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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
  

Z A P I S N I K 
  
5. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2014./2015. godini, održane 31. ožujka 2015. godine u vijećnici rektorata Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, s početkom u 10.00 sati.  
 
Nazočni članovi Senata:  
1.  Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta   
2.  Izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin, zamjenik pročelnice zamjena za pročelnicu izv. prof. dr. sc.     

                                                             Mirtu Benšić, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3.  Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
4.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
5.  Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
6.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet  
7.   Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
8.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
9.   Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
10. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Vladu Guberca,                

Biotehničke  znanosti/Poljoprivredni fakultet  
11. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
12. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, v.d. dekana, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
13. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne  
                                                                               znanosti   
14. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet               
15. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u 

Đakovu 
16. Prof. dr. sc. Helena Sablić-Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
17. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, v.d. pročelnika, Interdisciplinarno područje znanosti/ 
                                                                            Odjel za kulturologiju  
18. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne  
                                                                                   knjižnice Osijek 
19. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
20. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
21. Dino Bičvić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,            
                                                                                  student, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet  
22. Barbara Opačak, zamjenica predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta, studentica,                                              
                                     Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet 
23. Krešimir Radić, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, student,    

                     Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
 

Prorektori Sveučilišta:  
1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
2. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu   
                                                        suradnju 
3. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
4. Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    

 
Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
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Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
 
Nenazočni:  
1. Prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
2. Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
 
Ostali nazočni:  
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i 

izgradnju 
2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnik za nastavu i studente 
3. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnik za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
4. Snježana Bravić, voditelj odsjeka za preddiplomske, diplomske i stručne studije, zapisničar 
 
 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor 
Sveučilišta je otvorio 5. sjednicu Senata u akademskoj 2014./2015. godini te pozdravio sve nazočne i 
predložio sljedeći  
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 4. sjednice Senata u akademskoj 2014/2015. od 28. siječnja 2015. 
godine  

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
2.1.  prof. dr. sc. Ninoslav Truhar iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti,  
        znanstvenog polja matematika  na Odjelu za matematiku (trajno zvanje)  
2.2.  prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić iz znanstvenog područja Humanističkih  
        znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane teorija i povijest  
        književnosti na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (trajno zvanje) 
2.3.  prof. dr. sc. Stjepan Aračić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,  

  znanstvenog polja strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo 
  na Strojarskom  fakultetu u Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 

2.4. prof. dr. sc. Goran Heffer iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Poljoprivrednom 
fakultetu u Osijeku (prvi izbor) 

2.5. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti,  
                  znanstvenog polja matematika  na Odjelu za matematiku (prvi izbor)  

3. Potvrda izbora doc. dr. sc. Ivane Žužul, v. d. pročelnika Odjela za kulturologiju za člana 
Senata 

4. Studijski programi: 
4.1. Izmjene i dopune studijskog programa diplomskog studija Ekonomska politika i 

regionalni razvitak na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
4.2. Ustroj preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija na Medicinskom fakultetu 

5. Usklađivanje studijskih programa: 
5.1.  Odjela za biologiju 

• preddiplomski sveučilišni studij Biologija 
• diplomski sveučilišni studiji: Biologija i kemija, smjer nastavnički; Biologija  
     smjer znanstveni i Zaštita prirode i okoliša 

5.2.  Pravni fakultet 
• integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava  
• stručni Upravni studij 
• specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava 
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6. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija na 
Medicinskom fakultetu Osijek 

7. Davanje suglasnosti za stjecanje doktorata znanosti izvandoktorskog studija na 
Medicinskom fakulteta Osijek za pristupnika mr. sc. Ivu Martinovića  

8. Izmjena naziva Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
9. Programi cjeloživotnog učenja:  

9.1. „Jean Monet katedre za procesno pravo EU“ na Pravnom fakultetu Osijek 
9.2. Program osposobljavanja pomoćnika za djece s teškoćama u razvoju i osobe s  
       invaliditetom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 
9.3. Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta  
       u Osijeku 

10. Prijedlog Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
11. Prijedlog Pravilnika Centra za bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju 

Strossmayeru i crkvenoj povijesti 
12. Prijedlog Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete 

visokog obrazovanja 
13. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta 

Osijek 
14. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Medicinskog fakulteta Osijek 
15. Davanje suglasnosti  na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Građevinskog fakulteta Osijek 
16. Dodjela sveučilišnih studentskih stipendija i potpora za akademsku 2014/2015. godinu 
17. Sveučilišno izdavaštvo 
18. Izvješće o realiziranim Erasmus aktivnostima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku u akademskoj 2013/2014. godini 
19. Izvješće o provedbi internog natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

znanstveno-istraživačke projekate 
20. Dodjela nagrade Adolfo Veber Tkalčević prof. dr. sc. Milanu Mihaljeviću 
21. Davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji za izvođenje nastave vrhunskoj umjetnici Anni 

Ivanovoj Brashinskaya  
22. Godišnja izvješća dekana i pročelnika znanstveno-nastavnih sastavnica za akademsku 

2013/2014. godinu: 
22.1. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta  
22.2. Prof. dr. sc. Milan Sak Bosnar, pročelnik Odjela za kemiju 

      22.3. Prof. dr. sc. Igora Bojanić, dekana Pravnog fakulteta u akademskoj 2013/2014.godini  
23. Godišnje izvješće prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta Josipa Jurja  

Strossmayera u Osijeku 
24. Prijedlog Godišnjeg obračuna Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku za 2014. godinu 
25. Prijedlog raspodjele sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
26. Prijedlog godišnjeg plana raspodjele sredstava Poslovnog fonda za 2015.godinu 
27. Prijedlog raspodjele sredstava prema članku 3. a. g. 2014./2015. prema Ugovoru o punoj 

subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u a. g. 2012./2013., 
2013./2014. i 2014./2015. od 11. prosinca 2012. godine 

28. Prijedlog raspodjele sredstava po Ugovoru o namjenskom višegodišnjem institucijskom 
financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013.,2014. i 2015.  za 2015. godinu 

29. Proračun Studentskog zbora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu 
30. Financijski plan Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta J. J. 

Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu 
31. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Ivanu Samardžiću dekanu Strojarskog fakulteta u 

Slavonskom Brodu za oročavanje sredstava 
32. Davanje suglasnosti Studentskom centru u Osijeku za provedbu postupka javne nabave za 

opskrbu električnom i toplinskom energijom  
33. Različito 
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Nakon toga je istaknuo da su Poziv i materijali za 5. sjednicu Senata dostavljeni elektroničkim putem 
te predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. Senat je jednoglasno prihvatio 
predloženi dnevni red.  
 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 4. sjednice Senata u akademskoj 2014./2015. od 28. siječnja 2015. 

godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 4. sjednice Senata od 28. siječnja 2015. godine te predložio da 
se članovi Senata očituju o tekstu Zapisnika. 
Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 4. sjednice 
Senata u akademskoj 2014./2015. godini od 28. siječnja 2015. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 

 
 
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora, te da su postupci provedeni u skladu sa Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta), statutom znanstveno-nastavne sastavnice, koja je 
provela postupak izbora te Pravilnikom o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-
nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik Sveučilišta) stoga je predložio da o pojedinim podtočkama u okviru točke 2. ukratko 
podnesu izvješća, kako slijedi: zamjenik pročelnice izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin za Odjel za 
matematiku, prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković za Umjetničku akademiju, dekan prof. dr. sc. 
Ivan Samardžić za Strojarski fakultet i prodekan prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić za Poljoprivredni 
fakultet.    
 
2.1. prof. dr. sc. Ninoslav Truhar iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 

matematika  na Odjelu za matematiku (trajno zvanje)  
 
Zamjenik pročelnice Odjela za matematiku je izvijestio članove Senata da je područje znanstvenog 
interesa prof. dr. sc. Ninoslava Truhara numerička i primijenjena matematika, a posebno numerička 
linearna algebra (matrična perturbacijska teorija), teorija kontrole linearnih dinamičkih sustava 
(optimizacija vibracijskih sustava), rješavanje matričnih jednadžbi (Lyapunovljeva, Sylvestrova 
jednadžba). Autor je jednog i koautor dva sveučilišna udžbenika te je bio mentor na tri doktorska rada 
i jednom magistarskom radu i u koautorstvu sa studentima objavio znanstvene radove.  Recenzent je 
za međunarodno priznati znanstveni časopis Mathematical Communications (4 recenzije) te je 
recenzirao za sljedeće časopise: SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications (SIMAX), SIAM 
Journal on Control and Optimization (SICON9, Linear Algebra and its Applications (LAA), 
International Journal of Computer Mathematics, Central European Journal of Mthematics (CEJM), 
Mathematical and Computer Modelling i od 2007. godine je reviewer za matematičku bazu časopisa 
Mthematical Reviews (do sada je recenzirao 13 članaka). Bio je gostujući profesor na uglednim 
inozemnim sveučilištima (The Pennsylvania State University, State College, PA, SAD, 
FernUniversitätu u Hagenu, Njemačka, Department of Mathematics, university of Kentucky, 
Lexington, Kentucky, USA, Department of Mathematics at the University of Texas at Arlington, 
Arlington, Texas, SAD) te održao pozvana predavanja. Bio je recenzent (izvjestitelj) za sedam 
studijskih programa i dva sveučilišna udžbenika. U razdoblju od 2007.-2013. godine bio je voditelj 
znanstvenog projekta Pasivna kontrola mehaničkih modela financiranog od strane Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta. Član je uređivačkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa 
Mathematical Communications. Zatim je Zamjenik pročelnice istaknuo da je Vijeće Odjela za 
matematiku provelo postupak izbora prof. dr. sc. Ninoslava Truhara u trajno znanstveno-nastavno 
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zvanje redovitog profesora u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Sveučilišta te Pravilnikom Odjela za matematiku i Pravilnikom Sveučilišta i da prof. dr. sc. 
Ninoslav Truhar ispunjava zakonske uvjete za izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora, kao i etičke uvjete za sveučilišnog nastavnika.   
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Ninoslava Truhara u trajno 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog 
Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ninoslava Truhara  u trajno znanstveno-nastavno zvanje 

redovitog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 
matematika na Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  
Osijeku. 
 

2.   Izbor redovitog profesora navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta  
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 
105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH) i 
u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 
2.2. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, 

znanstvenog polja filologije, znanstvene grane teorija i povijest književnosti na Umjetničkoj 
akademiji u Osijeku (trajno zvanje) 

 
Prorektor je izvijestio da je prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić autorica 9 znanstvenih knjiga (a3) te je 
objavila 56 znanstvenih radova (a1+a2). Bila je mentorica na 12 završnih te 9 diplomskih radova i u 
koautorstvu sa studentima objavila je 4 rada. Imala je mentorstvo na 5 doktorskih disertacija i u 
koautorstvu s postdiplomandima/doktorandima je objavila 4 rada. Recenzirala je 10 znanstvenih 
knjiga i 20 znanstvenih članaka. Održala je 5 pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim 
skupovima i sudjelovala izlaganjima na 46 znanstvenih skupova, od kojih je 26 samostalnih izlaganja 
na međunarodnim znanstvenim skupovima ili znanstvenim skupovima s međunarodnim 
sudjelovanjem. Sudjelovala je u radu dva znanstvena projekta te bila glavni istraživač na jednom i 
trenutno je glavni istraživač na projektu „Kultura i identitet u slavonskom književnom 
dokumentarizmu“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Bila je predsjednica Matice hrvatske 
ogranka Osijek u razdoblju od 2003.-2007. godine. Članica je Pen-a, DHK i HDP. Pisala je književne 
kritike za Vjesnik od 2005.-2012. godine u kolumni Dodir teksta i piše kritike za Hrvatski radio 1. za 
emisiju Kultura slova. Isto tako Prorektor je izvijestio da je Vijeće Akademije provelo postupak izbora 
prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu sa 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Umjetničke 
akademije u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić ispunjava 
zakonske uvjete za izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice, kao i etičke uvjete 
za sveučilišnu nastavnicu.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić u trajno 
znanstveno-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 prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić u trajno znanstveno-nastavno zvanje 

redovite profesorice iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja 



 6

filologije, znanstvene grane teorija i povijest književnosti na Umjetničkoj akademiji u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.   Izbor redovite profesorice navedene u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta  Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-
Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH) i u skladu s 
člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

 
2.3.  prof. dr. sc. Stjepan Aračić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 

 
Dekan Strojarskog fakulteta je izvijestio članove Senata da je prof. dr. sc Stjepan Aračić na web 
stranici Fakulteta postavio svoja predavanja kao nastavne tekstove iz četiri kolegija (Površinska 

zaštita, Projektiranje tehnologija, Tehnologija površinske zaštite i Proizvodni postupci III) koji se 
izvode na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Strojarstva. Pod njegovim 
mentorstvom obranjena su ukupno 42 završna i diplomska rada pri čemu je objavio 9 radova u 
koautorstvu sa studentima te je bio mentor na jednom magistarskom radu i u koautorstvu s 
pristupnikom objavio je dva znanstvena rada. Autor je ili suautor dva pozvana/plenarna predavanja na 
međunarodnim znanstvenim skupovima, odnosno 26 priopćenja na znanstvenim skupovima od čega je 
njih 21 međunarodnih. Recenzirao je ukupno 17 članaka za potrebe časopisa: Kemija u industriji, 
Tehnički vjesnik i Zavarivanje. Sudjeluje u međunarodnom projektu MNE1, Poboljšanje pouzdanosti u 
izradi i eksploataciji zavarenih konstrukcija i proizvoda. Nadalje, Dekan je istaknuo da je Fakultetsko 
Vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Stjepana Aračića u trajno znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Statutom Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. 
dr. sc. Stjepan Aračić ispunjava zakonske uvjete za izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora, kao i etičke uvjete za sveučilišnog nastavnika.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Stjepana Aračića u trajno 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog 
Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Stjepana Aračića u trajno znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 
strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu  u 
Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

2.  Izbor redovitog profesora navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta  
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 
105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH) i 
u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
  
