. do 2007. godine. 
Redoviti je član Akademije poljoprivrednih znanosti RH te član Food Microbiology Teachers' Global 
Network – National Coordinator for Croatia zatim član Savjeta za Europske integracije, međuregionalnu 
i međunarodnu suradnju Osječko-baranjske županije, član Odbora za priznanja Osječko-baranjske 
županije, član Odbora za zaštitu sloboda i prava građana Osječko-baranjske županije, član Savjeta za 
robne zalihe RH te član Hrvatskog veterinarskog društva 1893 i član Hrvatskog agronomskog društva. 
Bio je član Uređivačkog odbora časopisa EFSA Journal od 2011. do 2012. godine i član je Uređivačkog 
odbora časopisa Krmiva. Dobio je priznanje Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za iskazani osobni 
doprinos u razvitku Fakulteta (21. prosinca 2000. godine) te zahvalnicu Prehrambeno-biotehnološkog 
fakulteta u Zagrebu za dugogodišnju suradnju (27. prosinca 2006. godine) i zahvalnicu Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje za značajan doprinos u radu i sudjelovanju u stručnom povjerenstvu za 
provođenje postupka reakreditacije visokih učilišta u svrhu osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju u Hrvatskoj (Zagreb, 2015. godine). Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće 
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provelo postupak izbora prof. dr. sc. Borisa Antunovića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u skladu s Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
i Pravilnikom Sveučilišta te da prof. dr. sc. Boris Antunović 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. Borisa Antunović, redovitog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju. Članovi 
Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1.   Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Borisa Antunovića, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja veterinarske medicine, 
znanstvena grana veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane na Poljoprivrednom 
fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

 
 
5. Izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo (do 20%) 

na Fakultetu za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek  
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo (do 20%) na Fakultetu za dentalnu 
medicinu i zdravstvo Osijek, i predložio da o istom izvijesti prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za 
nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta. 
Prorektor je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo na sjednici 
održanoj 27. ožujka 2018. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog  studija Sestrinstvo 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 izmjenu naziva pet predmeta, kako slijedi: Teorija zdravstvene njege u Uvod u 

biomedicinu i zdravstvo, Psihologija obrazovanja u Psihologija sestrinstva 1, Razvojna psihologija u 
Psihologija sestrinstva 2 te Psihosocijalne intervencije u obitelji u Psihologija sestrinstva 3 i 
Pedagogija u Pedagogija, didaktika i metodika odgoja, zatim na ukidanje dva obvezna predmeta: 
Didaktika i Metodika odgoja i uvođenje dva nova obvezna predmeta: Ekonomika u zdravstvu 1 i 
Ekonomika u zdravstvu 2. 
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 diplomskog sveučilišnog studija 
Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6. Davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u 

ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. Vladimiru Vladimirovu vrhunskom 
umjetniku iz inozemstva 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti Umjetničkoj 
akademiji u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u ljetnom semestru akademske godine 
2017./2018. Vladimiru Vladimirovu vrhunskom umjetniku iz inozemstva i predložio da o istome 
izvijesti izv. prof. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju.  
Prorektor je izvijestio da je Umjetnička akademija dostavila Senatu 11. travnja 2018. godine zahtjev za 
izdavanje suglasnosti na Odluku Vijeća Umjetničke akademije od 28. ožujka 2018. godine, kojom se 
vrhunskom umjetniku iz inozemstva Vladimiru Vladimirovu, državljaninu Republike Bugarske 
povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Sviranje tambure II, i Metodika nastave tambure II“ na 
preddiplomskom sveučilišnom studiju Žičani instrumenti, smjer Tambure i na diplomskom 
sveučilišnom studiju Tamburaško umijeće na Odsjeku za novu glazbu u ljetnom semestru u akademskoj 
godini 2017./2018. Prorektor je istaknuo  da je na temelju Izvješća i mjerila Odbora, Vijeće Akademije 
utvrdilo da Vladimir Vladimirov, državljanin Republike Bugarske vrhunski međunarodno priznati 
umjetnik jer je njegov umjetnički i pedagoški rad zapažen u međunarodnim krugovima te prema svom 
umjetničkom radu ispunjava uvjete, koji odgovaraju umjetničko-nastavnom zvanju docenta i ispunjava 
uvjete za povjeravanje izvođenja nastave na Odsjeku za novu glazbu u ljetnom semestru u akademskoj 
godini 2017./2018.  
Nakon iznesenog Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na 
izneseno Izvješće te je Rektor predložio Senatu davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku 
za povjeravanje izvođenja nastave u ljetnom semestru u akademskoj godini 2017./2018. Vladimiru 
Vladimirovu vrhunskom umjetniku iz inozemstva. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog 
Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku 

