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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
  

Z A P I S N I K 
  
3. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2015./2016. godini, održane 22. 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. Mirela Samardžić, zamjenica pročelnika zamjena za pročelnika doc. dr. sc. 

Berislava  
                                                     Markovića, 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. Pavo Filaković, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Aleksandra Včeva  
                                                                       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. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan, 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. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, 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. Nikola Tufeković, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

student, zamjena za Tomislava Mikulića, člana Studentskog zbora Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, student, Društvene znanosti/Ekonomski 
fakultet 

25. Milenko Korica, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
student, zamjena za Krešimira Radića, člana Studentskog zbora Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku, student, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 

 
Prorektori Sveučilišta:  
1.  Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
2.  Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu   
                                                        Suradnju 
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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.  
 
Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
 
Ostali nazočni:  
1. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
2. 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 3. sjednicu Senata u akademskoj 2015./2016. godini te pozdravio sve nazočne i 
predložio sljedeći  

Dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 2. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini od 1. prosinca 

2015. godine   
2. Potvrda izbora izv. prof. dr. sc. Ivice Guljaša u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 

profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke 
znanosti na Građevinskom fakultetu  Osijek (prvi izbor) 

3. Provedba statusnih promjena na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
4. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna 

mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
5. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 
6. Prijedlog poticaja za pokretanje postupka za podjelu državnih nagrada za znanost za 

2015.godinu  
7. Izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Gluma i 

lutkarstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku 
8. Interni natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu 

znanstvenoistraživačkih projekata 
9. Sveučilišno izdavaštvo 
10. Izmjene uvjeta upisa iz sustava bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija za akademsku godinu 
2016./2017. na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku  

11. Financijski plan Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine 

12. Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine 

13. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava sukladno čl. 3. za akademsku 
godinu 2014./2015. prema Ugovoru o punoj subvenciji participacije redovitih studenta u 
troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 

14. Davanje suglasnosti  
14.1. prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku za davanje 

ovlasti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku da u ime i za račun Elektrotehničkog fakulteta Osijek provede postupak 
javne nabave za usluge zaštitnih arheoloških iskopavanja za novu zgradu 
Elektrotehničkog fakulteta  
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14.2. prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za 
davanje ovlasti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku da u ime i za račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
Osijek provede postupak javne nabave za usluge zaštitnih arheoloških iskopavanja za 
novu zgradu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 

15. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora o pozajmici Umjetničkoj akademiji u 
Osijeku 

16. Različito 
                                                                
 
Nakon toga je istaknuo da su Poziv i materijali za 3. 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 2. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini od 1. prosinca 

2015. godine   
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 2. sjednice Senata od 1. prosinca 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 2. sjednice 
Senata u akademskoj 2015./2016. godini od 1. prosinca 2015. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
 
2. Potvrda izbora izv. prof. dr. sc. Ivice Guljaša u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 

profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke 
znanosti na Građevinskom fakultetu  Osijek (prvi izbor) 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljeni materijal o provedenom postupku izbora izv. prof. dr. sc. Ivice Guljaša u 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, te da je postupak proveden u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, Statutom Građevinskog fakulteta Osijek, koji je proveo postupak izbora te Pravilnikom o 
izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja 
i odgovarajuća radna mjesta (u daljnjem tekstu: Pravilnik Sveučilišta) stoga je predložio da o istome 
ukratko podnese izvješće dekan Građevinskog fakulteta prof. dr. sc. Damir Varevac.   
 