2.4. prof. dr. sc. Goran Heffer iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,  znanstvenog polja 

strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u 
Osijeku (prvi izbor) 
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Prodekan Poljoprivrednog fakulteta je izvijestio članove Senata da je znanstveno i stručno djelovanje 
izv. prof. dr. sc. Gorana Heffera u području materijala, strojarskih tehnologija, tribologije i zaštite 
okoliša. Koautor je dva sveučilišna udžbenika. Mentor je bio u 16 diplomskih i završnih radova te član 
povjerenstva u 19 radova. U koautorstvu sa studentima objavio je 5 radova u cijelosti i 2 rada u obliku 
sažetka. Bio je komentor jednog doktorskog rada i član povjerenstva u dva magistarska rada i u 
koautorstvu sa studentom doktorskog studija objavio je 3 rada u časopisima i 2 rada u zbornicima 
međunarodnih skupova. Kao autor/koautor objavio je 55 radova, od kojih je 28 zastupljeno u 
relevantnim bibliografskim i citatnim bazama podataka. Sudjelovao je na 28 znanstveno-stručnih 
skupova, pri čemu je održao 19 usmenih priopćenja od čega 11 na međunarodnim i 8 na domaćim 
skupovima. Recenzirao je 2 sveučilišna udžbenika i jednu stručnu knjigu te 7 članaka u časopisima i 
zbornicima radova međunarodnih znanstvenih skupova. Član je Hrvatskog društva za materijale i 
tribologiju (HDMT), Hrvatske udruge za poljoprivrednu tehniku (HUPT) i Društva održavatelja 
Osijek (DOO) koje djeluje u okviru Hrvatskog društva održavatelja (HDO). Aktivan je u radu 
Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK), krovne udruge tehničke kulture RH, u okviru čega je od 
2003. do 2011. godine bio član nacionalnih tijela – Izvršnog odbora HZTK te Odbora za javna 
priznanja, počasna zvanja i nagradu HZTK. Nadalje, Prodekan je istaknuo da je Fakultetsko Vijeće 
provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Gorana Heffera u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, 
Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Goran 
Heffer ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, kao i 
etičke uvjete za sveučilišnog nastavnika.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Gorana Heffera u znanstveno-
nastavno zvanje 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. Gorana Heffera u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 
strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2. Izbor redovitog profesora navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta  

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 
105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka 
USRH) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

 
 
2.5. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti,   znanstvenog 

polja matematika  na Odjelu za matematiku (prvi izbor)  
 
Zamjenik Pročelnice Odjela za matematiku je istaknuo da je područje interesa izv. prof. dr. sc. 
Antoanete Klobučar kombinatorika i teorija grafova – dominacije na grafovima, energije grafova. Bila 
je mentorica na jednom poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju i u koautorstvu sa 
studentom je objavila dva znanstvena rada. Održala je 9 priopćenja na međunarodnim znanstvenim 
skupovima. Recenzirala je više od deset članaka u znanstvenim časopisima, kako slijedi: Discrete 
Applied Mathematics, MATCH, Kragujevac Journal of Mathematics, Math Journals, Ars 
Combinatoria, Discussiones Mathematicae Graph Theory, Mathematical Communications i Croatian 
Operational Research Review. Vodila je međunarodni znanstveni projekt „Neke primjene 
geometrijskih reprezentacija grafova“ i poticajni projekt za mlade znanstvenike „Primjena grafova u 
poslovnom odlučivanju“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH te aktivno sudjelovala u 
realizaciji pet znanstvenih projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Član je Hrvatskog 
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matematičkog društva – podružnica Osijek. Nadalje, Zamjenik pročelnice je istaknuo da je Vijeće 
Odjela provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Antoanete Klobučar u znanstveno-nastavno zvanje 
redovite profesorice u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Pravilnikom Odjela za matematiku i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. 
Antoaneta Klobučar ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite 
profesorice, kao i etičke uvjete za sveučilišnu nastavnicu.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Antoanete Klobučar u 
znanstveno-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. dr. sc. Antoanete Klobučar  u znanstveno-nastavno zvanje 
redovite profesorice iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 
matematika, za 25% radnog vremena na Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2. Izbor redovite profesorice navedene u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta  

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 
105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka 
USRH) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

 
 
3. Potvrda izbora doc. dr. sc. Ivane Žužul, v. d. pročelnika Odjela za kulturologiju za člana 

Senata 
 
Rektor je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na potvrdu izbora doc. dr. sc. 
Ivane Žužul, v.d. pročelnika Odjela za kulturologiju za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-
nastavnom zvanju kao predstavnika Interdisciplinarnog područja znanosti i znanstveno-nastavne 
sastavnice Odjela za kulturologiju. Vijeće Odjela za kulturologiju je na sjednici održanoj 17. veljače 
2015. godine izabralo doc. dr. sc. Ivanu Žužul, docenticu i v.d. pročelnika Odjela za kulturologiju za 
člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika Interdisciplinarnog 
područja znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice Odjela za kulturologiju.  
Članovi Senata prihvatili su navedeni izbor i jednoglasno donijeli  
 

POTVRDU IZBORA NOVOG ČLANA SENATA  
IZ REDA NASTAVNIKA U ZNANSTVENO-NASTAVNOM ZVANJU 

 
I. 

Za novog člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju na sjednici Vijeća Odjela za 
kulturologiju od 17. veljače 2015. godine  izabrana je: 
 
Doc. dr. sc. Ivana Žužul,                                                           Interdisciplinarno područje znanosti 
docentica i v.d. pročelnika                                                        Odjel za kulturologiju  

 
II. 

Senat potvrđuje izbor doc. dr. sc. Ivane Žužul, docentice i v.d. pročelnika Odjela za 
kulturologiju za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kao 
predstavnika Interdisciplinarnog područja znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice Odjela za 
kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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III. 
Izabrani član Senata naveden u točki I. nastavlja mandat prethodnog člana Senata iz 
Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstveno-nastavne sastavnice Odjela za kulturologiju 
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.   
 
 
 
4. Studijski programi:  

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na studijske 
programe, i predložio da o istima izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku kako slijedi: 
 
4.1. Izmjene i dopune studijskog programa diplomskog studija Ekonomska politika i regionalni 

razvitak na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
 

Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici održanoj 23. 
veljače 2015. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni razvitak i 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 zamjenu starih obveznih predmeta novima, brisanje izbornih 
predmeta i uvođenje novih izbornih predmeta. U materijalima za sjednicu dostavljeno je Izvješće 
Povjerenstva o predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
studija Ekonomska politika i regionalni razvitak i Prijedlog Odluke. Nadalje, Prorektor je istaknuo da 
je Ekonomski fakultet u Osijeku obvezan unijeti izmjene i dopune navedenoga diplomskog 
sveučilišnog studija u sustav MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni 
razvitak. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni razvitak  

na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Ekonomska politika i regionalni razvitak (Dopusnica Ministra Klasa: UP/I-602-04/05-16/728, 
Ur. broj: 533-07-05-2 od 21. lipnja 2005. godine). 
 
4.2. Ustroj preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija na Medicinskom fakultetu 

 

Prorektor je izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu dostavljeno Izvješće Povjerenstva o 
vrednovanju studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija Medicinskog 
fakulteta Osijek i Prijedlog Odluke o ustroju i izvedbi navedenog studija. Elaborat o studijskom 
programu preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija (u daljnjem tekstu: Elaborat) temelji se na 
inicijativi Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta od 26. svibnja 2014.  godine. Uz Elaborat 
priložena je dokumentacija u skladu Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
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dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“ broj 24/2010.). Za navedeni Elaborat proveden je 
postupak vrednovanja u skladu s Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 
i Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta i Pravilima za 
vrednovanje studijskih programa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Povjerenstvo je 27. 
travnja 2015. godine donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju navedenoga studijskog programa te je 
prijedlog Senatu prihvaćanje Elaborata s prijedlogom ustroja i izvedbe preddiplomskog sveučilišnog 
studija Fizioterapije na Medicinskom fakultetu. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata 
navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 
O D L U K U 

  
1. Prihvaća se Elaborat o studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog studija 

Fizioterapija na Medicinskom fakultetu Osijek.  
2. Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 

navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapije. 
3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje tri godine i završetkom studija stječe se 180 

ECTS bodova.  
4. Studij se izvodi u sjedištu Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku. 
 
 
5. Usklađivanje studijskih programa: 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na usklađivanje 
studijskih programa s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta i predložio da o istome izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku, kako slijedi: 
 
5.1. Odjela za biologiju 
 
Prorektor je izvijestio da je Vijeće Odjela za biologiju na sjednici održanoj 5. ožujka 2015. godine 
donijelo Odluke o usklađenosti studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija i 
diplomskih sveučilišnih studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički; Biologija; smjer: znanstveni i 
Zaštita prirode i okoliša s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta (Narodne novine, broj 24/10). Studijski programi preddiplomskog sveučilišnog studija 
Biologija i diplomskih sveučilišnih studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički; Biologija; smjer: 
znanstveni se izvode na temelju izdanih dopusnica Ministra od 16. lipnja  2005. godine, a diplomski 
sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša na temelju Odluke Senata od 1. srpnja 2014. godine i 
pozitivnog mišljenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 24. srpnja 2014. godine. Odredbom 
članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine, broj 94/13) izmijenjen je članak 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, dodavanjem stavka 3. prema kojemu studijski programi sadrži ishode učenja koji se 
stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj 
sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. Temeljem citirane 
zakonske odredbe kao i članka 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice 
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta (Narodne novine, broj 24/10) potrebno je uskladiti studijski program, nakon čega će 



 11

Sveučilište o istom obavijestiti Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Slijedom navedenoga 
Povjerenstvo predlaže Senatu Sveučilišta donošenje Odluke o usklađenosti studijskih programa; 
preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija, diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija; 
smjer: nastavnički; Biologija; smjer: znanstveni i diplomskog sveučilišnog studija Zaštita prirode i 
okoliša. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali 
primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu donošenje odluka o usklađenosti navedenih 
studijskih programa. Senat je ove prijedloge prihvatio i jednoglasno donio odluke, kako slijedi: 
 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

preddiplomskog sveučilišnog studija Biologije 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju 

 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju uskladio je studijski program 
preddiplomskog sveučilišnog studija Biologije s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 
OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o 
sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  
 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju 

 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju uskladio je studijski program 
diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički s člankom 78. stavkom 3. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. 
Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 
24/10).  
 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer: znanstveni  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju 

 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju uskladio je studijski program 
diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer: znanstveni s člankom 78. stavkom 3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o 
sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  
 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

diplomskog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju 
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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju uskladio je studijski program 
diplomskog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša s člankom 78. stavkom 3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o 
sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  
 
 
 
 
5.2.  Pravni fakultet 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta na sjednici održanoj 
16. ožujka 2015. godine donijelo Odluke o usklađenosti studijskih programa integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Prava, stručnog Upravnog studija i specijalističkog 
diplomskog stručnog studija Javne uprave s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10). Studijski programi integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Prava, stručnog upravnog studija izvode se na 
temelju dopusnice Ministra od 21. lipnja 2005. godine, a specijalistički diplomski stručni studij Javne 
uprave na temelju Odluke Senata od 25. veljače 2013. godine. Odredbom članka 37. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 
broj 94/13) izmijenjen je članak 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
dodavanjem stavka 3. prema kojemu studijski programi sadrži ishode učenja koji se stječu 
ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj sati za 
svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. Kao i u prethodnoj 
podtočci, temeljem citirane zakonske odredbe kao i članka 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te 
uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10) potrebno je uskladiti studijske 
programe, nakon čega će Sveučilište o istom obavijestiti Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. 
Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže donošenje odluka o usklađenosti studijskih programa. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali 
primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu donošenje odluka o usklađenosti navedenih 
studijskih programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio odluke, kako slijedi:  
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Prava  
na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

 
Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uskladio je studijski program 
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Prava s člankom 78. stavkom 3. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. 
Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 
24/10).  
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

stručnog studija Upravni studij 
na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
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Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uskladio je studijski program 
stručnog studija Upravni studij s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te 
uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

specijalističkog diplomskog stručnog studija Javne uprave  
na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

 
Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uskladio je studijski program 
specijalističkog diplomskog stručnog studija Javne uprave s člankom 78. stavkom 3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o 
sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  
 
  
6. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija na 

Medicinskom fakultetu Osijek 
 

Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda Senat izvijesti prof. dr. sc. Rudolf 
Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predsjednik 
Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate Senata Sveučilišta.  
Prorektor je upoznao članove Senata s Prijedlogom ustroja poslijediplomskog specijalističkog studija 
Oftalmologija i optometrija na Medicinskom fakultetu Osijek te istaknuo da je Fakultetsko vijeće 
Medicinskog fakulteta Osijek, 21. srpnja 2014. godine prihvatilo Elaborat studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija, te isti putem Povjerenstva za 
poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) uputilo 
Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na postupak vrednovanja. Iz priložene 
dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da je sukladno Zakonu o osiguranju kvalitete u znanosti i 
visokom obrazovanju u postupku vrednovanja studijskog programa Uprava Sveučilišta s liste 
predloženih recenzenata imenovala recenzente, kako slijedi: prof. dr. sc. Dušicu Pahor, redovitu 
profesoricu Medicinskog fakulteta u Mariboru, Univerzitetni klinički center Maribor, Odelek za 
očesne bolezni i prof. dr. sc. Damira Kovačevića, redovitog profesora Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
Klinika za oftalmologiju KBC Rijeka. Prijedlog studijskog programa specijalističkog studija 
Oftalmologija i optometrija sadrži: Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog 
studija Oftalmologija i optometrija (u daljnjem tekstu: Elaborat), Studiju o opravdanosti izvođenja 
studijskog programa i Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 21. srpnja 2014. 
godine. Predloženi studijski program u skladu je s misijom i strateškim ciljevima Sveučilišta. Uz 
navedeni Elaborat priložena je dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima 
za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa 
i reakreditaciju visokih učilišta. Za Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog 
studija Oftalmologija i optometrija je proveden postupak vrednovanja u skladu sa Zakonom o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o sadržaju dopusnice te 
uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog 
programa i reakreditaciju visokih učilišta. Recenzenti su izdali preporuku za pokretanje predloženog 
studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija i 
Povjerenstvo je 18. ožujka 2015. godine donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog 
programa poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija, te je prijedlog da 
Senat donese Odluku o ustroju i izvedbi navedenog poslijediplomskog specijalističkog studijskog 
programa na Medicinskom fakultetu Osijek.  
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Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o ustroju 
i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija iz znanstvenog 
područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničkih medicinskih znanosti.  
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1. Prihvaća se Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija 
Oftalmologija i optometrija.  