za povjeravanje izvođenja nastave u ljetnom semestru u akademskoj 2017./2018. godini 
vrhunskom umjetniku iz inozemstva 

 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u Osijeku na Odluku Vijeća Akademije Umjetničke 
akademije od 28. ožujka 2018. godine, kojom se vrhunskom umjetniku iz inozemstva Vladimiru 
Vladimirovu, državljaninu Republike Bugarske povjerava izvođenje nastave iz predmeta 
„Sviranje tambura II i Metodika nastave tambure II“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju 
Žičani instrumenti, smjer Tambure i na diplomskom sveučilišnom studiju Tamburaško umijeće 
na Odsjeku za novu glazbu u ljetnom semestru akademskoj 2017./2018. godini. 
 

Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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7. Davanje suglasnosti na promjenu naziva Građevinskog fakulteta Osijek  
 
Rektor Sveučilišta je u uvodnom dijelu ove točke dnevnog reda istaknuo da je Građevinski fakultet 
dostavio 5. ožujka 2018. godine zahtjev Senatu za promjenu naziva Građevinskog fakulteta Osijek, koji 
se temelji na Odluci Fakultetskog vijeća od 27. veljače 2018. godine i Elaboratu o promjeni naziva 
„Građevinski fakultet Osijek“ u „Građevinski i arhitektonski fakultet“ te istaknuo da je dokumentacija 
dostavljena u materijalima za sjednicu. Nakon toga Rektor je zamolio izv. prof. dr. sc. Damira Varevca, 
dekana Građevinskog fakulteta da ukratko obrazloži promjenu naziva Građevinskog fakulteta Osijek. 
Dekan je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 27. 
veljače 2018. godine na temelju Elaborata o promjeni naziva „Građevinskog fakulteta Osijek“ u 
„Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek“ donijelo Odluku, kojom daje suglasnost na navedenu 
promjenu naziva Fakulteta te uputilo Senatu na daljnji postupak. Dekan je istaknuo da predložena 
promjena naziva Fakulteta proizlazi iz pokazatelja navedenih u priloženom Elaboratu te upućuju na 
bolju prepoznatljivost Fakulteta kao visokog učilišta i znanstvene organizacije u sustavu znanosti i 
visokog obrazovanja, koja izvodi studije u znanstvenim poljima Građevinarstvo i Arhitektura i 
urbanizam. 
Rektor je zahvalio Dekanu na obrazloženju te istaknuo da su sukladno dostavljenoj dokumentaciji 
ispunjeni zakonski uvjeti za promjenu naziva Građevinskog fakulteta i otvorio raspravu. Članovi Senata 
na navedenu promjenu naziva nisu imali primjedbi i dodatnih pitanja te su jednoglasno donijeli 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na promjenu naziva Građevinskog fakulteta 

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Daje se suglasnost na promjenu naziva Građevinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku koji se mijenja i glasi: 
Puni naziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
                     Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek 
Skraćeni naziv: Sveučilište u Osijeku 

2. Promjena naziva ustanove odnosno znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku navedene u točki 1. ove Odluke izvršit će se na temelju prijave o 
promjeni naziva u registru ustanova pri Trgovačkom sudu u Osijeku te u Upisnik visokih 
učilišta i Upisnik znanstvenih organizacija koje vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

