
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
  

Z A P I S N I K 
  
2. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2015./2016. godini, održane 1. prosinca 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. Mirta Benšić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3.  Doc. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
4.  Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
5.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
6.  Izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica zamjena za dekana prof. dr. sc.  

                                                               Vladimira Cinija, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet  
8.   Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
12. Izv. prof. dr. sc. Jurislav Babić, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Dragu Šubarića,  
                                                             Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
13. Doc. dr. sc. Igor Vuletić, prodekan zamjena za dekana izv. prof. dr. sc. Borisa Bakotu,       
                                                                  Društvene znanosti/Pravni fakultet   
14. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne  
                                                                               znanosti   
15. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
16. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u 

Đakovu 
17. Prof. dr. sc. Helena Sablić-Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
18. Doc. art. Anđelko Mrkonjić, zamjenik pročelnice zamjena za pročelnicu doc. dr. sc. Ivanu 

Žužul, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju  
19. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne  
                                                                                   knjižnice Osijek 
20. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
21. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
22.  Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
23.  Dalibor Tufeković, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u                 

                          Osijeku, student, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
24. Tomislav Mikulić, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,     
                                       student, Društvene znanosti/Ekonomski 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. Krešimir Radić, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, student,  

                             Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
 
Ostali nazočni:  
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i 

izgradnju 
2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 
3. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
4. Snježana Bravić, upr. pravnik., voditeljica 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 2. sjednicu Senata u akademskoj 2015./2016. godini te pozdravio sve nazočne i 
predložio sljedeći  
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 1. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. od 27. listopada 2015. 
godine  

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
2.1. izv. prof. dr. sc. Miro Gardaš iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, 

znanstvenog polja pravo, znanstvene grane povijest prava i države na Pravnom 
fakultetu  Osijek (prvi izbor) 

2.2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Sučić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 
znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane radiologija na 
Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor)  

2.3. prof. dr. sc. Mladen Marcikić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 
znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sudska medicina na 
Medicinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje)  

3. Potvrda izbora doc. dr. sc. Berislava Markovića, pročelnika Odjela za kemiju za člana 
Senata  

4. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Računovodstvo, revizija i analiza na 
Ekonomskom fakultetu u Osijeku  

5. Utvrđivanje roka za dovršenje diplomskog studija Pisana baština u digitalnom okruženju 
6. Organizacija preddiplomskog sveučilišnog izvanrednog studija Dentalna higijena na 

Medicinskom fakultetu Osijek 
7. Organizacija i izvedba stručnih studija na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini 
8. Prijedlog Natječaja za upis studenta u I. godinu poslijediplomskih interdisciplinarnih 

doktorskih studija u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayeta u Osijeku 
8.1. Kulturologija 
8.2. Europski studiji 
8.3. Komunikologija   

9. Prijedlog Natječaja za za upis studenta u I. godinu poslijediplomskih interdisciplinarnh 
studija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayeta u Osijeku: 
9.1. Zaštita prirode i okoliša, poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
9.2. Zaštita prirode i okoliša, poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij 
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10. Davanje suglasnosti Medicinskom fakultetu Osijek za stjecanje doktorata znanosti temeljem 
izrade i javne obrane doktorske disertacije za pristupnika Igora Goševa, dr. med.  

11. Ustroj Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju iz 
interdisciplinarnog područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti 

12. Ustroj Centra za integrativnu bioetiku  
13. Prijedlog programa cjeloživotnog učenja: 

13.1. Umjetnička akademija  
13.2. Filozofski fakultet 

14. Izmjene i dopune Elaborata interdisciplinarnog programa stručnog usavršavanja u 
području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom na Pravnom fakultetu 
Osijek  

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta na Odjelu za 
fiziku   

16. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 

17. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku    

18. Sveučilišno izdavaštvo 
19. Razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku 
20. Razrješenje i imenovanje članova Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu   
21. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2015. godinu 
22. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu 
23. Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje 

od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka  2016. godine 
24. Prijedlog raspodjele sredstava za školarine i materijalne rashode za akademsku 2015./2016. 

godinu  prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih 
troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. g. 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. 

25. Prijedlog provedbe trećeg internog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog 
zemljišta i kuće u vlasništvu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

26. Davanje suglasnosti: 
26.1. prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku za 

potpisivanje Ugovora o potrošnji toplinske energije 
26.2. Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provedbu 

postupka javne nabave 
26.3. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

potpisivanje Ugovora za dodatne građevinsko-obrtničke i instalaterske radove na 
izgradnji zgrade Građevinskog fakulteta 

27. Različito 
 
Nakon toga je istaknuo da su Poziv i materijali za 2. 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 1. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. od 27. listopada 2015. godine 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen tekst Zapisnika 1. sjednice Senata od 27. listopada 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 1. sjednice Senata u 
akademskoj 2015./2016. godini od 27. listopada 2015. godine, te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno u cijelosti. 
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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-nastavna zvanja 
redovitih profesora, te da su postupci provedeni u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, statutom znanstveno-
nastavnih sastavnica, koje su provele postupke 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 2.1., 2.2. i 2.3. ukratko podnesu 
izvješća izv. prof. dr. sc. Boris Bakota za Pravni fakultet i prof. dr. sc. Aleksandar Včev za Medicinski fakultet.  
 
2.1. izv. prof. dr. sc. Miro Gardaš iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog 

polja pravo, znanstvene grane povijest prava i države na Pravnom fakultetu Osijek (prvi 
izbor) 

 
Dekan je izvijestio članove Senata da izv. prof. dr. sc. Miro Gardaš drži nastavu na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz predmeta Opća povijest prava i države te 
Pravna i politička misao kroz povijest; na stručnom studiju iz predmeta Povijest uprave i Arhivistika te 
Pravna i politička misao srednjeg vijeka i Renesanse; na specijalističkom diplomskom stručnom 
studiju iz predmeta Povijest države i javne uprave; na poslijediplomskom doktorskom studiju 
utemeljitelj je i nositelj više predmeta na Modulu Rimsko pravo i pravna povijest. Bio je mentor pri 
izradi 192 diplomska ili završna rada i u koautorstvu sa studentima je objavio četiri rada te je bio 
mentor doktorskog rada i u suautorstvu sa studentima koji su kasnije završili poslijediplomske 
doktorske i magistarske studije objavio je petnaest znanstvenih radova. Objavio je više znanstvenih 
radova, mahom s pravnopovijesnom tematikom i to 25 radova A1 i 11 A2 te više stručnih radova. 
Radovi su indeksirani u slijedećim bazama podataka: Web of Science, EBSCO-Academic Search 
Complete, Google Scholar, Econ Papers, Thomson Reuters, Hrčak-Portal znanstvenih časopisa RH. 
Sudjelovao je u znanstvenim  projektima „Oblikovanje hrvatskog upravno-političkog ustroja u funkciji 
razvoja“ te „Naknade u platnom sustavu RH“ i međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu 
Max-Planck Institut fur europaische Rechtgeschichte „Gerichtssysteme in Osteuropa vom Anfang des 
19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrig“. Kao glavni urednik uredio je i objavio jednu znanstvenu 
monografiju, a u jednoj znanstvenoj monografiji bio je jedan od urednika. Jedan je od urednika struke, 
a ujedno i jedan od autora u Pravnom leksikonu u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža s 
više natuknica. Član je Društva za hrvatsku povjesnicu i Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu te 
je bio član uredništva časopisa „Glasnik arhiva Slavonije i Branje“. Isto tako Dekan je izvijestio da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Mire Gardaša u znanstveno-nastavno 
zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Sveučilišta, Statutom Pravnog fakulteta i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. 
Miro Gardaš ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. 
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. Mire Gardaša 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. Mire Gardaša u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 

profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, 
znanstvene grane povijest prava i države na Pravnom 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., 139/13., Odluka USRH 101/14., 
60/15.) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 
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2.2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Sučić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 