2. Na temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke Medicinski fakultet Osijek u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojava poslijediplomski 
specijalistički studij Oftalmologija i optometrija iz znanstvenog područja Biomedicina i 
zdravstvo, znanstvenog polja Kliničkih medicinskih znanosti.  

3. Poslijediplomski specijalistički studij naveden u točki 1. ove Odluke traje jednu godinu i 
završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se 60 ECTS bodova. 

4. Poslijediplomski specijalistički studij se izvodi na Medicinskom fakultetu Osijek-
znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 
7. Davanje suglasnosti za stjecanje doktorata znanosti izvandoktorskog studija na 

Medicinskom fakulteta Osijek za pristupnika mr. sc. Ivu Martinovića  
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje 
suglasnosti Senata za stjecanje doktorata znanosti izvandoktorskog studija na Medicinskom fakultetu 
Osijek, te predložio da članove Senata ukratko izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za 
znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske 
studije, doktorate i počasne doktorate.  
Prorektor je izvijestio Senat da je Povjerenstvo za poslijediplomske studije, doktorate i počasne 
doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine razmatralo 
prijedlog Medicinskog fakulteta Osijek o stjecanju doktorata znanosti temeljem izrade i javne obrane 
doktorske disertacije za pristupnika mr. sc. Ivu Martinovića. Povjerenstvo je utvrdilo da je Medicinski 
fakultet Osijek dostavio sljedeću dokumentaciju: Izvješće Povjerenstva o ispunjavanju propisanih 
uvjeta za stjecanje doktorata znanosti na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Biomedicine i 
zdravstva na Medicinskom fakultetu Osijek od 20. siječnja 2015. godine i odluku Fakultetskog vijeća 
od 26. siječnja 2015. godine.  Uvidom u dostavljeno Izvješće Povjerenstva vidljivo je da je  mr. sc. Ivo 
Martinović ostvario znanstvena dostignuća, kako slijedi: 14 objavljenih znanstvenih radova 
indeksiranih u bazi Current Contents (CC), (kao prvi autor i koautor ima impact factor 2013. od 
29,034 a ukupni „impact factor“ iznosi 44,931). Zatim je utvrđeno da je mr. sc. Ivo Martinović objavio 
i pet izvornih znanstvenih radova vezanih uz temu doktorske disertacije na kojima je prvi autor u 
časopisima indeksiranim u bazi Current Contents (CC) s čimbenikom odjeka većim od 1 (IF veći od 
1). Slijedom navedenog Povjerenstvo je utvrdilo da pristupnik ispunjava uvjete u skladu s člankom 73. 
stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 
198/03.,105/04.,174/04., 2/07 Odluka USRH, 46/07., 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i 
USRH) i sukladno članku 138. stavku 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 
člankom 101. stavkom 3. i 4. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i predlaže Senatu davanje suglasnosti na Odluku Fakultetskog vijeća 
Medicinskog fakulteta od 26. siječnja 2015. godine o ispunjavanju propisanih uvjeta mr. sc. Ive 
Martinovića, dr. med. za stjecane doktorata znanosti na poslijediplomskom sveučilišnom studiju 
Biomedicine i zdravstva temeljem izrade i javne obrane doktorske disertacije na Medicinskom 
fakultetu Osijek.      
Rektor je predložio da se članovi Senata očituju o navedenom Izvješću i prijedlogu Povjerenstva. 
Senat je prihvatio pozitivno Izvješće i prijedlog Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 
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ODLUKU 
 

Daje se suglasnost na Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 26. siječnja 2015. godine o ispunjavanju propisanih 
uvjeta mr. sc. Ive Martinovića, dr. med. za stjecanje doktorata znanosti na poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju Biomedicine i zdravstva temeljem izrade i javne obrane doktorske 
disertacije na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
8. Izmjena naziva Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Senat je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za 
nastavu i studente i predsjednik Vijeća Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti te istaknuo 
da je Vijeće Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti (u daljnjem tekstu: Vijeće) donijelo 
30. siječnja 2015. godine Odluku o prijedlogu promjene naziva Doktorske škole Društveno-
humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossamyera u Osijeku. Uz prijedlog, Vijeće je 
priložilo Potvrdu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 10. prosinca 2014. godine (Klasa: 
602-04714-13/00107 URBROJ: 533-20-14-0004) zaprimljene 23. prosinca 2014. godine o upisu 
izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 
Kulturologija u programskom smjeru Umjetnosti i književnost u kulturi. Iz navedene Potvrde je 
vidljivo da je promijenjen naziv smjera Umjetnost i književnost u kulturi u Kultura, umjetnost i 
književnost u europskom kontekstu s dva modula: Interkulturalna filologija u europskom kontekstu i 
Izvedbene i vizualne umjetnosti i kultura u europskom kontekstu. U navedenom smjeru, modul 
Izvedbene i vizualne umjetnosti i kultura u europskom kontekstu izvodi se iz interdisciplinarnog 
područja umjetnosti što je u skladu sa studijskim programom poslijediplomskog interdisciplinarnog 
sveučilišnog studija Kulturologija. Uzimajući u obzir činjenicu da se poslijediplomski sveučilišni 
studij Kulturologija izvodi iz interdisciplinarnih područja znanosti: društvenih i humanističkih 
znanosti te interdisciplinarnog područja umjetnosti, Vijeće predlaže Senatu promjenu naziva 
Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti na način da se naziv promijeni u: Doktorska škola 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
Senat je prihvatio navedeno obrazloženje i prijedlog Vijeća te jednoglasno donio    
 

ODLUKU 
o promjeni naziva Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossamyera u Osijeku 
 

Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti ustrojena Odlukom Senata Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 11. travnja 2011. godine mijenja naziv u Doktorska 
škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

 
 

9. Programi cjeloživotnog učenja:  
 
Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na programe 
cjeloživotnog učenja i predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za   
strategiju razvoja i prostorno planiranje i predsjednik Povjerenstva za provjeru ispunjenosti uvjeta za 
izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta. 
Prorektor je izvijestio da je Povjerenstvo 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) provelo postupke provjere 
ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja sukladno Pravilima za provedbu 
postupka provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-
nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
(daljnjem tekstu: Pravila), kako slijedi:  
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9.1. „Jean Monet katedre za procesno pravo EU“ na Pravnom fakultetu Osijek 
 

Prorektor je izvijestio da je Pravni fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
dostavio 16. prosinca 2014. godine Senatu zahtjev za izdavanje suglasnosti na izvedbu programa 
cjeloživotnog učenja pod nazivom program aktivnosti „Jean Monnet katedre za procesno pravo EU“. 
Povjerenstvo je na sjednici održanoj 23. siječnja 2015. godine provelo postupak provjere ispunjenosti 
uvjeta za izvođenje gore navedenog programa cjeloživotnog učenja na Pravnom fakultetu Osijek. Na 
temelju provedenog postupka u skladu s Pravilima, Povjerenstvo je utvrdilo da je uz zahtjev Pravnog 
fakulteta Osijek, priložena odluka Fakultetskog vijeća od 8. prosinca 2014. godine i Elaborat o 
programu cjeloživotnog učenja pod nazivom program aktivnosti „Jean Monnet katedre za procesno 

pravo EU“. Na temelju priložene dokumentacije, Povjerenstvo je provelo postupak i u skladu s 
Pravilima utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje navedenog programa cjeloživotnog učenja te 
dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o davanju suglasnosti na ustroj i 
izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom program aktivnosti „ Jean Monnet katedre za 

procesno pravo EU“ na Pravnom fakultetu Osijek. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti Pravnom fakultetu Osijek 
na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom program aktivnosti 

„Jean Monnet katedre za procesno pravo EU“ 

 
Daje se suglasnost Pravnom fakultetu Osijek na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja 
pod nazivom program aktivnosti „Jean Monnet katedre za procesno pravo EU“.  
 
 
9.2. Program osposobljavanja pomoćnika za djece s teškoćama u razvoju i osobe s  
       invaliditetom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 
 
Nadalje, Prorektor je izvijestio da je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostavio 16. veljače 2015. godine Senatu zahtjev za izdavanje 
suglasnosti na izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program osposobljavanja 

pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom“. Povjerenstvo je na sjednici 
održanoj 20. ožujka 2015. godine provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje gore 
navedenog programa cjeloživotnog učenja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Na temelju 
provedenog postupka u skladu s Pravilima, Povjerenstvo je utvrdilo da je uz zahtjev Fakulteta za 
odgojne i obrazovne znanosti, priložena odluka Fakultetskog vijeća od 28. siječnja 2015. godine i 
Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program osposobljavanja pomoćnika za 

djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom“. Na temelju priložene dokumentacije, 
Povjerenstvo je provelo postupak i u skladu s Pravilima utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje 
navedenog programa cjeloživotnog učenja te dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom 
donošenja Odluke o davanju suglasnosti na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod 
nazivom „Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s 

invaliditetom“ na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 
na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom  

„Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom“ 

 
Daje se suglasnost Fakultetu za odgojne i obrazovne na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog 
učenja pod nazivom program aktivnosti „Program osposobljavanja pomoćnika za djecu 

teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom“.  
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9.3. Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku 

 
Isto tako, Prorektor je izvijestio da je Ekonomski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku dostavio 24. veljače 2015. godine Senatu zahtjev za izdavanje suglasnosti na 
izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program razlikovnih obveza za upis na 

diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 20. ožujka 
2015. godine provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje gore navedenog programa 
cjeloživotnog učenja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Na temelju provedenog postupka u skladu s 
Pravilima, Povjerenstvo je utvrdilo da je uz zahtjev Ekonomskog fakulteta u Osijeku, priložena odluka 
Fakultetskog vijeća od 23. veljače 2015. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod 
nazivom „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“. 
Na temelju priložene dokumentacije, Povjerenstvo je provelo postupak i u skladu s Pravilima utvrdilo 
ispunjenost uvjeta za izvođenje navedenog programa cjeloživotnog učenja te dostavilo Senatu 
pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o davanju suglasnosti na ustroj i izvedbu programa 
cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije 

Ekonomskog fakulteta u Osijeku“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom  

„Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“ 

 
Daje se suglasnost Ekonomskom fakultetu na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja 
pod nazivom program aktivnosti „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije 

Ekonomskog fakulteta u Osijeku“.  
 
 
9.4. Izmjene i dopune Interdisciplinarnog programa stručnog usavršavanja u području zaštite 

procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom na Pravnom fakultetu Osijek  
 
U okviru ove podtočke, Prorektor je izvijestio da je Pravni fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku dostavio 20. ožujka 2015. godine Senatu zahtjev za izmjenama i dopunama 
programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Interdisciplinarni program stručnog usavršavanja u 

području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom“ koje se odnose na dislocirano 
izvođenje stručnog usavršavanja. Uz zahtjev Pravnog fakulteta Osijek priložena je Odluka 
Fakultetskog vijeća od 16. ožujka 2015. godine o prihvaćanju izmjena i dopuna navedenog programa. 
Na temelju priložene dokumentacije i u skladu s Pravilima Povjerenstvo je na sjednici održanoj 20. 
ožujka 2015. godine provelo postupak i donijelo pozitivno Izvješće s prijedlogom o davanju 
suglasnosti na izmjene i dopune programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Interdisciplinarni 

program stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom“ 

na Pravnom fakultetu Osijek i dostavilo ga Senatu. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti na izmjene i dopune programa cjeloživotnog učenja pod nazivom 
„Interdisciplinarni program stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i 

komunikacije s djetetom“ na Pravnom fakultetu Osijek  
 

Prihvaćaju se izmjene i dopune programa cjeloživotnog učenja pod nazivom “Interdisciplinarni 

program stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s 

djetetom“ na Pravnom fakultetu Osijek.  
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U okviru ove točke dnevnog reda Prorektor je istaknuo da je Povjerenstvo za provjeru ispunjenosti 
uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenovano Odlukom Senata od 27. 
ožujka 2014. godine. Povjerenstvo je ovlašteno stručno tijelo Senata koje u prijelaznom razdoblju do 
uspostavljanja Centra za cjeloživotno učenje i donošenju Pravilnika Centra za cjeloživotno učenje te 
Pravilnika za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja provodi postupka provjere ispunjenosti 
uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta. Postupci provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog 
učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta provode se u skladu 
s Pravilima za provedbu postupka provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog 
učenja na znanstveno-nastavnimi umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, koje je donijelo Povjerenstvo 18. travnja 2014. godine. U skladu s navedenim 
Pravilima, Povjerenstvo provodi postupke provjere uvjeta za ustroj i izvedbu programa cjeloživotnogu 
učenja i svoje Izvješće s prijedlogom dostavlja Senatu. Slijedom navedenog Povjerenstvo prijedlaže 
Senatu da ga ovlasti za dodatnu provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog 
učenja ukoliko dođe do promjene mjesta izvođenja programa odnosno ukoliko se program izvodi 
izvan sjedišta znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice ili se povećava cijena ukupnih troškova za 
izvedbu programa nakon ustroja i izvede programa cjeloživotnog učenja na znanstveno/umjetničko-
nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Nakon toga Rektor je predložio da se prihvati navedeni prijedlog Povjerenstva, Senat nije imalo 
dodatnih pitanja ni prijedloga stoga je  jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o ovlaštenju Povjerenstva za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog 
učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku 
 