 
 
8. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta 

Osijek 
 
Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama 
i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta Osijek te predložio da o istome Senat izvijesti prof. dr. sc. 
Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i članica Odbora za 
staturarna i pravna pitanja.  
Prorektorica je izvijestila da je Odluka Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Osijek o izmjenama 
i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta Osijek od 27. ožujka 2018. godine vezana uz prethodnu 
točku dnevnog reda i promjenu naziva „Građevinskog fakulteta Osijek“ u „Građevinski i arhitektonski 
fakultet Osijek“ te usklađivanje Statuta s Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta od 7. 
ožujka 2017. godine. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 23. travnja 2018. godine 
dao pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta Osijek, 
koju je na prijedlog dekana Građevinskog fakulteta Osijek, donijelo Fakultetsko vijeće Građevinskog 
fakulteta Osijek 27. ožujka 2018. godine.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženu Odluku 
o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta Osijek i Rektor je predložio glasovanje o 
davanju suglasnosti na istu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
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ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Građevinskog fakulteta u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekana Građevinskog 
fakulteta Osijek, donijelo Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta Osijek 27. ožujka 2018. 
godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
9. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta elektrotehnike, 

računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 
 
Isto tako u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestila prof. dr. sc. Sonja Vila, 
prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i članica Odbora za staturarna i 
pravna pitanja.  
Prorektorica je izvijestila da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i 
dopunama Statuta Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (u daljnjem 
tekstu: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta), koju je na prijedlog dekana Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek donijelo Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 27. ožujka 2018. godine. Predložene izmjene i dopune 
odnose na usklađivanje s Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku od 7. ožujka 2017. godine. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici 
održanoj 23. travnja 2018. godine dao pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta.  
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu davanje suglasnosti na Odluku o  
izmjenama i dopunama Statuta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, koju je na prijedlog dekana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija Osijek donijelo Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija Osijek 27. ožujka 2018. godine. 
 

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

 
10. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prehrambeno-tehnološkog 

fakulteta Osijek   
 
Prorektorica prof. dr. sc. Sonja Vila je u okviru točke 11. dnevnog reda sjednice izvijestila da je u 
materijalima na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek (u daljnjem tekstu: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta), koju je na prijedlog 
dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek donijelo Fakultetsko vijeće Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta Osijek 29. ožujka 2018. godine. Predložene izmjene odnose se kao i u prethodnoj 
točci dnevnog reda na usklađivanje Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek s Odlukom o 
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izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 7. ožujka 2017. 
godine. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 23. travnja 2018. godine dao 
pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta.  
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu davanje suglasnosti na Odluku o  
izmjenama i dopunama Statuta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekana 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, donijelo Fakultetsko vijeće Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta Osijek 29. ožujka 2018. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
11. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika Odjela za matematiku 
 
Prorektorica prof. dr. sc. Sonja Vila je upoznala Senat da je u materijalima za sjednicu na uvid 
dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za matematiku, koju je predložilo Vijeće 
Odjela za matematiku 26. ožujka 2018. godine. Izmjene i dopune Pravilnika Odjela za matematiku 
odnose se na usklađivanje Pravilnika Odjela za matematiku sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku na koje je Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 23. travnja 
2018. godine dao pozitivno Mišljenje. 
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za matematiku  
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama o dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Pravnog fakulteta Osijek 
 
Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama 
i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Pravnog fakulteta Osijek te predložio da s istim Senat 
upozna prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i 
članica Odbora za staturarna i pravna pitanja.  
Prorektorica je upoznala Senat da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljena Odluka o izmjenama 
i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Pravnog fakulteta Osijek, koju je na prijedlog 
Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek od 27. ožujka 2018. godine, donijela dekanica Pravnog 
fakulteta Osijek 27. ožujka 2018. godine. Predloženim izmjenama dodaje se novo radno mjesto I. vrste: 
stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove te opis poslova, uvjet i broj izvršitelja za navedeno radno 
mjesto uz napomenu da se ispravi uvjet radnog mjesta: VSS sukladno Zakonu o akademskim i stručnim 
nazivima i akademskom stupnju. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 23. travnja 
2018. godine dao pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Pravnog fakulteta.  
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu davanje suglasnosti na navedene 
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izmjene i dopune Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Pravnog fakulteta Osijek. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