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

 
Dekan Medicinskog fakulteta je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Zvonimir Sučić vrstan stručnjak u 
području radiologije, poglavito u praktičnoj primjeni kompjutor-tomografije, magnetne rezonancije i 
ultrazvuka. Koautor je šest udžbenika i knjiga tiskanih za potrebe studenata medicine. Objavio je 
ukupno 62 rada od čega su 2 kvalifikacijska, 11 članaka indeksiranih u CC, 2 članka indeksirana u 
SCI, 11 članaka drugih indeksacija, 7 ostalih članaka, 8 kongresnih priopćenja (CC), 15 kongresnih 
priopćenja (ostalih) i 6 nastavnih tekstova. Kao autor ili koautor nastupao je na domaćim i inozemnim 
stručnim i znanstvenim skupovima te je kao pozvani predavač s temama magnetne rezonancije 
sudjelovao na četiri domaća skupa i sedam ustanova i aktivno sudjelovao u radu četiri znanstvena 
projekta. Recenzent je u znanstvenim časopisima s više od deset recenzija. Na stručnom području 
zaslužan je za uvođenje novih tehnologija u radiologiji i njihovoj praktičnoj svakodnevnoj primjeni te 
široj popularizaciji u stručnim krugovima-CT, MR i UZV. Član je uredničkog Odbora Medicinski 
vjesnik i član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva 
radiologa, Hrvatskog liječničkog zbora i European Association of Radiology (EAR). Isto tako Dekan 
je izvijestio da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Zvonimira Sučića u 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Medicinskog fakulteta i Pravilnikom 
Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Zvonimir Sučić ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno- 
nastavno zvanje redovitog profesora. 
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. Zvonimira Sučića 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. Zvonimira Sučić u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke 
medicinske znanosti, znanstvene grane radiologija na neodređeno vrijeme za 30% radnog 
vremena na Medicinskom 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 
65/15.) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

 
2.3. prof. dr. sc. Mladen Marcikić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 

znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sudska medicina na 
Medicinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje)  

 
Isto tako je Dekan Medicinskog fakulteta u okviru ove podtočke je izvijestio da je prof. dr. sc. Mladen 
Marcikić kaoutor tri sveučilišna udžbenika: Infanticide in Eastern Croatia u knjizi „Girl Child Issues, 
Perspective and Initiative, te Etički aspekti obdukcije i postupaka prema umrlima u knjizi Medicinska 
etika i Sudsko-medicinski problemi u ratu. Bio je komentor studentu poslijediplomskog doktorskog 
studija Biomedicina i zdravstvo, koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij i objavo je sa 
studentom, doktorandom tri znanstvena rada koji su indeksirani u CC. Sudjelovao je s kongresnim 
priopćenjima i prikazom radova na 37 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova od čega na više 
od dvadeset međunarodnih kongresa iz sudske medicine, a radovi prezentirani na četiri europska i 
svjetska kongresa iz forenzične medicine indeksirani su u CC. Bio je pozvani predavač na "Saltykow 
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Memorial Meeting" u Zagrebu, 1992. godine i pozvani predavač na Drugom kongresu sudskih 
vještaka s međunarodnim sudjelovanjem u sekciji sudska medicina u Opatiji, 2010. godine. Također je 
bio pozvani predavač pravnicima, državnim odvjetnicima na seminaru pod pokroviteljstvom CEELI-
Central European and Eurasian Law Initiative, A Project Developed by the Section of International 
Law and Practice, 2006. godine. Bio je član Znanstvenog uređivačkog odbora na prvom (1996. 
godine), trećem (2005. godine) i četvrtom (2008. godine) Hrvatskom kongresu patologa i sudskih 
medicinara te je od 2008. godine član Znanstvenog uređivačkog odbora u časopisu Medicinski 
vjesnik. Isto tako Dekan je izvijestio da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. 
Mladena Marcikića u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Medicinskog fakulteta i 
Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Mladen Marcikić ispunjava zakonske uvjete za izbor u 
trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. 
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. Mladena Marcikića 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. Mladena Marcikića u trajno znanstveno-nastavno zvanje 

redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja 
kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sudska medicina na neodređeno vrijeme za 
50% radnog vremena na Medicinskom 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 
65/15.) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

 
3. Potvrda izbora doc. dr. sc. Berislava Markovića, pročelnika Odjela za kemiju za člana 

Senata  
 

Rektor je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na potvrdu izbora doc. dr. sc. 
Berislava Markovića, pročelnika Odjela za kemiju za novog člana Senata iz reda nastavnika u 
znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika znanstvenog područja Prirodnih znanosti i 
znanstveno-nastavne sastavnice Odjela za kemiju. Vijeće Odjela za kemiju je na sjednici održanoj 20. 
listopada 2015. godine izabralo doc. dr. sc. Berislava Marković, docenta i pročelnika Odjela za kemiju 
za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika znanstvenog 
područja Prirodnih znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice Odjela za kemiju.  
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 kemiju od 20. listopada 2015. godine izabran je: 
 
doc. dr. sc. Berislav Marković,                                                           Prirodne znanosti 
docent i pročelnik                                                                                  Odjel za kemiju 

 
II. 
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Senat potvrđuje izbor doc. dr. sc. Berislava Markovića, docenta i pročelnika Odjela za kemiju 
za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika 
znanstvenog područja Prirodnih znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice Odjela za kemiju. 
 

III. 
Izabrani član Senata naveden u točki I. nastavlja mandat prethodnog člana Senata iz 
znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno-nastavne sastavnice Odjela za kemiju.  

 
 
4. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Računovodstvo, revizija i analiza na 

Ekonomskom fakultetu u Osijeku  
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na ustroj 
poslijediplomskog specijalističkog studija Računovodstvo, revizija i analiza na Ekonomskom 
fakultetu, i predložio da o istom izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, 
tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta dostavilo Povjerenstvu za 
poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Elaborat 
studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Računovodstvo, revizija i analiza. Uz  
Elaborat je priložena dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za 
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokog učilišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Za  navedeni  Elaborat  o  studijskom  
programu  proveden je  postupak  vrednovanja u skladu s Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti 
i visokom obrazovanju i Pravilnikom.  Povjerenstvo je na sjednici održanoj 20. studenoga 2015. 
godine donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa i uputilo Senatu navedeni 
Elaborat s  prijedlogom  ustroja  i  izvedbe  poslijediplomskog  specijalističkog studija 
Računovodstvo, revizija i analiza na Ekonomskom fakultetu.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata i 
donošenje Odluke o ustroju poslijediplomskog specijalističkog studija Računovodstvo, revizija i 
analiza na Ekonomskom fakultetu. 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 

Računovodstvo, revizija i analiza.  
2. Na temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke Ekonomski fakultet u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojava poslijediplomski specijalistički 
studij Računovodstvo, revizija i analiza iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomija.  

3. Poslijediplomski specijalistički studij naveden u točki 1. ove Odluke traje jednu i po godinu 
(tri semestra) i završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se 90 ECTS 
bodova. 

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

 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
5. Utvrđivanje roka za dovršenje diplomskog studija Pisana baština u digitalnom okruženju 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na utvrđivanje  
roka za dovršenje diplomskog sveučilišnog studija Pisana baština u digitalnom okruženju na 
Filozofskom fakultetu, i predložio da o istom izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za 
nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije.  
Prorektor je izvijestio Senat da je Filozofski fakultet uputio Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske 
i stručne studije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) zahtjev za utvrđenje roka za dovršenje diplomskog 
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sveučilišnog studija Pisana baština u digitalnom okruženju studentima upisanim 2008./2009. i 
2010./2011. akademske godine. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 23. studenoga 2015. godine 
razmatralo zahtjev Filozofskog fakulteta  i uvidom u dokumentaciju utvrdilo da je Senat Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donio na temelju zahtjeva Filozofskog fakulteta 28. travnja 2015. 
godine Odluku o ukidanju diplomskog sveučilišnog studija Pisana baština u digitalnome okruženju, 
kojega su zajednički izvodili Filozofski fakultet i Sveučilište u Zadru. Budući da se predmetni studij, 
sukladno izdanoj Dopusnici izvodio zajednički sa Sveučilištem u Zadru Senat Sveučilišta u Zadru 
izdao je suglasnost o ukidanju navedenog studija s prijedlogom roka za dovršenje diplomskog 
sveučilišnog studija Pisana baština u digitalnom okruženju studentima upisanim 2008./2009. i 
2010./2011. akademske godine do 30. rujna 2016. godine. Stoga je prijedlog Senatu da donese Odluku 
o utvrđivanju roka za dovršenje diplomskog sveučilišnog studija Pisana baština u digitalnom 
okruženju studentima upisanim 2008./2009. i 2010./2011. akademske godine do 30. rujna 2016. 
godine. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
utvrđivanju roka za dovršenje diplomskog sveučilišnog studija Pisana baština u digitalnom okruženju. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
Utvrđuje se rok za dovršenje diplomskog sveučilišnog studija Pisana baština u digitalnom 
okruženju studentima upisanim 2008./2009. i 2010./2011. akademske godine do 30. rujna 2016. 
godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6. Organizacija preddiplomskog sveučilišnog izvanrednog studija Dentalna higijena na 