1. Ovlašćuje se Povjerenstvo za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja na znanstveno/umjetničko-nastavnim  sastavnicama Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) za dodatnu provjeru 
ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja ukoliko dođe do promjene 
mjesta izvođenja programa odnosno ukoliko se program izvodi izvan sjedišta 
znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice ili se povećava cijena ukupnih troškova za 
izvedbu programa nakon ustroja i izvede programa cjeloživotnog učenja na 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

2. Način dodatne provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja 
utvrđuje Povjerenstvo. 

 
 
10. Prijedlog Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. 
Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Odbora za statutarna i pravna pitanja.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen prijedlog Statuta 
Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kojeg je predložila Skupština 
Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i dostavila ga Odboru za statutarna 
i pravna pitanja. Predloženi Statut Studentskog zbora u skladu je s Zakonom o Studentskom zboru i 
drugim studentskim organizacijama („Narodne novine“ br. 71/07.) te Statutom Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i drugim propisima. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici 
održanoj 19. ožujka 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na navedeni prijedlog Statuta i dostavio ga 
Senatu.    
Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženi Statut 
Studentskog zbora te je Rektor predložio Senatu glasovanje o prijedlogu Statuta Studentskog zbora 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  
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STATUT 

STUDENTSKOG ZBORA 
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 
Navedeni Statut je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
11. Prijedlog Pravilnika Centra za bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju 

Strossmayeru i crkvenoj povijesti 
 

Isto taku u okviru ove točke dnevnog reda Senat je izvijestio Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković te istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen Prijedlog Pravilnika Centra za 
bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju Strossmayeru i crkvenoj povijesti (u daljnjem 
tekstu: Prijedlog Pravilnika Centra). Prijedlogom Pravilnika Centra u skladu s Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i drugim propisima 
uređuje se ustrojstvo, djelatnost i poslovanje Centra za bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu 
Jurju Strossmayeru i crkvenoj povijesti (u daljnjem tekstu: Centar), ovlasti i način odlučivanja, tijela 
Centra, status zaposlenika i druga pitanja značajna za Centar. Centar je znanstvenoistraživačka 
sastavnica Sveučilišta koji obavlja znanstvenoistraživački rad u društvenim i humanističkim 
znanostima i interdisciplinarnom području znanosti odnosno istraživanja u području umjetnosti, koja 
su povezana s istraživanjem Strossmayerova života i djela te srodnih tema iz crkvene povijesti. Misija 
Centra je sustavno prikupljanje svih Strossmayerovih djela (objavljenih i neobjavljenih), izrada 
retrospektive i praćenje tekuće bibliografije o Strossmayeru te sustavno istraživanje arhivskog gradiva 
o njemu i o crkvenoj povijesti uopće. Nadalje, Prorektor je istaknuo da je Centar podružnica 
Sveučilišta u skladu s Zakonom o ustanovama i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Sveučilišta 
i svojim na nazivom. Stručno vijeće Centra je Vijeće Centra koje ima 21 člana i čine ga nastavnici u 
znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima s znanstveno-nastavnih i umjetničko-
nastavnih sastavnica Sveučilišta iz područja društvenih i humanističkih znanosti, interdisciplinarnog 
područja znanosti i umjetnosti te područja umjetnosti i predstavnik Hrvatskog povijesnog instituta u 
Rimu, kako slijedi: Humanističke znanosti-8 članova od toga Katolički bogoslovni fakultet-5 članova i 
Filozofski fakultet-3 člana, Društvene znanosti-6 članova od toga Ekonomski fakultet-2 člana, Pravni 
fakultet-2 člana, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti-2 člana te Interdisciplinarno područje 
znanosti i umjetnosti i Umjetničko područje-6 članova od toga Odjel za kulturologiju-3 člana, 
Umjetnička akademija-3 člana i Hrvatski povijesni institut u Rimu-jedan član. Pročelnik i zamjenik 
pročelnika članovi su Vijeća Centra po položaju. Mandat članovima Vijeća traje četiri godine te ista 
osoba može biti ponovno izabrana za predstavnika u Vijeću. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na 
sjednici održanoj 19. ožujka 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na predloženi Pravilnik Centra.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom te otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na 
izneseno, te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Pravilnika Centra za bibliografsko-
dokumentacijsku građu o Josipu Jurju Strossmayeru i crkvenoj povijesti. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio  

 
P R A V I L N I K 

CENTRA ZA BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKU GRAĐU 
O JOSIPU JURJU STROSSAYERU I CRKVENOJ POVIJESTI 

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

 
 

12. Prijedlog Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete 
visokog obrazovanja 
 

Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen prijedlog Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Centra za unaprjeđenje i osigurane kvalitete 
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visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu: Odluka). U obrazloženju Odluke podsjetio je članove Senata 
da je Pravilnik Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na prijedlog 
privremenog pročelnika Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja donio Senat 
Sveučilišta 17. prosinca 2013. godine, te je stupio na snagu dana 27. prosinca 2013. godine. 
Pravilnikom se pobliže uređuje ustrojstvo, djelatnost i poslovanje Centra, tijela Centra i njihov 
djelokrug rada, zaposlenici Centra, opći akti Centra te javnost rada i druga pitanja značajna za Centar. 
Centar je podružnica Sveučilišta i posebna sastavnica koja obavlja poslove vezane za sustav 
upravljanja i unaprjeđenja kvalitete sustava visokog obrazovanja Sveučilišta. Odlukom o ustrojstvu 
radnih mjesta utvrđuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Centra, nazivi radnih mjesta, opis poslova i 
zadaća položaja ili radnog mjesta te uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i broj izvršitelja, a nazivi radnih 
mjesta te koeficijenti složenosti poslova u Centru utvrđuju se sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ br. 25/13., 72/13., 151/13., 
9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14., 87/14., 120/14., 147/14., 151/14 i 11/15. Ustrojstvom i načinom rada 
osigurava se učinkovito obavljanje poslova i zadaća koji proizlaze iz osnovnog sadržaja djelatnosti 
Centra utvrđenog Statutom Sveučilišta, Pravilnikom Centra, odlukama pročelnika i Vijeća Centra te 
općim aktima Centra i Sveučilišta. Zatim je naglasio da Odluku o ustrojstvu radnih mjesta Centra 
prema proceduri utvrđenoj Statutom Sveučilišta na prijedlog Pročelnice Centra i Vijeća Centra donosi 
Senat uz prethodno pozitivno mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja, a Odbor je 19. ožujka 
2015. godine dao pozitivno Mišljenje na navedeni prijedlog Odluke.  
Nakon iznesenog Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na 
izneseno, te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o ustroju radnih mjesta Centra. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
O USTROJSTVU RADNIH MJESTA  

CENTRA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA 
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

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

 
 

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

 
Isto tako pod ovom točkom dnevnog reda članove Senata izvijestio je Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković te istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljena Odluka Fakultetskog vijeća 
Građevinskog fakulteta o dopuni Statuta Građevinskog fakulteta Osijek od 10. ožujka 2015. godine, 
Mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja od 19. ožujka 2015. godine i Prijedlog Odluke o 
davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta Osijek. Na 
prijedlog Dekana Građevinskog fakulteta Osijek Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta je na 
sjednici održanoj 10. ožujka 2015. godine donijelo Odluku o dopuni Statuta Građevinskog fakulteta 
Osijek na način da se u članku 11. stavku 1. iza podstavka 18. Statuta briše točka (.) i dodaje se novi 
podstavak 19., koji glasi: „-obavljanje poslova provođenja natječaja s područja arhitekture, urbanizma, 
unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza.“ Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 
19. ožujka 2015. godine na navedenu dopunu Statuta Građevinskog fakulteta dao pozitivno Mišljenje i 
dostavio ga Senatu.  

Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor  
predložio Senatu glasovanje o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Građevinskog fakulteta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  

Statuta Građevinskog fakulteta u sastavu   
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
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Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
14. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Medicinskog fakulteta Osijek 
 
Prorektor Vinković je izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen Pravilnik o 
ustrojstvu radnih mjesta Medicinskog fakulteta Osijek kojeg je na prijedlog Fakultetskog vijeća 
Medicinskog fakulteta Osijek od 18. prosinca 2014. godine donio dekan Medicinskog fakulteta Osijek 
19. prosinca 2014. godine. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 19. ožujka 
2015. godine dao pozitivno Mišljenje na navedeni Pravilnik.  
Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor  
predložio Senatu glasovanje o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta 
Medicinskog fakulteta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Medicinskog fakulteta  

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Navedeni Pravilnik je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
15. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Građevinskog fakulteta Osijek 
 

U okviru ove točke dnevnog reda Prorektor Vinković je istaknuo da je u materijalima za sjednicu 
Senata na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Građevinskog fakulteta Osijek od 11. ožujka 2015. godine koju je donio dekan Građevinskog fakulteta 
Osijek na prijedlog Fakultetskog vijeća od 10. ožujka 2015. godine. Na dostavljene izmjene i dopune 
Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Građevinskog fakulteta Osijek Odbor za statutarna i pravna 
pitanja je na sjednici održanoj 19. ožujka 2015. godine dao pozitivno Mišljenje.  

Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor  
predložio Senatu glasovanje o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Građevinskog fakulteta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  

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

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

 

 
16. Dodjela sveučilišnih studentskih stipendija i potpora za akademsku 2014./2015. godinu 

 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom dodjele stipendija i potpora 
Sveučilišta za akademsku 2014./2015. godinu redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, 
integriranih preddiplomskih i diplomski te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih 
stručnih studija, članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente i predsjednik Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da se Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora 
redovitim studentima Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastalo 13. ožujka 2015. godine, te 
utvrdilo da je Natječaj za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja 
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Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu redovitim studentima (u daljnjem tekstu: 
Natječaj), objavljen 2. veljače 2015. godine na Internet stranici Sveučilišta, a isti je trajao zaključno s 
17. veljače 2014. godine. Isto tako, uvidom u Natječajnu dokumentaciju Povjerenstvo je utvrdilo da se 
na Natječaj prijavilo 328 studenata, od kojih 296 studenta ispunjavaju uvjete Natječaja, te da 32 
studenta ne ispunjavaju uvjete Natječaja. Na A) kategoriju – stipendije za izvrsnost prijavilo se 
ukupno 209 studenata, koji ispunjavaju uvjete Natječaja, a Sveučilište dodjeljuje ukupno 127 
stipendija, prema sljedećim potkategorijama: A1.) studentima viših godina studija dodjeljuje se 60 
stipendija (135 prijava), A2.) studentima I. godine preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih 
stručnih studija te I. godine integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija dodjeljuje se 
27 stipendija (40 prijava) i A3.) studentima I. godina diplomskih sveučilišnih studija dodjeljuje se 40 
stipendija (34 prijave). Na B) kategoriju – stipendije studentima aktivnim sportašima nije se prijavio 
niti jedan student koji ispunjava uvjete Natječaja, a za navedenu kategoriju Sveučilište dodjeljuje 
ukupno 10 stipendija. Na C) kategoriju – stipendije studentima u stanju socijalne potrebe prijavilo se 
ukupno 84 studenata koji ispunjavaju uvjete Natječaja, a Sveučilište za navedenu kategoriju dodjeljuje 
ukupno 50 stipendija pod sljedećim potkategorijama: C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog 
stanja dodjeljuje se 35 stipendija (75 prijava), C2.) studentima s invaliditetom dodjeljuje se 5 
stipendija (3 prijave) i C3.) studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama dodjeljuje se 
10 stipendija (6 prijava). D) kategoriju – potpore studentima u stanju socijalne potrebe prijavilo se 
ukupno 3 studenta koji ispunjavaju uvjete Natječaja, ali niti jedan student ne plaća troškove studija 
(školarinu).  
Nadalje, Prorektor je istaknuo da su se studenti Sveučilišta prijavili na više kategorija Natječaja, a dok 
pravo na stipendiju mogu ostvariti samo po jednoj osnovi. S obzirom na iskazane prioritete liste 
spomenutih studenata došlo je do pomicanja unutar rang lista za A1.), A3.) i C1.) kategoriju. 
Povjerenstvo je utvrdilo da se na A) kategoriju – stipendije za izvrsnost potkategoriju A3.) studenti I. 
godine diplomskih sveučilišnih studija prijavilo 34 studenata, s tim da je jedna studentica ostvarila 
pravo na potkategoriju A1.) te stoga ne ostvaruje pravo na stipendiju potkategorije A3.), a s obzirom 
da Sveučilište dodjeljuje 40 stipendija za navedenu potkategoriju predložena je prenamjena novčanih 
sredstava preostalih 7 stipendija u korist potkategorije A1.) studentima viših godina studija te se 
povećava broj stipendija s 60 na 67 stipendija. Isto tako, Povjerenstvo je utvrdilo da je za B) kategoriju 
– stipendije studentima aktivnim sportašima predviđeno 10 stipendija, a s obzirom da se nije prijavio 
niti jedan student koji ispunjava uvjete Natječaja predložena je prenamjena novčanih sredstava 
osiguranih iz Državnog proračuna u korist kategorije A1.) studentima viših godina studija povećanjem 
broja stipendija s 67 na 77 stipendija. Također je Povjerenstvo utvrdilo da se na C) kategoriju – 
stipendije studentima u stanju socijalne potrebe potkategoriju C2.) studenti s invaliditetom prijavila 3 
studenta te s obzirom da Sveučilište dodjeljuje 5 stipendija za navedenu potkategoriju predložena je 
prenamjena novčanih sredstava preostale 2 stipendije u korist potkategorije C1.) studentima slabijeg 
socijalno-ekonomskog stanja i s 35 povećati na 37 stipendija. Na potkategoriju C3.) studentima koji 
pripadaju potencijalno ranjivim skupinama prijavilo se 6 studenata, a s obzirom da Sveučilište 
dodjeljuje 10 stipendija predložena je prenamjena novčanih sredstava preostale 4 stipendije u korist 
potkategorije C1.) studentima slabije socijalno-ekonomskog stanja i povećati broj s 37 na 41 
stipendiju. Za D) kategoriju – potpore studentima u stanju socijalne potrebe prijavilo se ukupno 3 
studenata koji ispunjavaju uvjete Natječaja, ali niti jedan student ne plaća troškove studija (školarinu), 
a s obzirom da su za potpore studentima u stanju socijalne potrebe osigurana novčana sredstva iz 
Programskih ugovora u iznosu od 44.000,00 kn predložena je prenamjena novčanih sredstava potpora 
studentima u stanju socijalne potrebe za 4 stipendije u korist potkategorije C1.) studentima slabijeg 
socijalno-ekonomskog stanja i povećati broj stipendija s 41 na 45 stipendija time se povećava i ukupan 
broj stipendija u C) kategoriji s 50 na 54 stipendije.  
Slijedom navedenog, Povjerenstvo predlaže dodjelu stipendija i potpora prema kategorijama, kako 
slijedi: 
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A) kategorija – stipendije za izvrsnost (ukupno 137 stipendija): 
• A1.) studentima viših godina studija dodjeljuje se 77 stipendija 
• A2.) studentima I. godina preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih 

studija  
         te I. godina integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija   
         dodjeljuje se 27 stipendija 