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

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Pravnog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog 
Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek od 27. ožujka 2017. godine, donio dekan Pravnog 
fakulteta Osijek 27. ožujka 2017. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
13. 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 17. travnja 2018. godine prijedlog Fakulteta za 
odgojne i obrazovne znanosti za izdavanje priručnika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je 
da je uz prijedlog za izdavanje priručnika dostavljena Odluka Fakultetskog vijeća Fakulteta za odgojne 
i obrazovne znanosti i pripremljen tekst priručnika za tisak. Odbor predlaže Senatu davanje suglasnosti 
za izdavanje priručnika, kako slijedi:  
 
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI  
 
Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti za izdavanje priručnika, kako slijedi:   
 
Autori: Prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar  
              Dr. sc. Marko Gligorić 
              Marta Zečević 
Priručnik: Disleksija i disgrafija-određenja, pristupi i smjernice 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Josip Ivanović (Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici 

Univerziteta u Novom Sadu), 
                     Izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku) 
                                                                                                      
 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora i donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Disleksija i disgrafija-određenja, pristupi 

i smjernice“ autora, prof. dr. sc. Emine Berbić Kolar, dr. sc. Marka Gligorića i Marte Zečević.  
 
 
14. Dodjela Rektorove nagrade u akademskoj godini 2017./2018.   
 
Rektor Sveučilišta je predložio da o prijedlogu dodjele Rektorove nagrade u akademskoj godini 
2017./2018. članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente.  
Prorektor je izvijestio nazočne da Rektor Sveučilišta nagrađuje za prethodnu akademsku godinu 
2016./2017. po dva studenta sa znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta. 
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Rektorova nagrada se dodjeljuje za najbolje seminarske radove, stručne radove ili umjetnička djela 
studenata radi promicanja studentskog stvaralaštva te kao poticaj u daljnjem studiju. Ukoliko se na 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama ne izrađuju seminarski radovi, stručni radovi ili 
umjetnička djela Rektorova nagrada dodjeljuje se studentima, koji imaju prosječnu ocjenu 4,5 ili višu. 
Znanstveno-nastavne sastavnice i umjetničko-nastavna sastavnica, dostavile su svoje predloženike za 
dodjelu Rektorove nagrade, a imena predloženih studenata te nazivi seminarskih radova, stručnih 
radova, postignuti uspjesi na umjetničkom području ili postignuti uspjesi na studiju (prosjek ocjena) 
navedeni su u Prijedlogu Odluke o dodjeli Rektorove nagrade, koja je dostavljena u materijalima za 
sjednicu. Rektorova nagrada sastoji se od novčane nagrade i priznanja, a studentima će ju uručiti Rektor 
prigodom proslave Dana Sveučilišta. 
Nakon toga, Rektor je izvijestio da se novčanom dijelu Rektorove nagrade povećava visina iznos s 
dosadašnjih 1.000,00 kn na 2.000,00 kn i otvorio raspravu.  
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o dodjeli Rektorove 
nagrade u akademskoj godini 2017./2018. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU  
o dodjeli Rektorove nagrade u  
akademskoj godini 2017./2018.  

 
Odluka o dodjeli Rektorove nagrade u akademskoj godini 2017./2018. u prilogu je Zapisnika i čini 
njegov sastavni dio. 
 