Medicinskom fakultetu Osijek 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda članove Senata je također izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, 
prorektor za nastavu i studente. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Medicinski fakultet uputio zahtjev za izvedbu preddiplomskog 
sveučilišnog studija Dentalna higijena za 30 izvanrednih studenata. Uz zahtjev je priložena 
dokumentacija iz koje je vidljivo da je 12. studenoga 2015. godine izdana Potvrda Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta kojom se potvrđuje da je preddiplomski sveučilišni studij Dentalna 
higijena upisan u Upisnik studijskih programa čime je Medicinski fakultet stekao pravo sukladno 
članku 12. stavka 3. Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima izdavanja dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta za 
početak izvođenja preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena. Budući da je u tijeku 
izvođenje nastave u zimskom semestru prema nastavnom kalendaru u akademskoj godini 2015./2016. 
ne može se započeti izvođenje nastave za redovite studente. Kako je studijskim programom 
preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena određeno da se studij izvodi za redovite i 
izvanredne studente, člankom 79. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
određeno je da ukoliko se na studijski program upisuju izvanredni studenti, u izvedbenom planu 
nastave definira se ustroj i način izvođenja nastave za izvanredne studente. Dentalna higijena je novi 
studij i ima veliki broj zainteresiranih pristupnika, te je prijedlog za upis 30 izvanrednih studenata. 
Nastava za izvanredne studente se organizira s 50% ukupnog broja sati što je u zimskom semestru 228 
sati i u ljetnom 220 sati što je ukupno 448 sati. Stoga bi prema prijedlogu Medicinskog fakulteta 
nastava u zimskom semestru započela u prosincu i izvodila bi se kao turnusna nastava u 12 radnih 
tjedana i ukupno opterećenje studenata u tjednoj nastavi bilo bi do najviše 24 sata i završila bi 1. 
ožujka 2016. godine, a organizirali bi se izvanredni ispitni rokovi u skladu s odlukom Fakultetskog 
vijeća.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
organizaciji i izvedbi preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena za 30 izvanrednih 
studenta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
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ODLUKU 

 
1. Medicinski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvodi 

preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena.  
2. Studij naveden u točki 1. ovog Odluke traje tri godine, završetkom studija stječe se 180 

ECTS bodova, a studij se izvodi u sjedištu Medicinskog fakulteta Osijek. 
3. U skladu s navedenim u točki 1. ove Odluke, iznimno se odobrava Medicinskom fakultet 

Osijek da u akademskoj 2015/2016. godini organizira i izvodi preddiplomski sveučilišni 
studij Dentalna higijena za 30 izvanrednih studenta.  

 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7. Organizacija i izvedba stručnih studija na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izvedbu 
stručnih studija na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku u akademskoj 2015/2016. godini i predložio da s istim Senat upozna izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković, prorektor za nastavu i studente. 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je u skladu s provedbom funkcionalne integracije Sveučilišta 
temeljem Zaključka Senata od 29. listopada 2013. godine prihvaćena inicijativa Rektora Sveučilišta za 
proširenje integrativne funkcije Sveučilišta pokretanjem postupka osnivanja Centra za stručne studije 
kao nove nastavne sastavnice i podružnice Sveučilišta putem koje Sveučilište ustrojava stručne studije 
i ovlašćuje znanstveno-nastavnu ili umjetničko-nastavnu sastavnicu za organizaciju i izvođenje 
stručnih studija te razvija stručnu djelatnost u jednom ili više stručnih područja i usklađuje te 
djelatnosti u okviru Sveučilišta. Statutom Sveučilišta definiran je ustroj Sveučilišta i nastavna 
sastavnica Sveučilišta: Centar za stručne studije. Slijedom navedenog do osiguranja materijalnih i 
kadrovskih uvjeta za osnivanje Centra za stručne studije u skladu sa Statutom Sveučilišta, znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta koje izvode stručne studije i nositelji su stručnih studija ovlaštene su 
za organizaciju i izvedbu stručnih studija. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
organizaciji i izvedbi stručnih studija na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u akademskoj 
2015./2016. godini. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o organizaciji i izvedbi stručnih studija na znanstveno-nastavnim sastavnicama   

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini 
 
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
8. Prijedlog Natječaja za upis studenta u I. godinu poslijediplomskih interdisciplinarnih 

doktorskih studija u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru točke dnevnog reda izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Vijeća Doktorske škole. 
 
8.1. Kulturologija 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Doktorske škole donijelo 13. studenoga 2015. godine Odluku 
o prijedlogu Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Kulturologija u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 
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2015./2016. godini. Uz navedenu Odluku, Senatu je dostavljen prijedlog teksta Natječaja s 
prijedlogom upisnih kvota za upis V. generacije studenata u akademskoj 2015./2016. godini na 
poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija i to 30 studenata prema smjerovima: 
Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu: 10 studenata, Informacija i komunikacija u 
kulturi/moduli: Medijska kultura – istraživanje medija: 5 studenata, Informacijske znanosti – 
knjižničarstvo: 5 studenta i Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju: 10 studenta. Stoga se 
predlaže da Senat donese Odluku o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski 
interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija; smjerovi: Kultura, umjetnost i književnost u 
europskom kontekstu, Informacija i komunikacija u kulturi/moduli: Medijska kultura – istraživanje 
medije, Informacijske znanosti – knjižničarstvo i Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju u 
Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom i predložio Senatu donošenje Odluke o prijedlogu gore 
navedenog Natječaja. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU  
o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni  

sveučilišni studij Kulturologija; smjerovi: Kultura, umjetnost i književnost u europskom 
kontekstu, Informacija i komunikacija u kulturi/moduli:  

Medijska kultura – istraživanje medije, Informacijske znanosti – knjižničarstvo i  
Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju u Doktorskoj školi  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini 
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
8.2. Europski studiji 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Doktorske škole Sveučilišta donijelo 13. studenoga 2015. 
godine Odluku o prijedlogu Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni 
sveučilišni studij Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskoj 2015./2016. godini. Uz navedenu Odluku, Senatu je dostavljen prijedlog teksta Natječaja 
s prijedlogom upisnih kvota za upis IV. generacije studenata u akademskoj 2015./2016. godini na 
poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji i to 10 studenata. Stoga se 
predlaže da Senat donese Odluku o raspisivanju Natječaja.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom i predložio Senatu donošenje Odluke o prijedlogu 
dostavljenog Natječaja. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU  
o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski  

interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji u Doktorskoj školi  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini 

 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
8.3. Komunikologija   
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Doktorske škole donijelo 13. studenoga 2015. godine Odluku 
o prijedlogu Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Komunikologija u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 
2015./2016. godini. Uz navedenu Odluku, Senatu je dostavljen prijedlog teksta Natječaja s 
prijedlogom upisnih kvota za upis IV. generacije studenata u akademskoj 2015./2016. godini na 
poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija i to 12 studenata. Stoga se 
predlaže da Senat donese Odluku o raspisivanju navedenoga Natječaja u Doktorskoj školi. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom i predložio Senatu donošenje Odluke o prijedlogu 
Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija 
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u Doktorskoj školi Sveučilišta u akademskoj 2015./2016. godini. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski 

interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija 
u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

u akademskoj 2015./2016. godini 
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 

9. Prijedlog Natječaja za za upis studenta u I. godinu poslijediplomskih interdisciplinarnh 
studija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 

 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda izvijesti izv. prof. dr. sc. Enrih 
Merdić, pročelnik Odjela za biologiju. 
 