• A3.) studentima I. godina diplomskih sveučilišnih studija dodjeljuju se 33 stipendije 
 

C) kategorija – stipendije studentima u stanju socijalne potrebe (ukupno 54 stipendije): 
• C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja dodjeljuje se 45 stipendija 
• C2.) studentima s invaliditetom dodjeljuju se 3 stipendije 
• C3.) studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama dodjeljuje se 6  

        stipendija 
 

Popisi studenata, koji ostvaruju pravo na stipendiju A) i C) kategorije nalaze se u privitku. Sijedom 
navedenog Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o dodjeli stipendija i potpora Sveučilišta 
za akademsku 2014./2015. godinu redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih, sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih 
diplomskih stručnih studija Sveučilišta.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na podneseno Izvješće, te je 
Rektor predložio Senatu donošenje Odluke o gore navedenim dodjelama stipendija i potpora redovitim 
studentima za akademsku 2014./2015. godinu. Članovi Senata jednoglasno su 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 2014./2015. godinu 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Isto tako, Prorektor je izvijestio da će rang liste studenata za dodjelu studentskih stipendija prema 
kategorijama A) i C) biti objavljene na internetskoj stranici Sveučilišta 1. travnja 2015. godine te 
istaknuo da je potrebno ovlastiti Povjerenstvo da kao ovlašteno stručno tijelo Senata u slučaju 
pomicanja mjesta na rang listi utvrdi konačne rang liste dobitnika studentskih stipendija i potpora 
redovitim studentima Sveučilišta.  
Nakon iznesenog Rektor je predložio članovima Senata donošenje Odluke kojom se ovlašćuje 
Povjerenstvo da u slučaju pomicanja mjesta na rang listama objavljenima 1. travnja 2015. godine 
utvrdi konačne rang liste dobitnika studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta. 
Članovi Senata jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Ovlašćuje se Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenovano Odlukom Senata 28. siječnja 2015. 
godine u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente, predsjednik 
i članovi: prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prodekan Poljoprivrednog fakulteta, izv. prof. dr. sc. 
Vesnica Mlinarević, prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Maja Abičić, 
studentica Filozofskog fakulteta i Nikolina Šeremet, studentica Ekonomskog fakulteta da u 
skladu s točkom IV. 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 1. travnja 
2015. godine. 
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17. Sveučilišno izdavaštvo 

 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za 
izdavačku djelatnost članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente te predsjednik Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta.  
Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 25. travnja 2013. godine prijedloge Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, 
Građevinskog, Medicinskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, te Odjela za matematiku i 
Umjetničke akademije za izdavanje sveučilišnih udžbenika i priručnika. Uvidom u priloženu 
dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje udžbenika i priručnika dostavljene: 
Odluke Fakultetskog vijeća, Vijeća Odjela i Vijeća akademije, recenzije i pripremljen tekst udžbenika 
i priručnika za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje 
suglasnosti za izdavanje, kako slijedi:  
 
1. FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 
 
Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti za izdavanje 3 udžbenika i jednog priručnika, kako 
slijedi:  
 
Autor: Dr. sc. Snježana Dubovicki 
Udžbenik: Kreativnost u sveučilišnoj nastavi 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Milena Ivanuš Grmek (Pedgoška fakulteta Univerza v Mariboru) 
                     Prof. dr. sc. Ladislav Bognar, red. prof. u mirovini (Fakultet za odgojne i obrazovne                
                     znanosti Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Kreativnost u sveučilišnoj nastavi“ 

autorice  dr. sc. Snježane Dubovicki. 
 
 
Autor: Dr. sc. Vesna Svalina 
Udžbenik: Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe 
Recenzenti: Prof. dr. sc.  Milan Matijević (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota (Filozofski fakultet – Odsjek za učiteljski studij 
                                                                                  Sveučilišta u Splitu) 
                     Doc. dr. sc. Sabina  Vidulin (Odjel za glazbu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)   
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Kurikulum nastave glazbene kulture i 

kompetencije učitelja za poučavanje glazbe“ autorice dr. sc. Vesne Svalina. 
 
 
Autor: Doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić 
Priručnik: Primjena otvorenog modela nastave glazbe u prva četiri razreda osnovne škole 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Pavel Rojko (Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Izv. prof. art. Antoaneta Radočaj-Jerković (Umjetnička akademija Sveučilišta  
                                                                                                 u Osijeku) 
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Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Primjena otvorenog modela nastave 

glazbe u prva četiri razreda osnovne škole“ autorice doc. dr. sc. Jasne Šulentić Begić. 
 
 
Autorice: Ivana Stanić, dipl. uč.  
                 izv. prof. dr. sc. Edita Borić 
Udžbenik: Mjerila ocjenjivanja u razrednoj nastavi 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Geza Cekuš (Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku –Katedra za   
                                                             metodike i Katedra za matematiku i prirodoslovlje Subotica) 
                     Izv. prof. dr. sc. Vlasta Hus (Pedagoška fakulteta Univerza v Mariboru) 
                     Doc. dr. sc. Vesna Bjedov (Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Mjerila ocjenjivanja u razrednoj 

nastavi“ autorice Ivane Stanić, dipl. uč. i izv. prof. dr. sc. Edite Borić. 
 
 
2. GRAĐEVINSKI FAKULTET 
 
Na Građevinskom fakultetu za izdavanje jednog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autor: Anamarija Štefić, prof. 
Udžbenik: Deutsch im Bauwesen 
Recenzenti: Doc. dr. sc. Tihomir Živić (Odjel za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku) 
                     Doc. dr. sc. Tihomir Engler (Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Doc. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko (Građevisnki fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Deutsch im Bauwesen“ autorice 
Anamarije Štefić, prof. 
 
 
3. MEDICINSKI FAKULTET 
 
Na Medicinskom fakultetu za izdavanje 3 udžbenika i jednog priručnika, kako slijedi:  
 
Autor: Prof. dr. sc. Aleksandar Včev  
             Neel Burton 
Udžbenik: Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje 1. hrvatsko izdanje temeljeno  
                   na 4.  engleskom izdanju knjige OSCE's 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Pavo Filaković (Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Prof. dr. sc. Sanja Balen (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
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O D L U K U 
 

 Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Objektivno strukturirano kliničko 

ispitivanje“ 1. hrvatsko izdanje temeljeno na 4. engleskom izdanju knjige OSCE's autora prof. dr. 
sc. Aleksandra Včeva i Neela Burtona. 
 
 
Autor: Prim. doc. dr. sc. Rajko Fureš 
Udžbenik: Ivan Krstitelj Lalangue, „otac“ medicinske stručne književnosti na hrvatskom jeziku 
                   i hrvatskog primaljstva 
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Dubravko Habek (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Prof. dr. sc. Amir Muzur (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 
                     Prof. dr. sc. Siniša Šijanović (Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Ivan Krstitelj Lalangue, „otac“ 

medicinske stručne književnosti na hrvatskom jeziku i hrvatskog primaljstva“ autora prim. doc. dr. 
sc. Rajka Fureša. 
 
 
Autori: Prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer 
              Izv. prof. dr. sc. Mladen Bušić  
              Doc. dr. sc. Damir Bosnar 
Udžbenik: Atlas ultrazvučne biomikroskopije Ultrazvučni prikaz patoloških stanja prednjeg  
                   segmenta oka Atlas of ultrasound biomicroscopy Ultrasound presenatations 
                   of anterior segment eye pathology 
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Eugenia Tedeschi Reiner (Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Osijeku) 
                     Prof. dr. sc. Renata Iveković (Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Atlas ultrazvučne biomikroskopije 

Ultrazvučni prikaz patoloških stanja prednjeg segmenta oka“ autora prof. dr. sc. Biljane 
Kuzmanović Elabjer, izv. prof. dr. sc. Mladena Bušića i doc. dr. sc.  Damira Bosnara. 
 
 
Autori: Prof. dr. sc. Silvio Bašić 
              Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo 
Priručnik: Epilepsija i drugi poremećaji svijesti-klasifikacija, dijagnostika i liječenje 
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes (Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Doc. dr. sc. Igor Antončić  (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
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O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Epilepsija i drugi poremećaji svijesti-

klasifikacija, dijagnostika i liječenje“ autora prof. dr. sc. Silvija Bašića i prof. dr. sc. Silve 
Butković Soldo. 
 
 
ODJEL ZA MATEMATIKU 
 
Na Odjelu za matematiku za izdavanje 2 udžbenika kako slijedi:  
 
Autor: Doc. dr. sc. Ivan Matić 
Udžbenik: Uvod u teoriju brojeva 
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Marcela Hanzer (Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog 
                                                                               fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Izv. prof. dr. sc. Neven Grbac (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Uvod u teoriju brojeva“ autora doc. dr. 
sc. Ivana  Matića. 
 
 
Autor: Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski 
Udžbenik: Numerička matematika, izmijenjeno i dopunjeno izdanje 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Dragan Jukić (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku) 
                     Prof. dr. sc. Miljenko Marušić (Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog 
                                                                           fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Numerička matematika, izmijenjeno i 

dopunjeno izdanje“ autora prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog. 
 
 
4. PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
 
Na Prehrambeno-tehnološkom  fakultetu za izdavanje jednog zbornika radova, kako slijedi:  
 
Urednici: Prof. dr. sc. Drago Šubarić  
                 Prof. dr. sc. Ante Jukić 
Zbornik radova: XV Ružičkini dani danas znanost-sutra industrija 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Igor Jerković (Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu) 
                     Prof. dr. sc. Darko Kiš (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Izv. prof. dr. sc. Elvira Vidović (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
                                                                            Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Izv. prof. dr. sc. Ivica Strelec (Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u                   
                                                                        Osijeku) 
                     Doc. dr. sc. Maja Molnar (Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Dr. sc. Rezica Sudar, zn. savjetnik (Poljoprivredni institut Osijek) 
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Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje zbornika radova pod nazivom „XV Ružičkini dani danas znanost-

sutra industrija“ urednika prof. dr. sc. Drage Šubarića i prof. dr. sc. Ante Jukića. 
 
 
5. UMJETNIČKA AKADEMIJA 
 
Na Umjetničkoj akademiji za izdavanje jednog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autorica: Red. prof. art. Sanja Drakulić  
Redaktori: Doc. art. Konstantin Krasnitsky  
                    Yuliya Krasnitskaya 
Udžbenik: United We Stand, Divided We Fall za dva klavira/for two pianos 
Recenzenti: Red. prof. art. Sanda Majurec (Umjetnička akademija Sveučilišta u Osijeku) 
                     Prof. Yakov Kasman (The University of Alabama SAD) 
 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „United We Stand, Divided We Fall za 

dva klavira/for two pianos“ autora red. prof. art. Sanje Drakulić i redaktora doc. art. 
Konstantina Krasnitskyog i Yuliye Krasnitskaya. 
 
 
18. Izvješće o realiziranim Erasmus aktivnostima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku u akademskoj 2013/2014. godini 
 

U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, 
prorektor za nastavu i studente Sveučilišta te istaknuo da su u odlaznoj mobilnosti u svrhu studijskog 
boravka sudjelovali studenti sedam sastavnica Sveučilišta, a najveći broj odlaznih mobilnosti u 
akademskoj 2013./2014. godini ostvarili su studenti Filozofskog i Elektrotehničkog fakulteta te Odjela 
za kulturologiju (46.3%). Usporedbom ukupnog broja odlaznih mobilnosti u svrhu studijskog boravka 
na Sveučilištu u Osijeku u 2008./2009. (12 odlaznih mobilnosti) i tijekom 2013./2014. (68 odlaznih 
mobilnosti) vidljiv je kontinuiran rast odlazne mobilnosti. Isto tako studenti osječkog Sveučilišta u 
sklopu odlazne Erasmus mobilnosti od akademske 2010./2011. godine imaju mogućnost obavljati 
stručnu praksu u inozemnim ustanovama i tvrtkama. U prvoj godini stručnu je praksu u inozemstvu 
obavljalo ukupno devet studenata, a u akademskoj 2013./2014. godini na stručnu praksu odlazi ukupno 
29 studenata s 11 sastavnica. U odnosu na države u kojima studenti studiraju i/ili obavljaju stručnu 
praksu do sada je najveći broj mobilnosti ostvaren na visokoškolskim ustanovama u državama u 
kojima Sveučilište u Osijeku tradicionalno ima razvijenu bilateralnu suradnju, a to su sveučilišta u 
Njemačkoj, Mađarskoj i Portugalu. Nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Osijeku najčešće se 
odlučuje Erasmus mobilnost realizirati na sveučilištima u Sloveniji (12), Austriji (8), Njemačkoj (6) i 
Mađarskoj (4). Od ukupno 61 mobilnosti (ne)nastavnog osoblja, 49.1% realizirano je na 
visokoškolskim ustanovama spomenutih država. Nadalje, dolazna mobilnost se na sveučilištima u 
Republici Hrvatskoj realizira od akademske godine 2011./2012. Znanstveno-nastavne sastavnice 
Sveučilišta u Osijeku su za potrebe programa dolazne Erasmus mobilnosti pripremile više od 300 
kolegija koji se mogu izvoditi na engleskom jeziku. U trećoj godini organiziranja dolazne mobilnosti 
(2013./2014.) strani studenti studirali su na osam sastavnica osječkog Sveučilišta, najveći broj odlučio 



 29

se za kolegije na Filozofskom i Ekonomskom fakultetu (54.2%), a najveći broj Erasmus studenata 
dolazi iz Poljske i Makedonije (54%) i od ukupnog broja dolaznih studenata bilo je 13 studentica i 11 
studenata. Program dolazne mobilnosti za (ne)nastavno osoblje realizira se od akademske 2011./2012. 
godine. U akademskoj godini 2013./2014. nastavu su održala ukupno 22 inozemna profesora na 6 
sastavnica, dok je u svrhu stručnog usavršavanja u navedenom razdoblju realizirana dolazna mobilnost 
15 nastavnika na tri sastavnice. U materijalima za sjednicu dostavljeno je Izvješće s tabličnim 
prikazima Erasmus odlaznih i dolaznih mobilnosti Sveučilišta.  
Nakon toga Rektor je predložio članovima Senata da prihvate Izvješće o realiziranim Erasmus 
aktivnostima Sveučilišta u akademskoj 2013./2014. godini. Senat je jednoglasno prihvatio  
 

IZVJEŠĆE 
o realiziranim Erasmus aktivnostima   

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u  
akademskoj 2013./2014. godini. 