 
15. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za statutarna i pravna pitanja 
 
U okviru ove točke dnevnog reda, Rektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen Prijedlog Odluke iz kojeg je vidljivo da dosadašnji član Odbora za statutarna i pravna pitanja, 
tajnik Građevinskog fakulteta Osijek gosp. Zvonimir Biskupović, dipl. iur. odlazi u mirovinu i potrebno 
je imenovati novog člana iz reda tajnika te je prijedlog da se imenuje gđa. Biljana Graša, mag. iur., 
tajnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku i otvorio raspravu. 
Članovi Senata nisu imali primjedbi ni prijedloga na predloženo razrješenje i imenovanje člana Odbora 
za statutarna i pravna pitanja i jednoglasno su donijeli  
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju člana 

Odbora za statutarna i pravna pitanja 
I. 

Zvonimir Biskupović, dip. iur. tajnik Građevinskog fakulteta Osijek imenovan za člana Odbora 
za statutarna i pravna pitanja na temelju Odluke Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od 27. listopada 2017. godine (KLASA. 602-04/17-08/3 UR.BROJ: 2158-60-01-18-81) 
razrješava se dužnosti člana Odbora za statutarna i pravna pitanja zbog odlaska u mirovinu. 
 

II. 
Biljana Graša, mag. iur., tajnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku imenuje se za člana Odbora za 
statutarna i pravna pitanja. 
 

III. 
Imenovana članica Odbora za statutarna i pravna pitanja navedena u točki II. ove Odluke 
nastavlja mandat prethodnog člana Odbora za statutarna i pravna pitanja. 
 
 
16. Godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Damira Varevca, dekana Građevinskog fakulteta Osijek za 

akademsku godinu 2016./2017.  
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Rektor je izvijestio da je u okviru točke 16. dnevnog reda za sjednicu dostavljeno na uvid Izvješće 
dekana izv. prof. dr. sc. Damira Varevca o radu i poslovanju Građevinskog fakulteta Osijek u 
akademskoj godini 2016./2017. Iz Izvješća je vidljivo da sadrži sve potrebne segmente rada i poslovanja 
u protekloj akademskoj godini i Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta Osijek je na sjednici održanoj 
13. travnja 2018. godine prihvatilo godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa 
Statutom Sveučilišta i Statutom Građevinskog 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 Građevinskom fakultetu 
Osijek u akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Damira Varevca, dekana Građevinskog fakulteta 
Osijek u akademskoj godini 2016./2017. o radu i poslovanju Građevinskog fakulteta Osijek za 
akademsku godinu 2016./2017. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
17. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja pod nazivom “Financijska matematika” 

na Odjelu za matematiku 
 
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik Povjerenstva za 
provjeru ispunjenosti za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i 
umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru točke 17. 
dnevnog reda je izvijestio članove Senata da je Odjel za matematiku dostavio 27. ožujka 2018. godine 
Senatu zahtjev za izdavanje suglasnosti na izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom 
„Financijska matematika“. Povjerenstvo Senata za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je nakon zaprimanja zahtjeva ovlaštenog 
Predlagatelja provjerilo priloženu dokumentaciju u skladu s člankom 4. i 5. Pravila za provedbu 
postupka provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-
nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u 
daljnjem tekstu: Pravila) te utvrdilo da je dostavljena sva potrebna dokumentacija i da Elaborat o 
programu cjeloživotnog učenja pod nazivom Financijska matematika sadrži sve podatke o polaznicima, 
nastavnicima i suradnicima, opis programa i studiju izvodljivosti u skladu s člankom 6., 7., 8. i 9. Pravila.  
Nakon toga, Prorektor je upoznao Senat da je naknadnim uvidom u studijske programe Odjela za 
matematiku vidljivo da Odjel izvodi diplomski sveučilišni studij Matematike, smjer: financijska 
matematika i statistika, a naziv programa cjeloživotnog učenja je Financijska matematika te predložio 
da se o istom na današnjoj sjednici ne glasuje i bude uvršteno u dnevni red jedne od narednih sjednica 
Senata do tada će se uz konzultacije s Upravom Odjela za matematiku predložiti drugi naziv programa 
cjeloživotnog učenja. 
Članovi Senata suglasni su s predloženim.  
 