9.1. Zaštita prirode i okoliša, poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 

 
Pročelnik je izvijestio Senat da je Sveučilišno vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne 
(doktorske) studije dostavilo Senatu prijedlog teksta Natječaja za upis pristupnika u I. godinu 
poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša u akademskoj 
2015./2016. godini s prijedlogom da Senat donese Odluku o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika 
u I. godinu poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša u 
akademskoj 2015./2016. godini. 
Rektor je zahvalio Pročelniku i predložio Senatu donošenje Odluke o raspisivanju predloženog 
Natječaja. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni 

studij Zaštita prirode i okoliša u akademskoj 2015./2016. godini 
 

Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
9.2. Zaštita prirode i okoliša, poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij 
 
Pročelnik je također izvijestio da je Sveučilišno vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne 
specijalističke studije dostavilo Senatu Sveučilišta prijedlog teksta Natječaja za upis pristupnika u I. 
godinu poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Zaštita prirode i okoliša u 
akademskoj 2015./2016. godini. s prijedlogom da Senat donese Odluku o raspisivanju Natječaja. 
Nakon iznesenoga, Rektor je predložio Senatu donošenje odluke o raspisivanju Natječaja za upis 
pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša. Senat 
je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni  

specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša u akademskoj 2015./2016. godini 
  

Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
10. Davanje suglasnosti Medicinskom fakultetu Osijek za stjecanje doktorata znanosti temeljem 

izrade i javne obrane doktorske disertacije za pristupnika Igora Goševa, dr. med.  
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Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje 
suglasnosti Medicinskom fakultetu Osijek za stjecanje doktorata znanosti temeljem izrade i javne 
obrane doktorske disertacije za pristupnika Igora Goševa, i predložio da o istom izvijesti prof. dr. sc. 
Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Povjerenstvo za poslijediplomske studije, doktorate i počasne 
doktorate Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Odluke Fakultetskog 
vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 21. rujna 2015. godine i priložene dokumentacije uputilo 
Senatu,  20. studenoga 2015. godine pozitivno Izvješće o ispunjavanju propisanih uvjeta Igora Goševa, 
dr. med. za stjecanje doktorata znanosti na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Biomedicine i 
zdravstva temeljem izrade i javne obrane doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu. Uvidom u 
priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je  Igor Gošev, dr. med. ostvario znanstvena dostignuća, kako 
slijedi: 12 izvornih znanstvenih radova indeksiranih u bazi Current Contents (CC) od kojih je u 4 
znanstvena rada bio prvi autor te koautor u 8 znanstvenih radova; član je ekspertne grupe te je kao 
koautor sudjelovao u izradi smjernica za liječenje bolesti srčanih zalistaka Američkog kardiološkog 
društva; prvi je autor u 3 znanstvena rada u časopisima inovacijskih tehnologija i operativnih tehnika u 
kardiotorakalnoj i vaskularnoj kirurgiji. Broj citata u WOS-u je: 39, h-indeks 4 (na dan, 16. studenoga 
2015.godine). Utvrđeno je da je pristupnik Igor Gošev, dr. med. ostvario znanstvena dostignuća 
kojima ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u skladu s  
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, stoga se predlaže Senatu izdavanje suglasnosti 
na Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 21. rujna 2015. godine  o ispunjavanju 
propisanih uvjeta Igora Goševa, dr. med. za stjecanje doktorata znanosti na poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju Biomedicine i zdravstva temeljem izrade i javne obrane doktorske disertacije. 
Nakon iznesenoga Rektor je predložio Senatu donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku 
Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 21. rujna 2015. godine  o ispunjavanju 
propisanih uvjeta Igora Goševa, dr. med. za stjecanje doktorata znanosti na poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju Biomedicine i zdravstva. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost na Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 21. rujna 2015. godine o ispunjavanju propisanih uvjeta 
Igora Goševa, 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. 

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

 
 
 
11. Ustroj Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju iz 

interdisciplinarnog područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je na prijedlog 
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Ministar donio Odluku o 
proglašenju Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju iz interdisciplinarnog 
područja biotehničkih i biomedicinski znanosti. Centar se ustrojava u dvije istraživačke jedinice: 
Istraživanje glikoznanosti, voditelj: prof. dr. sc. Gordan Lauc i Istraživanje, proizvodnja i medicinsko 
ispitivanje funkcionalne hrane: voditeljica prof. dr. sc. Ines Drenjančević. Sukladno Odluci Ministra 
Centar se ustrojava na vrijeme od  pet godina. Centar se ustrojava kao ustrojbena jedinica Sveučilišta. 
Sastav, djelokrug i način rada pojedinih tijela Centra pobliže će se urediti posebnom Odlukom u 
unutarnjem ustroju Centra. Stoga se predlaže Senatu donošenje Odluke o ustroju Znanstvenog centra 
izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju iz interdisciplinarnog područja biotehničkih i 
biomedicinski znanosti. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
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ODLUKU 
 
1. Ovom Odlukom ustrojava se Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o 

zdravlju iz interdisciplinarnog područja biotehničkih i biomedicinski znanosti ( u daljnjem 
tekstu Centar) kao ustrojbena jedinica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sa 
sjedištem Trg Sv. Trojstva 3. 

2. Misija, prava i obveze Centra utvrđene su sukladno članku IV. Odluke Ministra znanosti, 
obrazovanja i sporta 

3. Centar se ustrojava u dvije istraživačke jedinice: 
• Istraživanje glikoznanosti, voditelj prof. dr. sc. Gordan Lauc 
• Istraživanje, proizvodnja i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane, voditeljica prof. 

dr. sc. Ines Drenjančević  
4. Centar ima voditelja i u prvoj godini rada, voditeljem Centra imenuje se prof. dr. sc. 

Gordan Lauc, a voditelji istraživačkih jedinica Centra navedeni u točki 3. ove Odluke 
izmjenjivat će se svake godine na mjestu voditelja Centra.  

5. Centra se ustrojava na vrijeme od pet (5) godina u skladu s točkom V. Odluke Ministra 
znanosti, obrazovanja i sporta.     

6. Sastav, djelokrug i način rada pojedinih tijela Centra pobliže će se urediti posebnom 
Odlukom u unutarnjem ustroju Centra. 

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
12. Ustroj Centra za integrativnu bioetiku  
 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru točke dnevnog reda izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković, prorektor za nastavu i studente. 
Prorektor je izvijestio Senata da je svrha Centra za integrativnu bioetiku interdisciplinarno povezivanje 
znanstvenika u okviru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao i znanstvenika na drugim 
sveučilištima kroz različite istraživačke, dokumentacijske i edukacijske programe i aktivnosti. Centar 
se ustrojava na vrijeme od pet godina u skladu s točkom V. Odluke Ministra znanosti, obrazovanja i 
sporta. Centar je ustrojbena jedinica Sveučilišta, ima voditelja kojeg imenuje Rektor Sveučilišta na tri 
godine. Prava i obveze Centra utvrđeni su Odlukom Ministra znanosti, obrazovanja i sporta, a sastav, 
djelokrug i način rada pojedinih tijela Centra pobliže će se urediti posebnom Odlukom o unutarnjem 
ustroju Centra. Stoga se predlaže Senatu donošenje Odluke o ustroju Centra za integrativnu bioetiku. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1. Ovom Odlukom ustrojava se Centar za integrativnu bioetiku (u daljnjem tekstu: Centar) 

čija je svrha interdisciplinarano povezivanje znanstvenika u okviru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera uOsijeku, kao i znanstvenika na drugim sveučilištima kroz različite 
istraživačke, dokumentacijske i edukacijske programe i aktivnosti. 

2. Centar je ustrojbena jedinica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sa sjedištem u 
Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3. 

3. Centar ima voditelja Centra kojeg imenuje Rektor Sveučilišta na mandat od tri godine.  
4. Centra se ustrojava na vrijeme od pet (5) godina u skladu s točkom V. Odluke Ministra 

znanosti, obrazovanja i sporta.     
5. Prava i obveze Centra utvrđeni su Odlukom Ministra znanosti, obrazovanja i sporta.. 
6. Sastav, djelokrug i način rada pojedinih tijela Centra pobliže će se urediti posebnom 

Odlukom u unutarnjem ustroju Centra. 
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
13. Prijedlog programa cjeloživotnog učenja: 
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Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na program 
cjeloživotnog učenja na Umjetničkoj akademiji i na Filozofskom fakultetu 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. 
 
13.1. Umjetnička akademija  
 
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) na sjednici održanoj 25. 
studenoga 2015. godine provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja na Umjetničkoj akademiji 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). Povjerenstvo je utvrdilo da je uz zahtjev Umjetničke akademije, priložena Odluka Vijeća 
Akademije od 29. listopada 2015. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom 
Modeliranje keramike i rad na lončarskom kolu. 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 Modeliranje keramike i 

rad na lončarskom kolu na Umjetničkoj akademiji. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku  
za izvedbu edukacijskog programa pod nazivom  

„Modeliranje keramike i rad na lončarskom kolu“  
u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja 

 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u Osijeku za izvedbu edukacijskog programa pod 
nazivom „Modeliranje keramike i rad na lončarskom kolu“ u okviru koncepta cjeloživotnog 
obrazovanja. 
 