Dekan je izvijestio Senat da je izv. prof. dr. sc. Ivica Guljaš u svom istraživačkom radu, 
fundamentalna istraživanja matematičkog modeliranja nelinearnog ponašanja konstruktivnih 
elemenata pri djelovanju potresa proširio na istraživanja u području konstrukcija, posebice s obzirom 
na optimalizaciju konstrukcija, prijedloga i primjene novih metoda proračuna i sustavnog istraživanja 
sigurnosti pri djelovanju potresa. Također, posljednjih godina aktivno radi na istraživanju novih 
metoda dimenzioniranja konstrukcija koje bi osigurale željeno ponašanje konstrukcije pri djelovanju 
seizmičkih pobuda. U tri knjige je objavio poglavlja te se na web stranici Građevinskog fakulteta 
nalaze nastavni  materijali iz predmeta Dinamika konstrukcija, Stabilnost konstrukcija i Modeliranje 
konstrukcija. Bio je mentor trideset diplomskih radova i u koautorstvu sa studentima objavio je dva 
rada. Objavio je trideset znanstvenih radova te prezentirao dvanaest radova od čega deset na 
međunarodnim znanstvenim skupovima te dva na domaćim znanstvenim skupovima i recenzirao je 
ukupno četrnaest članaka objavljenih u znanstvenim časopisima i jednu znanstvenu knjigu. Vodio je 
jedan međunarodni projekt te je bio suradnik na četiri bilateralna znanstvena projekta, a trenutno je 
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suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu „Frame-masonry compositets for modelling and 
standardization“, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost. Član je Hrvatskog saveza građevinskih 
inženjera i Hrvatskog društva za mehaniku te član tehničkog odbora TO 108: Mehaničke vibracije i 
udari i uredničkog odbora znanstvenog časopisa Tehnički vjesnik. Isto tako Dekan je izvijestio da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Ivice Guljaša u znanstveno-nastavno 
zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Sveučilišta, Statutom Građevinskog fakulteta i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. 
sc. Ivica Guljaš ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, 
kao i etičke uvjete za sveučilišnog nastavnika. 
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te 
je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Ivice Guljaša 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. Ivice Guljaša u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke 
znanosti na Građevinskom 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. 

 
 