 
18. Izvješće ERASMUS 
 
Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju je u 
okviru točke 18. dnevnog reda upoznala članove Senata s provedbom Natječaja za dodjelu financijskih 
potpora studentima za mobilnost u svrhu studijskog boravka u inozemstvu tijekom akademske godine 
2018./2019. te za obavljanje stručne prakse u inozemstvu u okviru ERASMUS+ Programa – Ključne 
aktivnosti 1, te istaknula da se na Natječaj, koji je zaključen 10. ožujka 2018. godine, ukupno prijavilo 
169 studenata, od kojih 97 studenata za studijski boravak i 72 za stručnu praksu. Povjerenstvo za 
Erasmus program mobilnosti je provelo postupak evaluacije prijava studenata. Osnovni kriteriji 
evaluacijskog postupka su akademski uspjeh studenta, prosjek ocjena iz stranog jezika tijekom studija i 
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pismo motivacije. Od zaprimljenih 169 prijava studenata, 157 prijava je pozitivno ocijenjeno, od kojih 
je 89 prijava prihvaćeno za realizaciju i financiranje studijskog boravka u inozemstvu, a 68 prijava je 
prihvaćeno za realizaciju i financiranje stručne prakse. Na Natječaju nije prihvaćeno ukupno 12 prijava 
studenata, od kojih osam za studijski boravak i četiri za stručnu praksu, jer pristupnici nisu ostvarili 
dovoljan broj bodova za postavljen prag uspješnosti. U materijalima za sjednicu dostavljeno je Izvješće- 
rezultati natječaja za Erasmus+ odlaznu mobilnost studenta u svrhu studijskog boravaka i stručne prakse 
za akademsku godinu 2018./2019. i pregledom tablice 1. vidljivo je da najveći broj prijava studenata 
dolazi s Filozofskog (33 prijave), Ekonomskog (30 prijava) i Medicinskog fakulteta (17 prijava).   
Nakon toga Rektor je predložio članovima Senata da prihvate Izvješće o rezultatima Natječaja za 
Erasmus+ odlaznu mobilnost studenta u svrhu studijskog boravaka i stručne prakse za akademsku 
godinu 2018./2019. Senat je jednoglasno prihvatio  
 

IZVJEŠĆE  
o rezultatima Natječaja za ERASMUS+ odlaznu mobilnost studenata  

u svrhu studijskog boravaka i stručne prakse  
za akademsku godinu 2018./2019. 

 
Navedeno Izvješće je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
19. Godišnji plan raspodjele Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

2018. godinu 
 
U okviru točke 19. dnevnog reda Rektor Sveučilišta je preložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. 
Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje 
i proračun.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o 
godišnjem planu raspodjele sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za 2018. godinu te pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun na Godišnji plan 
raspodjele Poslovnog fonda za 2018. godinu od 19. travnja 2018. godine. Godišnji plan za 2018. godinu 
predviđa ukupne prihode od 10.225.000,00 kn za školarine, znanstveno-istraživačke projekte, kapitalna 
ulaganja, sveučilišne nagrade, Studentski zbor, sveučilišni sport, sredstva rezervi Fonda i ostale prihode. 
Slijedom iznesenoga, rashodi prate prihode u ukupnom iznosu od 10.225.000,00 kn na način da od 
ukupnog iznosa za školarine ide 25%, znanstveno-istraživačke projekte 20%, kapitalna ulaganja 25%, 
sveučilišne nagrade i naknade 5%, Studentski zbor 5%, sveučilišni sport 5% te za sredstva rezervi 5% i 
ostalo 10%. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio članovima Senata glasovanje o prihvaćanju godišnjeg plana raspodjele sredstava Poslovnog 
fonda Sveučilišta za 2018. godinu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o godišnjem planu raspodjele sredstava Poslovnog fonda 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2018. godinu 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
20. Prijedlog raspodjele sredstava po Ugovoru o namjenskom institucijskom financiranju 