 
Navedeno Izvješće je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 
19. Izvješće o provedbi internog natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

znanstveno-istraživačke projekate 
 

U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor 
za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predsjednik Povjerenstva za ocjenu 
znanstvenoistraživačkih projekata te istaknuo da je Senat na sjednici održanoj 25. studenoga 2014. 
godine donio Odluku o raspisivanju internog natječaja za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata 
čija je osnovna svrha pomoć mlađim istraživačima (poslijedoktorandima i docentima) u njihovim 
istraživanjima i publiciranju radova. Za tu svrhu rezervirana su sredstva iz Poslovnog fonda 
Sveučilišta i to 637.400,00 kuna za STEM područje i 212.500,00 kuna za DH+UMJ područje. Prijave 
su se primale do 24. prosinca 2014. godine na posebno izrađenim obrascima. U svrhu što boljeg 
informiranja potencijalnih kandidata, od prvog dana natječajnog roka otvorena je web stranica sa svim 
potrebnim podacima i „Najčešćim pitanjima i odgovorima“. Na natječaj se prijavilo 167 kandidata 
(107 iz STEM područja i 60 iz DH+UMJ područja). Recenzentski postupak proveden je na osnovi 
dviju recenzija profesora Sveučilišta u Osijeku. Recenzent #1 birao se iz polja predloženog 
istraživanja, a Recenzent#2 birao se ovisno o polju iz kojeg je došao pojedini projektni prijedlog te je 
tako on bio izabran iz nekog drugog polja iz STEM područja ako je projektni prijedlog iz STEM 
područja, odnosno iz nekog drugog polja iz DH ili Umjetničkog područja ako je projekt iz DH ili 
Umjetničkog područja. Na taj način željeli smo i očekivali dobiti relevantnu ocjenu predloženog 
istraživanja, a koja će se bazirati na mišljenjima profesora Sveučilišta u Osijeku umjesto da se projekti 
jednostavno dodijele pojedinim sastavnicama po nekom administrativnom principu. U slučaju 
previsokih ocjena Recenzenta#1 i preniskih ocjena Recenzenta#2 zatražene su dodatne recenzije čime 
bi se prevenirao moguć jači subjektivni utjecaj znanstvenika iz istog polja. U provedbi recenzentskog 
postupka angažirano je 168 recenzenata, koji su izradili 335 recenzija. Recenzenti su na posebnim 
obrascima ocjenjivali elemente pridružujući im odgovarajući ponder sukladno AHP-metodi (koji nije 
unaprijed bio poznat recenzentu). Na osnovi tih ocjena izračunata je ponderirana prosječna ocjena koju 
je dao Recenzent#1 i ponderirana prosječna ocjena koju je dao Recenzent#2. Također, ocjenom od 1 
do 10 svaki recenzent ocijenio je opći dojam o predloženom projektu. U slučaju velikih razlika u 
ocjenama Recenzenta #1 i Recenzenta#2 zatražene su dodatne recenzije. Ako je (prosječna) ocjena 
općeg dojma Recenzenta#1 ili Recenzenta#2 manja od 6, takav projekt smatra se negativno 
ocijenjenim i ne navodi se na rang listama. Nadalje, Prorektor je istaknuo da je u STEM području 
pozitivno ocijenjen 101 projekt, a u DH+UMJ području 47 projekata. Iz rang liste pozitivno 
ocijenjenih projekata STEM područja izabrano je 26 projekata, a iz rang liste pozitivno ocijenjenih 
projekata DH+UMJ područja izabrana su 22 projekta. Na osnovi dobivenih rang lista i navedenih 
kriterija za odabir IZIP-2014. projekata koji će se financirati, posebno za STEM područje i posebno za 
DH+UMJ područje, izrađen je popis projekata s odgovarajućim financijskim iznosima financiranja. 
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Od voditelja financiranih projekata zatražit će se polugodišnje i završno izvješće o radu i uporabi 
financijskih sredstava.  
Nakon toga Rektor je predložio članovima Senata da prihvate Izvješće o provedbi internog natječaja 
Sveučilišta za znanstveno-istraživačke projekte IZIP-2014. Senat je jednoglasno prihvatio  
 

IZVJEŠĆE 
o provedbi internog natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 za znanstveno-istraživačke projekte IZIP-2014  
 

Navedeno Izvješće je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
20. Dodjela nagrade Adolfo Veber Tkalčević prof. dr. sc. Milanu Mihaljeviću 

 

U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestila prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica 
Filozofskog fakulteta Osijek te istaknula da je Senat 27. listopada 2008. godine utvrdio posebno 
priznanje Sveučilišta-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 opisu hrvatskoga jezika. Povjerenstvo za dodjelu priznanja ”Adolfo Veber 
Tkalčević” (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: akademik Ranko Matasović, predsjednik i 
članovi: prof. dr. sc. Lada Badurina, izv. prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof. dr. sc. Tanja 
Gradečak Erdeljić i dr. sc. JasnaVince uputilo je Senatu Obrazloženje za dodjelu nagrade ”Adolfo 
Veber Tkalčević” prof. dr. sc. Milanu Mihaljeviću, znanstvenom savjetniku i redovitom profesoru 
Staroslavenskog instituta u Zagrebu za osobit doprinos sintaksi hrvatskog jezika. Navedeno 
Obrazloženje dostavljeno je u materijalima za sjednicu Senata. U Obrazloženju Povjerenstvo ističe da 
je prof. dr. sc. Milan Mihaljević objavio nekoliko knjiga i mnoge radove iz područja povijesne i 
poredbene slavistike, te iz generativne fonologije i sintakse. Povjerenstvo se posebno osvrnulo na 
doprinose predloženika sintaksi i to knjiga ”Generativna sintaksa i semantika” iz 1998. godine, koja je 
prvi je sintetski prikaz generativne sintakse na hrvatskom jeziku te udžbenik generativne sintakse u 
sveučilišnoj nastavi i priručnik za sve lingviste koji se žele upoznati s problemima primjene te teorije 
na hrvatski jezik. Zatim je naglasilo članke posvećene sintaktičkim problemima i doprinose sintaksi 
pitanja u hrvatskom jeziku i hrvatskoj redakciji crkvenoslavenskoga jezik te drugo područje 
predloženika u kojem je doprinio istraživanjima sintakse hrvatskog jezika komplementacija. O 
povijesti sintaktičke teorije unutar američkih lingivističkih škola predloženik je pisao i u sintetskom 
pregledu ”Američka lingvistika” u knjizi ”Uvod u lingvistiku” (2001.). Isto tako o svojim je 
sintaktičkim istraživanjima više puta izlagao na konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu te je vrlo 
cijenjen među inozemnim slavistima i generativnim sintaktičarima. O generativnoj sintaksi 
predloženik je održao mnoga predavanja na Sveučilištu u Zagrebu i na drugim hrvatskim 
sveučilištima, a lingvističkoj javnosti bila su zanimljiva i vrijedna njegova izlaganja na Zagrebačkom 
lingvističkom krugu. U Obrazloženju, Povjerenstvo je posebno naglasilo doprinos predloženika 
izgradnji hrvatske sintaktičke terminologije i predlaže da se nagrada ”Adolfo Veber Tkalčević” dodjeli 
prof. dr. sc. Milanu Mihaljeviću, znanstvenom savjetniku i redovitom profesoru Staroslavenskog 
instituta u Zagrebu.  
Senat je prihvatio prijedlog Odbora za priznanja Sveučilišta i donio sljedeću   

 
ODLUKU 

o dodjeli Plakete Sveučilišta Josipa Jurja Strossamyera Osijeku 
”Adolfo Veber Tkalčević” 

 
1. Dodjeljuje se Plaketa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ”Adolfo Veber 

Tkalčević” prof. dr. sc. Milanu Mihaljeviću, znanstvenom savjetniku Staroslavenskog 
instituta u Zagrebu, kao znak javnog priznanja za osobit doprinos istraživanjima sintakse 
hrvatskog jezika. 
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2. Plaketu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uručit će prof. dr. sc. Željko 
Turkalj, rektor Sveučilišta na međunarodnom znanstvenom skupu 5. Hrvatski sintaktički 

dani 7 svibnja 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. 
 

 
 
 

21. Davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji za izvođenje nastave vrhunskoj umjetnici Anni 
Ivanovoj Brashinskaya  
 

U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestila prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, 
dekanica Umjetničke akademije te istaknula da je Umjetnička akademija dostavila 24. veljače 2015. 
godine Senatu zahtjev za izdavanje suglasnosti na Odluku Vijeća Umjetničke akademije u Osijeku od 
4. veljače 2015. godine, kojem se vrhunskoj umjetnici iz inozemstva Anni Ivanovoj Brashinskaya, 
državljanki Ruske Federacije povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Majstorska radionica 

lutkarstvo: Lutka-gluma-lik“ na diplomskom sveučilišnom studiju Kazališna umjetnost: smjer Gluma i 
lutkarstvo na Odsjeku za kazališnu umjetnost u akademskoj 2014./2015. godini. Nadalje je istaknula 
da je uz Odluku Vijeća Akademije priloženo Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor 
u zvanja Umjetničke akademije u Osijeku (u daljnjem tekstu: Odbor) od 30. siječnja 2015. godine iz 
kojeg je vidljivo da je Anna Ivanova Brashinskaya doktorirala 1996. godine iz područja lutkarstva na 
Sanktpeterburškoj državnoj akademiji kazališne umjetnosti i prema međunarodnom umjetničkom 
iskustvu priznata je vrhunska međunarodna umjetnica koji ima bogato teorijsko znanje i široko 
praktično iskustvo. Sudjelovala je na međunarodnim konferencijama u Finskoj, SAD, Estoniji, 
Francuskoj, Italiji i Njemačkoj i objavila niz radova. Bila je članica žirija na lutkarskim festivalima u 
Rusiji, Francuskoj, Estoniji i Finskoj, postavila je dvije lutkarske izložbe. Radila je kao dramaturg u 
Sanktpeterburškom marionetskom kazalištu, predavala na Odsjeku za teatrologiju na 
Sanktpeterburškoj državnoj akademiji kazališne umjetnosti, a od 2001. do 2014. godine predavala je 
lutkarstvo na Odsjeku za izvedbene umjetnosti na Umjetničkoj akademiji u Turku u Finskoj. Ostvarila 
je brojne režije u profesionalnim kazalištima i akademijama u Poljskoj, Finskoj, Litvi, Rusiji i Estoniji. 
Vodila je međunarodne majstorske radionice u Rusiji, Finskoj, Francuskoj, Litvi, Češkoj i Velikoj 
Britaniji. Na temelju Izvješća i mjerila Odbora, Vijeće Akademije je utvrdilo da je Anne Ivanova 
Brashinskaya, državljanka Ruske Federacije vrhunska međunarodno priznata umjetnica te joj se 
povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Majstorska radionica lutkarstvo: Lutka-gluma-lik“ na 
diplomskom sveučilišnom studiju Kazališna umjetnost: smjer Gluma i lutkarstvo na Odsjeku za 
kazališnu umjetnost u akademskoj 2014/2015. godini.  
Senat je prihvatio Izvješće Odbora i jednoglasno donio sljedeću    
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku  

za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj 2014./2015. godini  
vrhunskom umjetniku iz inozemstva 

 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u Osijeku na Odluku Vijeća Umjetničke akademije od 
4. veljače 2015. godine, kojom se vrhunskoj umjetnici iz inozemstva Anni Ivanovoj 
Brashinskaya, državljanki Ruske Federacije povjerava izvođenje nastave iz predmeta 
„Majstorska radionica lutkarstvo: Lutka-glumac-lik“ na diplomskom sveučilišnom studiju 
Kazališna umjetnost: smjer Gluma i lutkarstvo na Odsjeku za kazališnu umjetnost u 
akademskoj 2014/2015. godini. 

 
 
22. Godišnja izvješća dekana i pročelnika znanstveno-nastavnih sastavnica za akademsku 

2013/2014. godinu: 
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U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je upoznao članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
detaljno pregledalo godišnja izvješća dekana i pročelnika za akademsku 2013./2014. godinu: 
Poljoprivrednog i Pravnog fakulteta te Odjela za kemiju, navedenih u podtočkama od 22.1. do 22.3. 
Sva godišnja izvješća dostavljena su na uvid u materijalima za sjednicu Senata te su izrađena u skladu 
s Uputama za izradu Izvješća i prihvaćena na fakultetskim vijećima i Vijeću Odjela, kako slijedi:         

 
22.1. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta  
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku uputio je Fakultetskom vijeću 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Godišnje izvješće o radu i poslovanju Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku u akademskoj 2013./2014. godini. Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku na 
sjednici održanoj 27. veljače 2015. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo 
ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom 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 2013./2014. godini i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Vlade Guberca, dekana Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku o radu i poslovanju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za akademsku 2013./2014. 
godinu.  
 