13.2. Filozofski fakultet 
 
Također je Prorektor izvijestio Senat da je Povjerenstvo na sjednici održanoj 25. studenoga 2015. 
godine provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na 
Filozofskom fakultetu sukladno Pravilima i utvrdilo da je uz zahtjev Filozofskog fakulteta, priložena 
Odluka Fakultetskog vijeća od 25. studenoga 2015. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja 
pod nazivom Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe. 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 Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe na Filozofskom fakultetu. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Filozofskom fakultetu Osijek  

na izvedbu programa „Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe“ 
 u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja 

 
Daje se suglasnost Filozofskom fakultetu Osijek na izvedbu programa „Pedagoško-psihološko-
didaktičko-metodičke izobrazbe“ u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja.  
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14. Izmjene i dopune Elaborata interdisciplinarnog programa stručnog usavršavanja u 

području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom na Pravnom fakultetu 
Osijek  

 
Prorektor prof. dr. sc. Damir Markulak je izvijestio Senat da je Pravni fakultet dostavio 28. listopada 
2015. godine zahtjev za izmjene i dopune programa cjeloživotnog učenja pod nazivom 
„Interdisciplinarni program stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i 

komunikacije s djetetom“. Uz zahtjev Pravnog fakulteta Osijek priložena je Odluka Fakultetskog 
vijeća od 26. listopada 2015. godine o prihvaćanju izmjena i dopuna navedenog programa. Na temelju 
priložene dokumentacije Povjerenstvo Senata za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  u skladu s 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 dostavilo je Senatu 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.  
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. 
 
 
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta na Odjelu za 

fiziku   
 

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da 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 Senat da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za fiziku. Predložene izmjene i dopune odnose se na 
usklađivanje s odredbama Zakona o zaštiti na radu i definiranje radnih mjesta s postojećim potrebama na koje je 
na temelju prijedloga Pročelnika Odjela za fiziku, Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 20. 
studenoga 2015. godine 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 Odluke o ustrojstvu radnih mjesta 
Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za fiziku 
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

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

16. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 

 
Isto tako u okviru točke 16. članove Senata je izvijestio Prorektor Vinković te istaknuo da je u materijalima za 
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sjednicu na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta u Đakovu koju je na prijedlog Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta u 
Đakovu od 26. listopada 2015. godine donio dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 27. listopada 
2015. godine. Predložene izmjene i dopune odnose se na usklađivanje i definiranje radnih mjesta s postojećim 
potrebama. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 20. studenoga 2015. godine dao pozitivno 
Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta u Đakovu 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 Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na 
prijedlog Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu  od 26. listopada 2015. godine, 
donio dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 27. listopada 2015. godine. 

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

17. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku   

 
Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je upoznao članove Senata sa sadržajem točke 17. dnevnog reda te 
izvijestio da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen cjeloviti tekst Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku koji je na prijedlog Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta od 10. 
studenoga 2015. godine donio dekan Poljoprivrednog fakulteta 11. studenoga 2015. godine. Predloženim 
Pravilnikom utvrđeno je ustrojstvo i način rada Poljoprivrednog fakulteta, nazivi radnih mjesta, opis poslova i 
zadaća položaja i radnih mjesta te uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i broj izvršitelja, a u svrhu ostvarivanja 
ciljeva visokog obrazovanja na Fakultetu. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 20. 
studenoga 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na predloženi Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 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 Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta  

Poljoprivrednog fakulteta u sastavu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Poljoprivrednog fakulteta u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je na prijedlog Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta 
od 10. studenoga 2015. godine, donio dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 11. studenoga 2015. 
godine. 

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

18. Sveučilišno izdavaštvo 
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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 i predsjednik Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta.  
Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 23. studenoga 2015. godine prijedloge Poljoprivrednog, Pravnog, Prehrambeno-
tehnološkog i Strojarskog fakulteta za izdavanje sveučilišnih udžbenika, priručnika i knjige. Uvidom u 
priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje udžbenika, priručnika i knjige  
dostavljene Odluke fakultetskih vijeća, recenzije i pripremljen tekstovi udžbenika, priručnika i knjige 
za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za 
izdavanje sveučilišnih udžbenika, kako slijedi:  
 
1. POLJOPRIVREDNI FAKULTET  
 
Na Poljoprivrednom fakultetu za izdavanje 2 djela kako slijedi:  
 
Autor: Doc. dr. sc. Vesna Rastija 
Priručnik: Zbirka zadataka iz kemije 
Recenzenti: Doc. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović (Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku) 
                     Doc. dr. sc. Dajana Gašo-Sakač (Prehrambeno-tehnološki f. Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom Zbirka zadataka iz kemije autorice doc. 
dr. sc. Vesne Rastija. 
 
 
Autori:  Prof. dr. sc. Danijel Jug 
               Prof. dr. sc. Márta Birkás 
               Prof. dr. sc. Ivica Kisić 
Udžbenik: Obrada tla u agroekološkim okvirima 
Recenzenti:   Akademik Dušan Kovačević i red. prof. (Poljoprivredni f. Univerziteta u Beogradu) 
                       Prof. dr. sc. Bojan Stipešević (Poljoprivredni f. Sveučilišta u Osijeku) 
                       Izv. prof. dr. sc. Vesna Vukadinović (Poljoprivredni f. Sveučilišta u Osijeku) 
                       Izv. prof. dr. sc. Irena Jug (Poljoprivredni f. Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom Obrada tla u agroekološkim okvirima 
autora prof. dr. sc. Danijela Juga, prof. dr. sc. Márte Birkás i prof. dr. sc. Ivice Kisića. 
 
 
2. PRAVNI FAKULTET  
 
Na Pravnom fakultetu za izdavanje 1 knjige kako slijedi:  
 
Urednice: Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić 
                  Prof. dr. sc. Mira Lulić 
Knjiga: Contemporary Legal and Economic Issues V 
Recenzenti: prof. dr. sc. Bodo Runzheimer (Fakultet za ekonomiju i pravo Sveučilišta u Pforzheimu)  
                     prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, professor emeritus Sveučilišta Josipa Jurja 
                                                                            Strossmayera u Osijeku 
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Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje knjige pod nazivom Contemporary Legal and Economic Issues V. 

urednica prof. dr. sc. Ivane Barković Bojanić i prof. dr. sc. Mire Lulić. 
 
 
3. PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET  
 
Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu za dotisak 1 knjige kako slijedi:  
 
Autor: Prof. dr. sc. Dragan Kovačević 
Knjiga: Tehnologija kulena i drugih fermentiranih kobasica (izmijenjeno i dopunjeno izdanje) 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Drago Šubarić (Prehrambeno-tehnološki f. Sveučilišta u Osijeku) 
                     Prof. dr. sc. Lidija Kozačinski (Veterinarski f. Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Izv. prof. dr. sc. Jadranka Frece (Prehrambeno-biotehnološki f. Sveučilišta u Zagrebu) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za dotisak knjige pod nazivom Tehnologija kulena i drugih fermentiranih 

kobasica autora prof. dr. sc. Dragana Kovačevića. 
 
 
4. STROJARSKI FAKULTET 
 
Na Strojarskom fakultetu za izdavanje sveučilišnih udžbenika, kako slijedi: 
 
Autori: Izv. prof. dr. sc. Živko Kondić 
              Izv. prof. dr. sc. Leon Maglić 
              Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
              Prof. dr. sc. Ivan Samardžić 
Sveučilišni udžbenik: Kvaliteta 1 
Recenzenti:   Prof. dr. sc. Biserka Runje (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu) 
                       Prof. dr. sc. Dražan Kozak (Strojarski f. Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom Kvaliteta 1 autora izv. prof. dr. sc. Živka 
Kondića, izv. prof. dr. sc. Leona Maglića, prof. dr. sc. Duška Pavletića i prof. dr. sc. Ivana 
Samardžića. 
 