znanstvene djelatnosti u 2018. godini 
 
S prijedlogom raspodjele sredstava po Ugovoru o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene 
djelatnosti u 2018. godini, Senat je upoznala prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, 
tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju te istaknula da je u materijalima za sjednicu Senata 
dostavljen Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za 2018. godinu po Ugovoru o namjenskom 
institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. godini. Sredstva doznačena u 2018. godini 
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prema Ugovoru raspoređuju se sukladno uputama za financiranje sredstvima doznačenim temeljem 
namjenskog institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti Rektoratu sveučilišta te po sastavnicama 
prema broju znanstvenika FTE (full time equivalent) i ostvarenim rezultatima po sastavnicama sukladno 
mjerilima i kriterijima utvrđenim na razini svih hrvatskih sveučilišta i Ministarstva znanosti i 
obrazovanja. Ukupan FTE za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je 670, s iznosom od 
6.207.514,89 kn od toga; za Poslovni fond, iznos-100.000,00 kn; za ured za znanost, iznos-100.000,00 
kn; za područje prirodnih, tehničkih, biotehničkih, biomedicinskih i zdravstvenih znanosti, FTE – 364,2 
iznos – 4.297.645,52 kn; za područje društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti, FTE – 
265,3, iznos – 1.305.116,82 kn i za umjetničko područje, FTE – 40,5, iznos – 404.752,55 kn. U 
materijalima za sjednicu nalazi se i tablični prikaz raspodjele financijskih sredstava po sastavnicama 
Sveučilišta. Nakon toga Prorektorica je istaknula da se ide u nove pregovore za Programske ugovore te 
će vjerojatno i sam način raspodjele sredstava biti drugačiji. Također je istaknula da će sastavnicama 
biti dostavljene upute Ministarstva znanosti i obrazovanja vezane uz utrošak dodijeljenih sredstava, 
ističući pri tome da se ove godine ne mogu financirati aktivnosti, koje se odnose na popularizaciju 
znanosti (Festival znanosti) niti na sitno-potrošni uredski materijal kao ni na računala. Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine dao pozitivno 
Mišljenje na navedeni prijedlog raspodjele po Ugovoru.  
Nakon iznesenog, Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio članovima Senata glasovanje o raspodjeli sredstava za 2018. godinu po Ugovoru. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU  
o raspodjeli sredstava za 2018. godinu po Ugovoru o namjenskom institucijskom  

financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. godini   
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
21. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva 

i informacijskih tehnologija Osijek  
 
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije je u okviru točke 21., podtočaka 
21.1. i 21.2. izvijestio Senat da su u materijalima za sjednicu dostavljeni prijedlozi odluka za davanje 
suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija i pozitivna mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun, kako slijedi: 
 
21.1. za potpisivanje Ugovora o potrošnji toplinske energije u vrijednosti od 627.282,37 kn s PDV-

om 
 
Prorektor je izvijestio da je potrebna suglasnost Senata prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora o potrošnji 
toplinske energije u vrijednosti od 627.282,37 kn s PDV-om. Odbor za financijsko poslovanje i proračun 
je na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene 
suglasnosti.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli 

 
ODLUKU 

 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora o potrošnji toplinske energije u 
vrijednosti od 627.282,37 kn s PDV-om. 
 
21.2. za potpisivanje Ugovora Hrvatske zaklade za znanost 
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Također je Prorektor izvijestio da je potrebna suglasnost Senata prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu 
Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora 
Hrvatske zaklade za znanost za projekt Razvoj postupaka kosimulacija programskih alata za primjenu 
mekog računarstva u elektroenergetici. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici 
održanoj 23. travnja 2018. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti. Nakon toga 
Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora Hrvatske zaklade za znanost za 
projekt Razvoj postupaka kosimulacija programskih alata za primjenu mekog računarstva u 
elektroenergetici. 
 