22.2. Prof. dr. sc. Milan Sak Bosnar, pročelnik Odjela za kemiju 
 
Prof. dr. sc. Milan Sak Bosnar, pročelnik Odjela za kemiju uputio je Vijeću Odjela za kemiju Godišnje 
izvješće o radu i poslovanju Odjela za kemiju u akademskoj 2013./2014. godini. Vijeće Odjela za 
kemiju je na sjednici održanoj 13. ožujka 2015. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Pročelnika 
Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela za kemiju.  
Nakon uvida u dostavljeno 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 2013./2014. godini i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Milana Sak-Bosnara, pročelnika Odjela za kemiju o 
radu i poslovanju Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku 2013./2014. godinu.  
 
22.3. Prof. dr. sc. Igor Bojanić, dekan Pravnog fakulteta u akademskoj 2013./2014.godini  
 
Prof. dr. sc. Igor Bojanić, dekan Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj 2013./2014. godini uputio je 
Fakultetskom vijeću Pravnog fakulteta Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju Pravnog fakulteta 
Osijek u akademskoj 2013./2014. godini. Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Osijek na sjednici 
održanoj 29. siječnja 2015. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga 
Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Pravnog 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 Pravnom fakultetu Osijek u 
akademskoj 2013./2014. godini i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Igora Bojanića, dekana Pravnog fakulteta Osijeku u 
akademskoj 2013./2014. godini o radu i poslovanju Pravnog fakulteta Osijek za akademsku 
2013./2014. godinu.  
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23. Godišnje izvješće prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je Godišnje 
izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 
2013./2014. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) dostavljeno elektroničkim putem svim 
članovima Senata te istaknuo da Godišnje izvješće sadrži pregled redovitih sveučilišnih djelatnosti, 
status i ustroj Sveučilišta, osječku akademsku zajednicu s pregledom ukupnog broja zaposlenika na 
Sveučilištu, rad sveučilišnih tijela, nastavnu djelatnost, znanstvenoistraživačku djelatnost, 
međusveučilišnu i međunarodnu suradnju,  obnovu i razvoj te poslovanje Sveučilišta u akademskoj 
2013./2014. godini. Rektor je istaknuo da je danas sveučilište društveno odgovorno za promjene koje 
treba ostvariti unutar sebe da postane prepoznatljivo kao poželjno mjesto studiranja, da po svojim 
istraživačkim centrima izvrsnosti privlači kvalitetne međunarodne istraživačke timove te bude 
kvalitetan partner poslovnom sektoru i lokalnoj upravi u rješavanju poslovnih i razvojnih problema. 
Imajući u vidu navedene smjernice te prijeko potrebnu jasnu i razrađenu viziju Sveučilišta, treba 
dogovorom aktualizirati dugoročni strateški razvoj, temeljen na visokoj autonomiji i diferencijaciji 
sastavnica. Također je potrebno primijeniti efikasne mehanizme integriranja u suvremeno, 
međunarodno prepoznatljivo i konkurentno sveučilište, čime će se osigurati funkcioniranje sveučilišta 
na standardima koji vrijede za najbolje organizirana i najuspješnija sveučilišta na području Europske 
unije. Koncept sveučilišta temeljenog na Triple Helix odnosu između poslovnog sektora, sveučilišta i 
države zahtijeva nov pristup i organizacijsku kulturu u kojoj su ljudi, inicijative, suradnja i izvrsnost 
najveća snaga o kojima ovisi koliko će Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sutra biti 
konkurentno i međunarodno prepoznatljivo europsko sveučilište.  
Nakon toga otvorio je raspravu, Senat nije imao primjedbi na dostavljeno Godišnje Izvješće i 
jednoglasno je donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku o radu i poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku 2013./2014. godinu.  
 
 
24. Prijedlog Godišnjeg obračuna Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku za 2014. godinu 
 
Rektor je predložio da pod ovom točkom dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav 
Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta.  
Prorektor je istaknuo da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun razmatrao na sjednici održanoj 
24. ožujka 2015. godine prijedlog Godišnjeg obračuna Sveučilišta za 2014. 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 2015. godine, 
odnosno studentski centri kao neprofitne organizacije do 28. veljače 2015. godine. Isto tako sva 
propisana izvješća su u navedenim rokovima dostavljena i nadležnom Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta. Tehnologijsko razvojni centar d.o.o. Osijek kao trgovačko društvo sukladno 
primjeni Zakona o računovodstvu (NN br. 109/07. i 144/12.), Zakona o trgovačkim društvima, Zakona 
o sudskom registru, Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvješća obvezan je 
financijska izvješća dostaviti FINI do kraja ožujka, a Poreznoj upravi do kraja travnja tekuće godine za 
prethodnu godinu. Ukratko je istaknuo da ostvareni ukupni prihodi Sveučilišta za 2014. godini iznose 
508.357.175 kn, a ukupni rashodi 495.777.995 kn te da su u materijalima za sjednicu dostavljeni 
tablični prikazi prihoda i primitaka za Sveučilište za 2014. godinu zatim rashodi i izdaci za 2014. 
godinu, ostvareni rezultat za 2014. godinu i bilanca na dan 31. prosinca 2014. godine. Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 24. ožujka 2015. godine dao je pozitivno 
Mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za 2014. 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 2014. godinu. Senat je prihvatio prijedlog 
Rektora i donio sljedeću 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju Godišnjeg obračuna 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2014. godinu 

 
 
25. Prijedlog raspodjele sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

 

Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta je u okviru ove 
točke dnevnog reda izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog 
Odluke o godišnjem planu raspodjele sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta i pozitivno Mišljenje 
Odbora za financijsko poslovanje i proračun na navedeni Prijedlog Odluke od 24. ožujka 2015. 
godine. Prema Prijedlogu, sredstva Poslovnog fonda raspodjeljuju se za: školarine u iznosu do 25%, 
znanstvenoistraživačke projekte do 20%, kapitalna ulaganja do 25%, sveučilišne nagrade do 5%, 
Studentski zbor Sveučilišta do 5%, razvoj sveučilišnog sporta do 5% te sredstva rezervi do 5% i za 
ostalo do 10% 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio članovima Senata glasovanje o raspodjeli sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja  
Strossmayera u Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

I. 
Sredstva Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspodjeljuju se za:  

• školarine u iznosu do 25% 
• znanstvenoistraživačke projekte do 20% 
• kapitalna ulaganja do 25% 
• sveučilišne nagrade do 5% 
• studentski zbor Sveučilišta do 5% 
• razvoj sveučilišnog sporta do 5% 
• sredstva rezervi do 5% 
• ostalo do 10% 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine. 
 

III. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o raspodjeli sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 15. 
srpnja 2013. godine.  
 
 
26. Prijedlog godišnjeg plana raspodjele sredstava Poslovnog fonda za 2015.godinu 
 
Prorektor Mrčela je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog 
Odluke o godišnjem planu raspodjele sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta za 2015. godinu i 
pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun na navedeni Prijedlog Odluke od 24. 
ožujka 2015. godine. Na temelju članka 3., stavka 2. i 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja 
sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta donosi se godišnji plan prihoda i rashoda sredstava Poslovnog 
fonda za 2015. godinu. Prema Planu raspodjele, ukupni prihodi sredstva Poslovnog fonda iznose 
7.206.000,00 kn od toga; prihodi za školarine – 1.801.500,00 kn, prihodi za znanstvenoistraživačke 
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projekte – 1.441.200,00 kn, prihodi za kapitalna ulaganja – 1.801.500,00 kn, prihodi za sveučilišne 
nagrade – 360.300,00 kn, prihodi za Studentski zbor – 360.300,00 kn, prihodi za sveučilišni sport – 
360.300,00 kn, prihodi za sredstva rezervi Fonda – 360.300,00 kn i ostali prihodi – 720.600,00 kn. 
Slijedom toga rashodi prate prihode prema navedenim kategorijama.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio članovima Senata glasovanje o godišnjem planu raspodjele sredstava Poslovnog fonda 
Sveučilišta za 2015. 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 2015. godinu 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
27. Prijedlog raspodjele sredstava prema članku 3. a. g. 2014./2015. prema Ugovoru o punoj 

subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u a. g. 2012./2013., 
2013./2014. i 2014./2015. od 11. prosinca 2012. godine 

 

Prorektor za financije i poslovne donose Sveučilišta je izvijestio članove Senata da su na temelju 
članka 3. i 10. Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u 
akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. od 11. prosinca 2012. godine, 
potpisanog između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku doznačena proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 kn prema sljedećoj 
raspodjeli: licence – 600.000,00 kn, stipendije, potpore i nagrade – 670.000,00 kn, računalnu opremu – 
100.000,00 kn, nastavak radova na potkrovlju zgrade MF sa stručnim nadzorom – 800.000,00 kn, 
Odjel za kemiju – oprema – dio uređaja za karakterizaciju senzora – 180.000,00 kn, projekt sanacije 
krovne konstrukcije zgrade Manjež (zgrada broj 11) – 100.000,00 kn i za ostalo – 550.000,00 kn. U 
materijalima za sjednicu dostavljen je prijedlog o raspodjeli doznačenih proračunskih sredstava za 
koje je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 24. ožujka 2015. godine dao 
pozitivno mišljenje. 
Nakon iznesenoga Rektor je predložio da se prihvati prijedlog Odbora za financijsko poslovanje i 
proračun o raspodjeli sredstava sukladno članku 3. Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih  
studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. za 
akademsku 2014./2015. godinu. Senat je prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU  
o raspodjeli sredstava sukladno članku 3. Ugovora o punoj  

subvenciji participacije redovitih studenta u troškovima studija  
u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. za  

akademsku godinu 2014./2015.  
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
28. Prijedlog raspodjele sredstava po Ugovoru o namjenskom višegodišnjem institucijskom 

financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013.,2014. i 2015.  za 2015. godinu 
 

Prorektor Mrčela je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za 2015. godinu po Ugovoru o namjenskom 
višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. (u 
daljnjem tekstu: Ugovor). Sredstva doznačena u 2015. godini prema Ugovoru raspoređuju se po 
sastavnicama sukladno broju znanstvenika FTE (full time equivalent) i ostvarenim rezultatima po 
sastavnicama sukladno mjerilima i kriterijima utvrđenim na razini svih hrvatskih sveučilišta i 
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Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Ukupan FTE za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku po područjima znanosti i umjetnosti je 585,4 s iznosom od 4.442.683,63 kn od toga; za 
područje prirodnih, tehničkih, biotehničkih, biomedicinskih i zdravstvenih znanosti, FTE – 328, iznos 
– 3.221.239,81 kn; za područje društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti, FTE – 222,4, 
iznos – 892.488,11 kn i za umjetničko područje, FTE – 35, iznos – 328.955,71 kn. U materijalima za 
sjednicu nalazi se i tablični prikaz raspodjele financijskih sredstava po sastavnicama Sveučilišta. 
Financijska sredstva predviđena za pojedinu sastavnicu namijenjena su svim znanstvenicima te 
sastavnice bez obzira iz kojeg su znanstvenog područja. Sukladno članku 7. Ugovora sastavnice su 
dužne zasebno knjigovodstveno pratiti tijek doznačenih sredstava. Isto tako sastavnice su obvezne do 
1. veljače 2016. godine dostaviti u tiskanom i elektroničkom obliku Rektoratu financijsko izvješće iz 
kojeg će biti vidljiv način njihova korištenja nakon toga objedinjena financijska izvješća biti će 
dostavljena Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta do 15. veljače 2016. godine. Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 24. ožujka 2015. 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 2015. godinu po Ugovoru. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU  
o raspodjeli sredstava za 2015. godinu po Ugovoru o namjenskom višegodišnjem 

institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.   
 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
29. Proračun Studentskog zbora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu 

 

U okviru ove točke dnevnog reda Prorektor Mrčela je također izvijestio članove Senata da je u 
materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta za 2015. 
godinu, te istaknuo da je Studentski zbor Sveučilišta na sjednici održanoj 5. ožujka 2015. godine donio 
Odluku o prihvaćanju Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta za 2015. godinu u iznosu od 
942.720,00 kuna, od čega je 400.000,00 kn iz Državnog proračuna, 200.000,00 kn iz Poslovnog fonda 
Sveučilišta i 342.720,00 kn od participacija studenata svih sastavnica Sveučilišta. Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 24. ožujka 2015. godine na navedeni Proračun dao 
pozitivno Mišljenje.   
Nakon iznesenoga Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Senat nije imao prijedloga i primjedbi na 
izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju proračuna Studentskog zbora 
Sveučilišta za 2015. godinu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 
ODLUKU 

 
o prihvaćanju Proračuna Studentskog zbora 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu 
 

Prihvaća se Proračun Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
2015. godinu.  

 

 
30. Financijski plan Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta J. J. 

Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu 
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U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor 
za financije i poslovne odnose Sveučilišta i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun, 
te istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Financijskog plana Odbora za šport, 
tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta za 2015. godinu.  
U prijedlogu financijskog plana ukupno planirani prihodi za 2015. godine iznose 2.380.000,00 kn, od 
čega prihodi iz Državnog proračuna RH čine 150.000,00 kn, Poslovnog fonda Sveučilišta - 130.000,00 
kn te 1.500.000,00 kn – sudionici 11. Europskog sveučilišnog prvenstva u nogometu i 600.000,00 kn 
od donacija. Ukupno planirani rashodi za 2015. godinu, sukladno načelu uravnoteženosti proračuna, 
iznose 2.380.000,00 kn, odnosno svi rashodi i izdaci pokriveni su prihodima i primicima. Odbor za 
financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 24. ožujka 2015. godine dao pozitivno 
Mišljenje na Prijedlog Financijskog plana Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu za 2015. 
godinu i uputio ga Senatu.  
Nakon iznesenog obrazloženja Prorektora, Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na 
izneseno te je Rektor preložio Senatu prihvaćanje Financijskog plana Odbora za šport, tjelesnu i 
zdravstvenu kulturu Sveučilišta za 2015. godinu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Financijskog plana Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu 
 

Prihvaća se Financijski plan Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu. Planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 
2.380.000,00 kn, od čega 150.000,00 kn iz Državnog proračuna RH, 130.000,00 kn iz Poslovnog 
fonda Sveučilišta, 1.500.000,00 kn – sudionici 11. Europskog sveučilišnog prvenstva u nogometu, 
te 600.000,00 kn od donacija.  
 