Autori: Izv. prof. dr. sc. Živko Kondić 
              Izv. prof. dr. sc. Leon Maglić 
              Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
              Prof. dr. sc. Ivan Samardžić 
Sveučilišni udžbenik: Kvaliteta 2 
Recenzenti:   Prof. dr. sc. Biserka Runje (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu) 
                       Prof. dr. sc. Dražan Kozak (Strojarski f. Sveučilišta u Osijeku) 
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Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom Kvaliteta 2 autora izv. prof. dr. sc. Živka 
Kondića, izv. prof. dr. sc. Leona Maglića, prof. dr. sc. Duška Pavletića i prof. dr. sc. Ivana 
Samardžića. 
 
Autori: Izv. prof. dr. sc. Živko Kondić 
              Izv. prof. dr. sc. Leon Maglić 
              Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
              Prof. dr. sc. Ivan Samardžić 
Sveučilišni udžbenik: Kvaliteta 3 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Biserka Runje (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Prof. dr. sc. Dražan Kozak (Strojarski f. Sveučilišta u Osijeku) 
 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom Kvaliteta 3 autora izv. prof. dr. sc. Živka 
Kondića, izv. prof. dr. sc. Leona Maglića, prof. dr. sc. Duška Pavletića i prof. dr. sc. Ivana 
Samardžića. 
 
 
Autori: Prof. dr. sc. Milan Kljajin 
              Prof. dr. sc. Milan Opalić 
Sveučilišni udžbenik: Inženjerska grafika, 2. popravljeno i dopunjeno izdanje 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Jože Flašker (Fakulteta za strojništvo Univerza v Marboru) 
                     Prof. dr. sc. Vojislav Kecman (Virginia Commonwealth University, USA) 
                     Prof. dr. sc. Sanjin Mahović (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću 
 
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom Inženjerska grafika, 2. popravljeno i 

dopunjeno izdanje autora prof. dr. sc. Milana Kljajina i prof. dr. sc. Milana Opalića. 
 
 
19. Razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku 
 
S ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je predložio da članove Senata upozna prof. dr. sc. 
Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predsjednik 
Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku. 
Prorektor je upoznao članove Senata da se prema prijedlogu sindikalnog povjerenika Sveučilišnog 
centra u Osijeku od 18. studenoga 2015. godine predlaže razrješenje Zvonka Grudena dužnosti člana 
Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku zbog prestanaka ugovora o radu u Studentskom centru 
u Osijeku, a za člana Upravnog vijeća predlaže se imenovanje Bernarda Škare, koji nastavlja mandat 
prethodnog člana.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženo razrješenje i 
imenovanje člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku i jednoglasno donio sljedeću 
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ODLUKU 
o razrješenju i  imenovanju člana Upravnog vijeća 

Studentskog centra u Osijeku  
 

I. 
Zvonko Gruden razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zbog prestanka ugovora o radu u 
Studentskom centru u Osijeku.  
 

II. 
Bernard Škaro imenuje se za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

III. 
Imenovani član Upravnog vijeća naveden u točki II. ove Odluke nastavlja mandat prethodnog 
člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku.  
 
 
20. Razrješenje i imenovanje članova Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu   
 
Rektor Sveučilišta je upoznao članove Senata s prijedlogom za razrješenjem i imenovanjem članova 
Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu prema kojemu se doc. dr. sc. Mara Šumanović, 
docentica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za 
nastavu i studente razrješuju dužnosti članova Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu, a 
predlaže se imenovanje prof. dr. sc. Tomislava Mrčele, prorektora za financije i poslovne odnose i 
Dražena Rastovskog, višeg predavača Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, koji nastavljaju 
mandat prethodnih članova Odbora.  
Senat nije imao primjedbi na predloženo razrješenje i imenovanje članova Odbora za sport, tjelesnu i 
zdravstvenu kulturu i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju i  imenovanju članova  

Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 
 
 
 

I. 
Razrješuju se dužnosti članova Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu imenovani 
Odlukom Senata od 27. ožujka 2013. godine i 28. listopada 2014. godine, kako slijedi:  

1. Doc. dr. sc. Mara Šumanović, docentica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 
2. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 

 
II. 

Imenuju se članovi Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu:  
1. Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose 
2. Dražen Rastovski, viši predavač, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 

 
III. 

Imenovani članovi Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu navedeni u točki II. ove 
Odluke nastavljaju mandat prethodnih članova Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu.   
 
 
21. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2015. godinu 
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U okviru ove točke dnevnog reda Senat je izvijestio prof. dr. sc. Tomisalv Mrčela, prorektor za 
financije i poslovne odnose Sveučilišta i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun te 
istaknuo da je Senat na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine donio Odluku o prihvaćanju 
prijedloga financijskog plana Sveučilišta za razdoblje od 2015. do 2017. godine u okviru koje je 
detaljno planirana 2015. godina. Temeljem članka 7. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08. i 
136/12.), koji propisuje poštivanje načela uravnoteženosti proračuna, odnosno propisuje da rashodi i 
izdaci moraju biti pokriveni prihodima i primicima. Ukoliko tijekom godine dođe do značajnijeg 
povećanja rashoda i izdataka, odnosno smanjena prihoda i primitaka plan se mora uravnotežiti. 
Hrvatski sabor je donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, 
koje su objavljene u Narodnim novinama broj 103A od 28. rujna 2015. godine, temeljem kojih je 
Sveučilište izradilo Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu. Isto tako Prorektor je istaknuo da 
indeks ukupno planiranog iznosa za 2015. godinu u odnosu na izmjene i dopune na nivou Sveučilišta 
iznosi 93,94%. Veće odstupanje bilježi Rektorat Sveučilišta gdje je indeks izmjena u odnosu na plan 
73,54% iz razloga što je i za 2015. godinu (kao i za prethodne godine) prema potpisanom Sporazumu 
pri nabavi roba i usluga te ustupanju radova iz kreditnih sredstava banke planiran iznos sukladan 
navedenom Sporazumu za povlačenje sredstava, odnosno planirano je prema Sporazumu završetak 
svih radova i opremanje Građevinskog fakulteta kao i završetak I. faze izgradnje Sveučilišne knjižnice, 
a isto nije realizirano. Nakon toga Prorektor je izvijestio Senat da je Odbor za financijsko poslovanje i 
proračun Sveučilišta na sjednici održanoj 24. studenoga 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na 
izmjene i dopune financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu, 
te da su u materijalima za sjednicu dostavljene tablice s Izmjenama i dopunama financijskog plana 
Sveučilišta za 2015. godinu-opći dio po sastavnicama i opći dio zbirno, zatim s prikazanim izmjenama 
i dopunama financijskog plana Sveučilišta za 2015. godinu–prihodi po sastavnicama i prihodi zbirno, 
te s prikazanim izmjenama i dopunama financijskog plana Sveučilišta za 2015. godinu-rashodi po 
sastavnicama, rashodi zbirno, rashodi po aktivnostima, te rashodi po sastavnicama i aktivnostima. 
Nakon iznesenog obrazloženja Prorektora, Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu 
imali primjedbi na izneseno te je Rektor Sveučilišta predložio prihvaćanje Prijedloga izmjena i dopuna 
financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu. Senat je 
jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog i donio sljedeću   
 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana   
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu  

 
 

I.  
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu.    
 

II. 
Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za 2015. godinu dostavit će se znanstveno-nastavnim sastavnicama i sveučilišnim ustanovama u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
 
22. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu 
 
Prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta je izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta za 2015. godinu, te 
istaknuo da je Studentski zbor Sveučilišta na sjednici održanoj 23. studenoga 2015. godine donio 
Odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 
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Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu, na koju je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na 
sjednici održanoj 24. studenoga 2015. godine dao pozitivno Mišljenje.   
Nakon iznesenog Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Senat nije imao prijedloga i primjedbi na 
izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o izmjena i dopuna Proračuna Studentskog zbora 
Sveučilišta za 2015. godinu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Proračuna Studentskog zbora   
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu  

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu.  
 