 
22. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u 

Osijeku za potpisivanje ugovora o nabavi novčanih sredstava-kratkoročnog kunskog kredita 
za potrebe financiranja projekta “Implementation of cross-border joint actions towarde 
environment protection in agriculture (IMPACT ENVI) u iznosu od 1.500.000,00 kuna 

 
Prorektor prof. dr. sc. Drago Šubarić je u okviru točke 22. dnevnog reda izvijestio da je potrebna  
suglasnost Senata prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za 
sklapanje ugovora o nabavi novčanih sredstava – kratkoročnog kunskog kredita za potrebe financiranja 
projekta „Implementation of cross-border joint actions towarde enviroment protection in agriculture“ u 
iznosu od 1.500.000,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 19. 
travnja 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 potpisivanje ugovora o nabavi novčanih sredstava – kratkoročnog kunskog kredita za potrebe 
financiranja projekta „Implementation of cross-border joint actions towarde enviroment 
protection in agriculture“ u iznosu od 1.500.000,00 kn. 
 
 
23. Prijedlog Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku za studentske programe studentskih organizacija Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

 
Rektor je predložio da s Prijedlogom Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava Studentskog zbora 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za studentske programe studentskih organizacija 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Prijedlog Pravilnika) članove Senata 
izvijesti Prorektor za strategiju razvoja i financije prof. dr. sc. Drago Šubarić. 
Prorektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen na uvid Prijedlog Pravilnika, kojim se 
propisuje način podnošenja projektnih prijedloga, kriteriji te način vrednovanja studentskih projekata 
koje osmišljavaju i provode studentske organizacije ili studenti pojedinci Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. Svrha njegova donošenja te raspisivanje Natječaja za studentske programe jest 
potaknuti studente i studentske organizacije Sveučilišta na provođenje većeg broja aktivnosti koje 
doprinose podizanju kvalitete studentskog života. Prijedlog Pravilnika propisuje uvjete za prijavitelje 
(pravo sudjelovanja), uvjete prijave projektnih prijedloga (mjesto održavanja, trajanje i početak 
provedbe projekta, prihvatljive projektne aktivnosti-kategorije projekata, neprihvatljive projektne 
aktivnosti, informiranje i vidljivost), financijske zahtjeve (prihvatljivi troškovi, neprihvatljivi troškovi, 
prihodi od projektnih aktivnosti), postupak prijave (natječaj-ukupan iznos, rok za predaju projektnih 
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prijedloga, općenito o natječaju, način podnošenja projektnog prijedloga) zatim postupak evaluacije 
projekata (postupak imenovanja i sastav povjerenstva, načela evaluacijskog procesa, administrativna 
provjera projekata prijavljenih na Natječaj, procjena kvalitete, rezultati Natječaja te Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava i izvještaj o provedenom projektu). Nakon toga, Prorektor je istaknuo su 
pozitivna mišljenja na Prijedlog Pravilnika dali odbori: Odbor za financijsko poslovanje i proračun na 
sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine te Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 
23. travnja 2018. godine  
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 raspodjeli financijskih sredstava  

Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za studentske programe 
studentskih organizacija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Navedeni Pravilnik je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
24. Razno 
Koncert studenata žičanih instrumenata Odsjeka za novu glazbu Umjetničke akademije 
 
Izv. prof. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju je pozvao 
sve nazočne po završetku sjednice Senata u prostor Vijećnice Odjela za kulturologiju na prvom katu 
zgrade Rektorata na koncert studenata žičanih instrumenata Odsjeka za novu glazbu Umjetničke 
akademije, koji su na 5. međunarodnom tamburaškom natjecanju osvojili tri prve nagrade i Grand Prix. 
 
 
Nakon toga prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 7. sjednice Senata u akademskoj godini 2017./2018. i zaključio sjednicu u 11.40 sati.  
 
 
                  Zapisnik sastavila 
 
Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.  

                             REKTOR 
 

            Prof. dr. sc. Vlado Guberac 
 
 