3. Provedba statusnih promjena na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu 
dostavljeno Izvješće o utvrđivanju opravdanosti provođenja statusnih promjena znanstveno-nastavne 
sastavnice i sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te izdvajanja dislociranih studija u 
Slavonskom Brodu, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (u daljnjem tekstu: Izvješće), 
Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih promjena znanstveno-nastavne 
sastavnice i sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te izdvajanja dislociranih studija u 
Slavonskom Brodu, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) od 9. prosinca 2015. godine, Zaključak Odbora za statutarna i pravna pitanja od 16. 
prosinca 2015. godine i Prijedlog Odluke. Senat je na sjednici održanoj 9. lipnja 2015. godine 
imenovao Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta, predsjednik i članovi: 
izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta, prof. dr. sc. Rudolf 
Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta, prof. dr. sc. 
Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, prof. dr. sc. Roberto Lujić, redoviti 
profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu i izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za 
odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Provedba statusnih promjena temelji se na Inicijativi 
Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku od 18. svibnja 2015. godine te na Inicijativi Upravnog vijeća Studentskog 
centra u Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25. svibnja 
2015. godine. Uz navedene inicijative priložen je Elaborat o opravdanosti osnivanja Sveučilišta u 
Slavonskom Brodu od 24. travnja 2015. godine. Nadalje, Hrvatski sabor je donio 25. rujna 2015. 
godine Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu, koji je objavljen 13. listopada 2015. 
godine u Narodnim novinama br. 110/15., a stupio je na snagu 21. listopada 2015. godine. Člankom 
14. navedenoga Zakona određen je rok od 90 dana za donošenje Odluke Senata o spajanju Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu te dislociranih studija u Slavonskom Brodu, Fakulteta za Odgojne i 
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obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku i Studentskog centra u Slavonskom Brodu Sveučilištu u 
Slavonskom Brodu. Rok od 90 dana je 21. siječnja 2016. godine. U Izvješću se posebno ističe da je 
istoga dana kad je stupio Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu 21. listopada 2015. 
godine, Rektorski zbor Republike Hrvatske donio Zaključak kojim se snažno suprotstavlja politikama 
i procedurama kojima se bez suglasnosti sveučilišta pokušavaju mijenjati njihove strukture čime se 
višestruko narušava autonomija sveučilišta. Isto tako je utvrđeno da će Rektorski zbor RH poduzeti 
pravne radnje radi zaštite Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na sjednici Rektorskog 
zbora RH od 23. studenoga 2015. godine u skladu s člankom 38. stavkom 1. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu RH, pročišćeni tekst („Narodne novine“ br. 29./2002.) podnijet je Prijedlog za 
pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti s Ustavom Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom 
Brodu, koji je predan Ustavnom sudu RH 27. listopada 2015. godine i u prilogu je Izvješća. U 
Prijedlogu Rektorskog zbora RH istaknuto je nepoštivanje autonomije Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, izričaj pravne norme u članku 14. Zakona je u suprotnosti s člankom 67. i 68. 
Ustava RH koja se odnosi na autonomiju sveučilišta te s člankom 69. Zakona o ustanovama, s 
člankom 2., 3., 4., 53. i 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i s Zakonom o radu. Također je 
donošenje Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu u suprotnosti sa strateškim 
dokumentom „Mreža visokih učilišta i studijskih programa“, koji je donio Hrvatski sabor 28. listopada 
2011. godine. Isto tako, navedenim Zakonom oduzima se pravo na samostalno odlučivanje o 
unutarnjem ustrojstvu Sveučilišta koje je temeljni sadržaj akademske samouprave, što je u suprotnosti 
s člankom 67. i 68. Ustava RH, koja se odnosi na autonomiju sveučilišta te članka 4. stavka 2., 3., 4. i 
5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. U postupku donošenja Zakona nije se 
poštivalo pravilo o javnoj raspravi sukladno Kodeksu savjetovanja s zainteresiranom javnošću u 
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Isto tako, Rektor je istaknuo posebno 
obrazloženje Prijedloga Rektorskog zbora RH za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom, Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu, sadržanog u Izvješću. U svom 
Prijedlogu Rektorski zbor RH posebno ističe da se Sveučilištu u Slavonskom Brodu unaprijed 
oduzima autonomija jer se izričito Zakonom utvrđuju sastavnice Sveučilišta na način da se iste 
oduzimaju Sveučilištu u Osijeku, što dovodi do dvostrukog nepoštivanja sveučilišne autonomije u 
odnosu na oba sveučilišta. Zaključno u svom prijedlogu Rektorski zbor utvrđuje da je prema 
navedenom obrazloženju vidljivo da osnivanje Sveučilišta u Slavonskom Brodu nije u skladu s 
Ustavom RH niti s postojećim zakonima koji se primjenjuju u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, 
a time niti s vladavinom prava o kojoj je Ustavni sud zauzeo stajalište Odlukom i Rješenjem od 6. 
travnja 2011. godine te predlaže ocjenu ustavnosti Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom 
Brodu i to posebice u pogledu narušavanja autonomije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
i nesuglasnosti s Zakonom o ustanovama i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
U skladu s navedenim, Povjerenstvo je uputilo Senatu Prijedlog da se odgodi provedba postupka 
statusnih promjena do donošenja Odluke Ustavnog suda RH o pokretanju postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom, Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Odbor za statutarna i 
pravna pitanja je na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine donio Zaključak, kojim predlaže 
Senatu da prihvati prijedlog Povjerenstva da se odgodi provedba postupka statusnih promjena do 
donošenja Odluke Ustavnog suda RH. 
Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće i prijedlog 
Povjerenstva i jednoglasno je donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva o utvrđivanju opravdanosti provođenja statusnih promjena 
znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te 
izdvajanja dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u 
Osijeku) od 9. prosinca 2015. (Klasa: 602-04/15-02/4, Ur.broj: 2158-60-01-15-5). 
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II. 
Na temelju Izvješća navedenog u točki I. ove Odluke Senat prihvaća prijedlog Povjerenstva da 
se odgodi provedba postupka statusnih promjena znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu te izdvajanja dislociranih studija u Slavonskom Brodu 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku do donošenja Odluke Ustavnog suda 
Republike Hrvatske o pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o osnivanju 
Sveučilišta u Slavonskom Brodu („Narodne novine“ br. 110/15.). 
 