 
23. Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku za razdoblje 

od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka  2016. godine 
 
Isto tako, Prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta je izvijestio Senat da je na sjednici 
Hrvatskog sabora 25. rujna 2015. godine donesena Odluka o privremenom financiranju poslova, 
funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna RH u prvom 
tromjesečju 2016. godine. Privremeno financiranje u 2016. godini obavljat će se razmjerno prihodima 
ostvarenim u istom razdoblju prema proračunu za prošlu godinu, a najviše do ¼ ukupno ostvarenih 
prihoda. Nakon proteka privremenog financiranja, u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici te 
izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u proračun za 2016. godinu. Nadležno Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta dostavilo je Sveučilištu 11. rujna 2015. godine Upute za izradu prijedloga 
financijskog plana državnog proračuna Republike Hrvatske za prva tri mjeseca 2016. godine. Uputama 
su definirani % limita rasta po pojedinim stavkama rashoda na nivou Razdjela 080 kojih smo se bili 
dužni pridržavati kod izrade planova. Vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika 
planiraju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine, a obveza 
uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na između ostalih na proračunske korisnike u 
znanosti i visokom obrazovanju. U razdoblju privremenog financiranja na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu 
osim članaka 12 (st.1), 18, 22, 27, 28, 31 (st.2 i 5), 33, 35, 36 i 38 (stavak 5), osim odredaba koje nisu 
primjenjive u razdoblju privremenog financiranja. Ukupni prihodi, odnosno rashodi Sveučilišta za prvi 
kvartal 2016. godine planirani su u iznosu od 137.628.468 kuna od čega prihodi Državnog proračuna 
čine 68%, vlastiti prihodi 10%, prihodi za posebne namjene 16%, pomoći 5%, a ostali prihodi 1% 
ukupnih prihoda. U ukupnim rashodima, rashodi za zaposlene iznose 56%, materijalni rashodi 23%, 
rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20% i ostali rashodi 1% ukupnih rashoda. Prorektor je 
izvijestio Senat da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun Sveučilišta na sjednici održanoj 24. 
studenoga 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na financijski plan Sveučilišta za razdoblje od 1. 
siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine, te da su u materijalima za sjednicu dostavljene tablice s 
Financijskim planom Sveučilišta za navedeno razdoblje-opći dio po sastavnicama, opći dio zbirno, 
zatim s prikazom prijedloga plana prihoda po sastavnicama i zbirno,  prikazom prijedloga plana 
rashoda po sastavnicama i zbirno te prijedloga plana rashoda po aktivnostima i prikaz prijedloga plana 
rashoda po sastavnicama i aktivnostima. 
 
Također je u okviru ove točke dnevnog reda, Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za 
financije, poslovne odnose, investicije i izgradnju upoznala članove Senata da se u razdoblju 
privremenog financiranja financiraju isti programi (aktivnosti i projekti) koji su se financirali u 2015. 
godini. Korisnici državnog proračuna ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. 
prosinca 2015. godine, niti preuzimati nove financijske obveze (nema pokretanja postupaka javne 
nabave i potpisivanja novih ugovora).  
Nakon iznesenog obrazloženja, Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali 
primjedbi na izneseno te je Rektor Sveučilišta preložio prihvaćanje financijskog plana Sveučilišta 
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Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine. 
Senat je jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje 

od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine   
 

I.  
Prihvaća se Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine.     
 

II. 
Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. 
siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine dostavit će se znanstveno-nastavnim sastavnicama i 
sveučilišnim ustanovama u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
 
24. Prijedlog raspodjele sredstava za školarine i materijalne rashode za ak. 2015./2016. god.   

prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. 

 
Rektor je izvijestio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav 
Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i 
proračun.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen na uvid Prijedlog 
Odluke o raspodjeli doznačenih sredstava za školarine i materijalne troškove za ak. god. 2015./2016. 
prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018 (u daljnjem 
tekstu: Ugovor). Na predloženu raspodjelu sredstava doznačenih prema članku 5. za školarine i 
materijalne troškove za ak. god. 2015./2016. prema Ugovoru, Odbor za financijsko poslovanje i 
proračun je na sjednici održanoj 24. studenoga 2015. godine dao pozitivno Mišljenje, stoga je 
prijedlog da Senat prihvati predloženu raspodjelu.   
Nakon iznesenog Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o raspodjeli doznačenih sredstava 
za školarine i materijalne troškove Sveučilišta za akademsku godinu 2015./2016. prema Ugovoru. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 
 
 

ODLUKU 
o raspodjeli doznačenih sredstava za školarine i materijalne troškove za ak. god. 2015./2016. 
prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. god. 2015./2016.,  
2016./2017. i 2017./2018.  

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

25. Prijedlog provedbe trećeg internog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog 
zemljišta i kuće u vlasništvu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen 
Prijedlog o raspisivanju 3. natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta i kuće u vlasništvu 
Sveučilišta i predložio da s istim članove Senata upozna prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za 
strategiju razvoja i prostorno planiranje. 
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Prorektor je izvijestio da je Senat na sjednici održanoj 25. studenoga 2014. godine donio Odluku o 
raspisivanju internog Natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta i kuća u vlasništvu 
Sveučilišta te 7. srpnja 2015. godine Odluku o raspisivanju 2. internog natječaja s ponovljenom 
procjenom vrijednosti i umanjenom za otprilike 40% u odnosu na prethodni Natječaj. Prijedlog 3. 
internog natječaja obuhvaća prodaju šest građevinskih zemljišta te jednu kuću i dvor u kojem su 
formalni uvjeti ostali nepromijenjeni osim dobne granice prava na podnošenje prijava koja se u 
prethodnim natječajima odnosila na sve djelatnike do 35 godina starosti u znanstveno-nastavnim 
zvanjima na Sveučilištu i sastavnicama Sveučilišta, a sada pravo podnošenja ponuda imaju svi 
djelatnici u znanstveno-nastavnim zvanjima Sveučilišta do 45 godine starosti. Nekretnine bi se 
prodavale u zatečenom zemljišno-knjižnom i katastarskom stanju, a ponuđena građevinska zemljišta 
isključivo u svrhu izgradnje kuća, a prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji koju osigurava 
ponuditelj, kao i sve daljnje troškove gradnje. U Prijedlogu 3. internog natječaja navedena su 
građevinska zemljišta te kuća s dvorom koje se prodaju, zatim njihovi brojevi katastarskih čestica, 
površine iskazane u m², početna tržna cijena po m² u kunama i ukupna cijena u kunama. Zatim je 
Prorektor istaknuo da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 24. 
studenoga 2015. godine dao pozitivno Mišljenje za provedbu 3. internog natječaja za prodaju 
neizgrađenog građevinskog zemljišta i kuće u vlasništvu Sveučilišta.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu.  
 
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta je postavio pitanje vezano uz dobnu 
granicu navedenu u prijedlogu Natječaja i kao takvu moguću dobnu diskriminaciju te naveo primjer 
mladih asistenata koji su pri završetku poslijediplomskog studija i nisu još doktorirali, a samim tim 
nisu u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i kao takve navedeni uvjet Natječaja im onemogućava 
prijavu na isti.   
 
Prorektor prof. dr. sc. Damir Markulak je mišljenja da Sveučilište ima pravo odrediti uvjete Natječaja 
koji je namijenjen mladim znanstvenicima koji su otišli na doktorski studij u inozemstvo i nakon toga 
stekli znanstveno-nastavno zvanje s ciljem povratka istih na Sveučilište.  
 
Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je mišljenja da Zakon o suzbijanju diskriminacije dopušta 
postavljanje određenih determinanti u pogledu godina ako je to proporcionalno i legitimno, a ovdje se 
radi o mjeri namijenjenoj privlačenju inozemnih znanstvenika i mladih znanstvenika odnosno 
njihovom ostanku na Sveučilištu te smatra da u tom kontekstu postoji mogućnost da se pravno 
opravda postavljanje dobne granice.  
 
Rektor je istaknuo da su zemljišta i kuće namijenjene mladim istraživačima povratnicima iz 
inozemstva te da su iste dobivene od Grada s namjenom i pod točno određenim uvjetima.  
Nakon toga Rektor je predložio da se članovi Senata očituju o Prijedlogu provedbe 3. internog 
natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta i kuće u vlasništvu Sveučilišta. Članovi 
Senata jednoglasno su prihvatili izneseni tekst Prijedloga Internog natječaja i donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o raspisivanju 3. natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 

i kuća u vlasništvu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
 

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

 
26. Davanje suglasnosti: 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. 
sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose. 
Prorektor Mrčela je izvijestio da su u materijalima za sjednicu dostavljeni prijedlozi za davanje 
suglasnosti za potpisivanje ugovora i provedbu postupka javne nabave s pratećom dokumentacijom.  
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Odbor za financijsko poslovanje i proračun je dao pozitivna mišljenja na davanje suglasnosti za 
potpisivanje ugovora u okviru podtočaka, kako slijedi:  
 
26.1. prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku za potpisivanje 

Ugovora o potrošnji toplinske energije 
 
Prorektor je istaknuo da je potrebno da Senat izda suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu 
Elektrotehničkog fakulteta Osijek kako bi mogao potpisati Ugovor o potrošnji toplinske energije u 
iznosu od 567.347,21 kn (s PDV-om) na koju je prethodno Odbor za financijsko poslovanje i proračun 
na sjednici održanoj 24. studenoga 2015. godine dao pozitivno Mišljenje. 
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Elektrotehničkog fakulteta Osijek za 
potpisivanje Ugovora o potrošnji toplinske energije u iznosu od 569.347,21 kn (s PDV-om).  
 