 
31. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Ivanu Samardžiću dekanu Strojarskog fakulteta u 

Slavonskom Brodu za oročavanje sredstava 
 

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen na uvid Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti prof. dr. sc. Ivanu Samardžiću, dekanu 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za oročavanje vlastitih namjenskih sredstava u iznosu od 
3.000.000,00 kn i predložio da s istim članove Senata upozna Dekan Strojarskog fakulteta. 
Dekan je upoznao Senat da je Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu dostavio Senatu zahtjev za 
izdavanje suglasnosti za oročavanje vlastitih sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kn od 16. veljače 
2015. godine te da iznos prihoda namijenjen za oročavanje proizlazi iz viška prihoda poslovanja 
ranijih godina, ostvarenih vlastitom djelatnošću Fakulteta, a dobivena sredstva od kamata koristit će se 
za unaprjeđenje djelatnosti Strojarskog fakulteta.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su 
jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Samardžiću, dekanu Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu za oročavanje vlastitih namjenskih sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kn. 
 

 
32. Davanje suglasnosti Studentskom centru u Osijeku za provedbu postupka javne nabave za 

opskrbu električnom i toplinskom energijom  
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Rektor je upoznao članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti 
Studentskom centru u Osijeku za provedbu postupka javne nabave za opskrbu električnom i 
toplinskom energijom i predložio da o istome članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, 
prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta. 
Prorektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke za davanje 
suglasnosti Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provođenje postupka 
javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi za opskrbu električnom 
energijom, procijenjene vrijednosti – 1.360.000,00 kn i opskrbu toplinskom energijom, procijenjene 
vrijednosti – 732.000,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 24. 
ožujka 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje suglasnosti za provedbu postupka javne 
nabave.    
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su 
jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za 
provođenje postupka javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi za: 
 

- opskrbu električnom energijom, procijenjena vrijednost – 1.360.000,00 kn 
- opskrbu toplinskom energijom, procijenjena vrijednost – 732.000,00 kn.  

 
 
33. Različito 
33.1. Imenovanje članova Povjerenstva za provedbu Natječaja za financiranje studentskih 

programa 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je potrebno imenovati 
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za financiranje studentskih programa iz reda sveučilišnih 
nastavnika i predložio imenovanje izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića, prorektora za nastavu i studente i 
prof. dr. sc. Branimira Markovića, prodekana za financije i organizaciju poslovanja Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku.  
Na navedeni prijedlog za imenovanjem članova Povjerenstva iz reda sveučilišnih nastavnika Senat nije 
imao primjedbi i jednoglasno je donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu  
Natječaja za financiranje studentskih programa 

 
Za članove Povjerenstva za provedbu Natječaja za financiranje studentskih programa iz reda 
sveučilišnih nastavnika imenuju se: 

1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
2. Prof. dr. sc. Branimir Marković, prodekan za financije i organizaciju poslovanja 

Ekonomskog fakulteta u Osijeku 
 
33.2. Raspisivanje studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta i Studentski zbor 

znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta 
 
Isto tako Rektor je u okviru ove točke izvijestio članove Senata istaknuvši da na temelju članka 15. 
stavka 2. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama („Narodne novine“ br. 
71/07.) te sukladno članku 185. Statuta Sveučilišta, a u skladu s Pravilnikom za provedbu studentskih 
izbora za Studentski zbor Sveučilišta i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih 
sastavnica Sveučilišta raspisuje studentske izbore za Studentski zbor Sveučilišta i Studentski zbor 
znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta u srijedu 29. travnja 2015. godine. 
Izbori će se održati na biračkim mjestima znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica 
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Sveučilišta. Odluka o raspisivanju studentskih izbora biti će objavljena na Internet stranici i oglasnoj 
ploči Sveučilišta i Internet stranicama i oglasnim pločama znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih 
sastavnica.  
 
33.3. Imenovanje Izbornog povjerenstva Sveučilišta za provedbu studentskih izbora za 

Studentski zbor Sveučilišta 
 
Nastavno na prethodnu točku dnevnog reda Rektor je istaknuo da je potrebno imenovati pet članova 
Izbornog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za provedbu studentskih izbora 
za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Izborno 
povjerenstvo). Prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta za članove i zamjenika 
Izbornog povjerenstva predlažu se: Stjepan Ćurčić, student Građevinskog fakulteta Osijek (zamjenik 
člana: Ines Ergotić, studentica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku), Igor Pandžić, student 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku (zamjenik člana: Luka Galic, student Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku), Nikolina Šeremet, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku (zamjenik člana: Tijana 
Pinkle, studentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek). Prema prijedlogu Senata za članove i 
zamjenike Izbornog povjerenstva predlažu se: izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente (zamjenik člana: prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno 
planiranje) i prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
(zamjenik člana: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu Elektrotehničkog fakulteta 
Osijek) te se za predsjednika Izbornog povjerenstva predlaže imenovanje izv. prof. dr. sc. Maria 
Vinkovića, prorektora za nastavu i studente.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su 
jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju Izbornog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

 
I. 

Izborno Povjerenstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za provedbu studentskih izbora 
za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Izborno 
povjerenstvo) ima pet članova. 
 
Prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta za članove i zamjenike Izbornog 
Povjerenstva Sveučilišta imenuju se: 
1. Stjepan Ćurčić, student Građevinskog fakulteta Osijek  

(zamjenik člana: Ines Ergotić, studentica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku) 
2. Igor Pandžić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku  

(zamjenik člana: Luka Galic, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku) 
3. Nikolina Šeremet, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku  

(zamjenik člana: Tijana Pinkle, studentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek) 

 
Prema Prijedlogu Senata Sveučilišta za članove i zamjenike Izbornog povjerenstva Sveučilišta 
imenuju se:   
1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente  

(zamjenik člana: prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno  
                                                                                  planiranje)  

2.  Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku  
(zamjenik člana: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu Elektrotehničkog  
                                                                                       fakulteta Osijek) 
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II. 

Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente imenuje se predsjednikom 
Izbornog povjerenstva. 
 

III. 
Imenovano Izborno povjerenstvo navedeno u točki I. ove Odluke obvezno je u provedbi 
studentskih izbora postupati u skladu s člankom 7. Pravilnika za provedbu studentskih izbora 
za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor 
znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku.   

 
 
33.4. Imenovanje Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u provedbi studentskih izbora za 

Studentski zbor Sveučilišta i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih 
sastavnica 

 
Isto tako Rektor je izvijestio da je u provedbi studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta i 
Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta potrebno imenovati 
Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta. Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u provedbi studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica 
Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za prigovore) ima pet članova. Prema prijedlogu 
Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta za članove i zamjenike Povjerenstva za prigovore Sveučilišta 
predlažu se: Matea Ugrica, studentica Odjela za matematiku (zamjenik člana: Ivo Bačić, student 
Pravnog fakulteta Osijek) i Domagoj Bilić, student Građevinskog fakulteta Osijek (zamjenik člana: 
Antonio Lozančić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku). Prema Prijedlogu Senata Sveučilišta za 
članove i zamjenike Povjerenstva za prigovore Sveučilišta predlažu se: prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, 
prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju (zamjenik člana: doc. dr. sc. Goran 
Livazović, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta Osijek), izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman 
Peterka, prodekanica za nastavu Ekonomskog fakulteta u Osijeku (zamjenik člana: izv. prof. dr. sc. 
Mirjana Bošnjak Klečina, prodekanica za nastavu Građevinskog fakulteta Osijek), izv. prof. dr. sc. 
Vesnica Mlinarević, prodekanica za nastavu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 
(zamjenik člana: prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta Osijek) te 
se za predsjednika Povjerenstva za prigovore predlaže imenovanje prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog, 
prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su 
jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijeku u 

provedbi studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

I. 
Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u provedbi studentskih 
izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor 
znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za 
prigovore) ima pet članova. 
 
Prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta za članove i zamjenike Povjerenstva 
za prigovore Sveučilišta imenuju se: 

1. Matea Ugrica, studentica Odjela za matematiku  
(zamjenik člana: Ivo Bačić, student Pravnog fakulteta Osijek) 
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2. Domagoj Bilić, student Građevinskog fakulteta Osijek  
(zamjenik člana: Antonio Lozančić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku) 

 
 
 
Prema Prijedlogu Senata Sveučilišta za članove i zamjenike Povjerenstva za prigovore 
Sveučilišta imenuju se:   

1. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu  
                                                   suradnju  
(zamjenik člana: doc. dr. sc. Goran Livazović, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta  
                                                                               Osijek) 

2. Izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica za nastavu Ekonomskog fakulteta  
                                                                                  u Osijeku 

 (zamjenik člana: izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak Klečina, prodekanica za nastavu  
                                                                                                       Građevinskog fakulteta Osijek) 

3. Izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, prodekanica za nastavu Fakulteta za odgojne i  
                                                                       obrazovne znanosti u Osijeku  
       (zamjenik člana: prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu Medicinskog        
                                                                                          fakulteta Osijek) 

 
II. 

Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu 
suradnju imenuje se predsjednikom Povjerenstva za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 
 

III. 
Imenovano Povjerenstvo za prigovore navedeno u točki I. ove Odluke obvezno je u provedbi 
studentskih izbora postupati u skladu s člankom 9. Pravilnika za provedbu studentskih izbora 
za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor 
znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku.  
 
 
33.5. Posebne naknade  

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je posebno istaknuo da je na sastanku održanom u 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje vezano za 
utvrđivanje omjera broja nastavnika i studenata na visokim učilištima te je postavljeno pitanje 
apslovenata koji ulaze u omjer 1:30, a nisu više nisu studenti koji ulaze u nastavna opterećenja i stoga 
na pojedinim fakultetima omjer nije odraz stvarnog stanja niti realnog nastavnog opterećenja niti 
opterećenja studenta jer su aposloventi u pravilu osobe kojima je ostalo do završetak studija najviše 
pet nepoloženih ispita.. Slijedom navedenog predložio je da se razmotri mogućnost da se za navedenu 
kategoriju studenata utvrde posebne naknade.   
 
 
33.6. Poziv na predavanje „Razvoj i financiranje transfera tehnologije programskim sredstvima 

EU“ 
 
Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje je izvijestio članove 
Senata o dostavljenom Pozivu kojim Uprava Sveučilišta poziva na predavanje „Razvoj i financiranje 
transfera tehnologije programskim sredstvima EU“ koje će održati prof. dr. sc. Ivan Štefanić u utorak 
7. travnja 2015. godine s početkom u 11.00 sati u Auli rektorata Sveučilišta te zamolio nazočne da 
zbog važnosti tematike prisustvuju navedenom predavanju.  
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33.7. Akcijski plan zaštite okoliša 
 
Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje je izvijestio Senat 
da je na sjednici održanoj 28. siječnja 2015. godine Senat usvojio Akcijski plan zaštite okoliša kojim 
se definira skup odgovarajućih aktivnosti i mjera u djelokrugu Sveučilišta kojima je cilj učinkovito 
raspolaganje resursima i energetskim sustavima na najpovoljniji način za okoliš, poticanje korištenja 
obnovljivih izvora energije, podizanje svijesti o brizi za okoliš. Zadatak je pojedine sastavnice 
Sveučilišta usvojiti i prilagoditi se Akcijskom planu zaštite okoliša čime se očekuje pozitivan utjecaj 
na povećanje razine svijesti studenata i građana i pridonijeti konkurentnosti Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku na međunarodnom i regionalnom planu. Nadalje, je istaknuo važnost aktivnog 
uključivanja ove teme u djelovanje sastavnica i predložio da sveučilišni Akcijski plan zaštite okoliša 
bude vodič preobrazbe i modernizacije sastavnica. U tom smislu Prorektor je istaknuo da će 
sastavnicama biti poslan dopis vezan za odabir bar četiri mjere zaštite okoliša iz Akcijskog plana, 
ovisno o specifičnostima svake sastavnice i analizama prioriteta koje će se iz toga aspekta provesti, te 
da nas o odabranim mjerama, poduzetim aktivnostima i uspješnosti njihove provedbe izvijeste 
najkasnije do kraja tekuće godine. 
 
 
33.8. Konferencija – EU fondovi – Osijek 

 
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prodekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku pozvao je nazočne da  
poslije sjednice Senata posjete Poljoprivredni fakultet na kojem se održava konferencija pod nazivom 
„Zajedno do EU fondova za poljoprivredu“ u organizaciji Ministarstva poljoprivrede RH.  

 
33.9. Poziv na svečanu sjednicu Vijeća Odjela za biologiju povodom 10. godina osnutka Odjela 
 
Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju pozvao je nazočne da prisustvuju 
svečanoj  sjednici Vijeća Odjela za biologiju povodom 10. godina osnutka Odjela za biologiju, koja će 
se održati sutra (srijeda-1. travnja 2015. godine) s početkom u 11.00 sati u Dječjem kazalištu Branka 
Mihaljevića.  
 
33.10.  Proslava Dana Sveučilišta 

 
U okviru ove podtočke dnevnog reda Rektor je izvijestio nazočne da će se ovogodišnja svečanost 
Dana Sveučilišta povodom obilježavanja 40. akademske godine osječkog Sveučilišta, 308. godine 
visokog školstva u Osijeku, 200. obljetnica rođenja te 110. godišnjice smrti Josipa Jurja Strossmayera 
i 25. obljetnice kako naše Sveučilište nosi ime Josipa Jurja Strossmayera održati 1. lipnja 2015. 
godine.  
 

Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na 
sudjelovanju u radu 5. sjednice Senata u akademskoj 2014./2015. godini i zaključio sjednicu u 11.25 
sati.  
 
 
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
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