III. 
U skladu s točkom II. ove Odluke Senat utvrđuje da bi donošenje Odluke o statusnim 
promjenama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku bilo u suprotnosti s Prijedlogom 
Rektorskog zbora Republike Hrvatske za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom 
Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu (Narodne novine br. 110/15.), a tim i u 
suprotnosti s člankom 105. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Oduka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 
63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14., 60/15.). 
 
 
4. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna 

mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka 
izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekstu: Prijedlog Pravilnika) i predložio da o istome Senat izvijesti na izv. prof. dr. 
sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente. 
Prorektor je izvijestio da je o Nacrtu prijedloga Pravilnika proveden postupak javne rasprave od 23. 
studenoga do 9. prosinca 2015. godine te je nakon razmatranja svih pristiglih primjedbi, prijedloga i 
komentara znanstveno-nastavnih sastavnica i pojedinačnih primjedbi o navedenim primjedbama i 
komentarima provedena rasprava na Kolegiju tajnika i na Odboru za statutarna i pravna pitanja svim 
podnositeljima primjedbi, prijedloga i komentara dostavljena su očitovanja uz odgovarajuća 
obrazloženja. Odbor je prema prihvaćenim prijedlozima na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. 
godine razmatrao konačni prijedlog Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na 
odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta te na isti dao pozitivno Mišljenje i dostavio ga Senatu. 
Navedeni Pravilnik dostavljen je na uvid u materijalima za sjednicu Senata, i obuhvaća: opće odredbe, 
pokretanje postupka za stjecanje zvanja, raspisivanje natječaja, provedbu postupka izbora u 
znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i znanstvena zvanja i odgovarajuća radna mjesta, postupak 
izbora u nastavna i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta, nastupno predavanje, opće pedagoško-
psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje, tijela za provjeru uvjeta Rektorskog zbora, provedbu 
postupka reizbora nastavnika i suradnika na znanstveno/umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim 
radnim mjestima, provedbu postupka izbora u suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta, 
provedbu postupka izbora u naslovna zvanja te rokove u postupku izbora i prijelazne i završne 
odredbe. U prilogu Pravilnika nalaze se obrasci od 1. do 8. i čine njegov sastavni dio.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom te otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na Nacrt 
prijedloga Pravilnika, te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Pravilnika. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  
 

PRAVILNIK  
O PROVEDBI POSTUPKA IZBORA/REIZBORA U ZVANJA  

I NA ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA  
 
Navedeni Pravilnik u prilogu je ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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5. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 

 
Isto tako u okviru točke 5. članove Senata je izvijestio Prorektor Vinković te istaknuo da je u materijalima za 
sjednicu na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu, koju je na prijedlog Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu od 10. prosinca 2015. godine donio dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 11. prosinca 2015. 
godine. Predložene izmjene i dopune odnose se na usklađivanje s odredbama Zakona o zaštiti na radu te 
promjenu naziva katedri unutar Zavoda za proizvodno strojarstvo i definiranje radnih mjesta s postojećim 
potrebama na koje je Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 16. prosinca 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 Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Strojarskog  fakulteta  
u Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
koju je na prijedlog Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu od 10. 
prosinca 2015. godine, donio dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 11. prosinca 
2015. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