26.2. Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provedbu postupka 

javne nabave 
 
Isto tako, Prorektor je istaknuo da je potrebno da Senat izda suglasnost Tugomiru Kuduzu, prof., 
ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provođenje postupka javne nabave s namjerom sklapanja 
godišnjeg ugovora o javnoj nabavi za žitarice, žita i žitne prerađevine, procijenjene vrijednosti od 
514.340,00 kn na koji je prethodno Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 
24. studenoga 2015. godine dao pozitivno Mišljenje. 
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli   
 

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 
žitarice, žita i žitne prerađevine, procijenjene vrijednosti od 514.340,00 kn.  
 
26.3. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje 

Ugovora za dodatne građevinsko-obrtničke i instalaterske radove na izgradnji zgrade 
Građevinskog fakulteta 

 
Prorektor je istaknuo da je potrebno da Senat izda suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora za dodatne građevinsko-
obrtničke i instalaterske radove na izgradnji zgrade Građevinskog fakulteta u Osijeku. U materijalima 
za sjednicu dostavljeno je očitovanje Glavnog nadzornog inženjera o nepredviđenim i naknadnim 
radovima na izgradnji zgrade Građevinskog fakulteta u Osijeku s tabličnim prikazom specificiranih 
radova i pojedinačnim očitovanjem za svaki posebno.   
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za potpisivanje ugovora za dodatne građevinsko-obrtničke i instalaterske radove na 
izgradnji zgrade Građevinskog fakulteta u Osijeku.   
 
 



 26

27. Različito 
27.1. Pokretanje i provedba postupka izbora u zvanja 
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio članove Senata s obzirom na prethodne suglasnosti 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta vezanu za pokretanje i provedbu izbora u zvanja te 
podsjetio na članak 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: 
Zakon) koji se odnosi na postupak izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja te 
odgovarajuća radna mjesta te primjenu stavaka 5., 6., i 7. istoga članka u kojima stoji da je vrijeme 
pokretanja postupka izbora u zvanja za sva zvanja i radna mjesta u redovitom napredovanju za izbor u 
neposredno više znanstveno/umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju od najmanje pet godina u prethodnom znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu u 
znanstveno-nastavnom zvanju. Izbori u viša zvanja u redovitom napredovanju se pokreću nakon isteka 
pet godina i ne mogu se prije pokrenuti. Isto tako, podsjetio je da se postupak izbora nastavnika u više 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto istovremeno ne može pokrenuti s 
postupkom reizbora nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto. Također je naveo da je u skladu 
sa stavkom 8. istoga članka Zakona te u skladu sa Statutom Sveučilišta i prema prijedlogu novog 
Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta 
moguća iznimka gore navedenoga te pokretanje ranijeg postupka izbora u redovitom napredovanju od 
rokova propisanih u stavcima 5. i 6. te istaknuo, sljedeće: 
Postupak izbora u više znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto prije isteka 
pet godina od prethodnog izbora (članak 95. stavak 8. Zakona) pokreće se na temelju posebne Odluke 
sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:  

• zahtjeva i priložene suglasnosti nastavnika za radnijim pokretanjem postupka izbora u više 
zvanje odnosno prije isteka roka od pet godina u prethodnom znanstveno-nastavnom zvanju i 
znanstveno-nastavnom radnom mjestu  

• priložena prethodna Odluka o izboru u prethodno znanstveno-nastavno zvanje iz koje je vidljivo 
da je nastavnik najmanje tri godine bio na znanstveno-nastavnom radnom mjestu s nižim 
znanstveno-nastavnim zvanjem.   

 Odluka sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice iz stavka 1. ovog članka temelji se na: 
• planu napredovanja nastavnika na Sveučilištu koji donosi Senat za odnosnu akademsku 

godinu u kojem je predviđeno ranije napredovanje nastavnika u više znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto,  

• izdanoj Suglasnosti Sveučilišta sastavnici za ranije napredovanje nastavnika u više 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto, 

• ako je jasno utvrđeno da nastavnik ispunjava kriterije za izbor u više znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto u odnosu na ono na koje se bira.  

Ispunjenost kriterija iz stavka (2) ovog članka za izbor u više znanstveno-nastavno zvanje i 
znanstveno-nastavno radno mjesto u odnosu na ono na koje se bira utvrđuje sveučilišno 
vijeće/stručno vijeće sastavnice na temelju izvješća stručnog povjerenstva. 

Stručno povjerenstvo koje utvrđuje ispunjenost kriterija za raniji izbor u više znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto u odnosu na ono na koje se bira imenuje stručno 
vijeće sastavnice. Stručno povjerenstvo ima tri člana koji moraju biti u višem znanstveno-
nastavnom zvanju u odnosu na ono na koje se nastavnik bira i znanstvenom polju iz kojeg se 
nastavnik bira.  

Izvješće Stručnog povjerenstva mora sadržavati ispunjenost kriterija za izbor u više znanstveno 
odnosno znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto u odnosu na ono na 
koje se nastavnik bira s prijedlogom ranijega pokretanja postupka izbora. 

Ukoliko je u Izvješću Stručnog povjerenstva utvrđeno da nastavnik ne ispunjava kriterije za raniji 
izbor u više znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto u odnosu na ono na 
koje se bira, stručno vijeće sastavnice utvrdit će da nastavnik ne ispunjava kriterije za raniji izbor 
i o istome je obvezno izvijestiti Sveučilište   

 
Nakon toga Rektor je također istaknuo važnost pridržavanja redovite procedure vezane za pokretanje i 
provedbu izbora u zvanja (redovito napredovanje i raniji izbor) te zamolio da znanstveno-nastavne 
sastavnice vode računa o propisanim zakonskim rokovima i otvorio raspravu.  
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Doc. dr. sc. Berislav Marković je postavio pitanje mogućnosti ranijeg pokretanja izbora u trajno 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. 
Rektor je istakao da se odredbe ranijeg izbora u zvanja ne odnose na pokretanje postupka izbora u 
trajno zvanje.   
 
27.2. Izmjene projekta Građevinskog fakultet 
 
Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje je izvijestio članove 
Senata da je za izgradnju nove zgrade Građevinskog fakulteta utrošeno manje sredstava od 
predviđenih jer je tijekom izgradnje utvrđeno da pojedini predviđeni radovi nisu potrebni te su time 
ušteđena dodatna sredstva i ugovaranjem dodatnih radova neće se premašiti ugovoreni iznos. Isto tako 
je izvijestio da je svečano otvoren parkirališni prostor u nastavku postojećeg parkirališta ispred zgrade 
Poljoprivrednog i Građevinskog fakulteta, a da se useljenje u nove prostore Fakulteta očekuje u 
siječnju 2016. godine.   
 
27.3. Arheološka iskapanja na građevinskim zemljištima u Sveučilišnom campusu 
 
Rektor je upoznao članove Senata da su završena arheološka iskapanja vezana na građevinskom 
zemljištu nove zgrade Pravnog fakulteta u Sveučilišnom campusu gdje su pronađeni novi nalazi koji 
upućuju na to da će se daljnja arheološka istraživanja pružati na istočni dio prostora. Posebno je 
pohvalio Elektrotehnički fakultet koji je poslao pismo namjere da se otvore arheološki radovi na 
građevinskom zemljištu predviđenom za novu zgradu Elektrotehničkog fakulteta iz vlastitih sredstava 
te upoznao Senat da će isto predložiti Upravi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta da se otvore 
arheološki radovi na građevinskom zemljištu predviđenom za novu zgradu Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta u Sveučilišnom campusu.  
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na 
sudjelovanju u radu 2. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini i zaključio sjednicu u 11.05  
sati.  
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 

 
 