6. Prijedlog poticaja za pokretanje postupka za podjelu državnih nagrada za znanost za 2015. 
godinu  

 
U okviru ove točke dnevnog reda prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, 
projekte i međunarodnu suradnju je upoznao članove Senata s prijedlogom poticaja za pokretanje 
postupka za podjelu državnih nagrada za znanost za 2015. godinu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku te istaknuo da su u skladu s Natječajem za podnošenje poticaja za podjelu 
državnih nagrada za znanost za 2015. godinu u otvorenom roku znanstveno-nastavne sastavnice 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Odjel za biologiju, 
Odjel za matematiku i Filozofski fakultet Osijek dostavile svoje prijedloge kandidata za poticaj za 
pokretanje postupka za podjelu državnih nagrada za znanost za 2015. godinu. Pod kategorijom 1. 
nagrada za životno djelo za kandidate: prof. dr. sc. Mariju Ivezić, umirovljenu redovitu profesoricu u 
trajnom zvanju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku/Biotehničke znanosti, te za znanstveno područje 
Prirodnih znanosti, kandidate: prof. dr. sc. Elizabetu Has Schön; redovitu profesoricu Odjela za 
biologiju i prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog, redovitog profesora u trajnom zvanju Odjela za 
matematiku; pod 2. godišnja nagrada za znanost za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada za 
kandidatkinju doc. dr. sc. Zlatu Kralik, docenticu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku/Biotehničke 
znanosti; pod 3. godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti za skupinu 
znanstvenika/Biotehničke znanosti s Poljoprivrednog fakultetu u Osijeku: redoviti profesori u trajnom 
zvanju: prof. dr. sc. Matija Domaćinović, prof. dr. sc. Zvonko Antunović i prof. dr. sc. Andelko 
Opačak te redovita profesorica, prof. dr. sc. Mirjana Baban i prof. dr. sc. Stjepan Mužic, redoviti 
profesor u trajnom zvanju Agronomskog fakulteta u Zagrebu te kandidatkinja dr. sc. Ljubica Matek, 
docentica Filozofskog fakulteta Osijek/Humanističke i društvene znanosti. Uz prijedloge kandidata 
znanstveno-nastavne sastavnice dostavile su obrazloženja te vjerodostojnu dokumentaciju i obrasce 
prema kategorijama pod 1., 2., i 3. u skladu s Natječajem iz kojih je vidljiv znanstveni doprinos 
kandidata za svaku pojedinu kategoriju nagrada. 
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Članovi Senata prihvatili su navedene prijedloge znanstveno-nastavnih sastavnica i jednoglasno 
donijeli sljedeću 
 
 

ODLUKU 
 

o poticaju za pokretanje postupka za podjelu državnih nagrada za znanost za 2015. godinu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Poticaj za pokretanje postupka za podjelu državnih nagrada za 2015. godinu predlaže u 

kategorijama kako slijedi: 
 

1. Nagrada za životno djelo:  
Biotehničke znanosti: 

kandidatkinja: prof. dr. sc. Marija Ivezić, umirovljena redovita profesorica u trajnom 
zvanju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 
Prirodne znanosti: 

kandidati: prof. dr. sc. Elizabeta Has Schön, redovita profesorica Odjela za  
                        biologiju 
                        Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, redoviti profesor u trajnom zvanju  
                       Odjela za matematiku 

2. Godišnja nagrada za znanost za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada: 
Biotehničke znanosti: 

kandidatkinja: Doc.dr.sc. Zlata Kralik, docentica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku  
3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:  

Biotehničke znanosti: 

kandidati: skupina znanstvenika: redoviti profesori u trajnom zvanju Poljoprivrednog 
fakulteta u Osijeku: prof. dr. sc. Matija Domaćinović, prof. dr. sc. Zvonko Antunović, 
prof. dr. sc. Andelko Opačak i prof. dr. sc. Mirjana Baban, redovita profesorica, te prof. 
dr. sc. Stjepan Mužic, redoviti profesor u trajnom zvanju Agronomskog fakulteta u 
Zagrebu. 
Humanističke i društvene znanosti: 

kandidatkinja: doc. dr. sc. Ljubica Matek, docentica Filozofskog fakulteta Osijek 
2. Obrasci s obrazloženjima za kandidate navedene u točki 1. ove Odluke u kategorijama pod 

1., 2..  i 3. su u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio. 
 
 
7. Izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Gluma i 

lutkarstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku 
 

Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i 
dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Gluma i lutkarstvo na Umjetničkoj 
akademiji u Osijeku, i predložio da o istome izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za 
nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije. 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Vijeće Umjetničke akademije na sjednici održanoj 25. 
studenoga 2015. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Gluma i lutkarstvo te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna 
studijskog programa Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo). Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena 
sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih 
preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. 
lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila) predložio izmjene i dopune postojećih programa u 
skladu s Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene izmjene odnose se na promjenu 
uvjeta upisa na četiri  kolegija, kako slijedi: za Povijest 2: srednji vijek i renesansa“, briše se 
„Odslušan kolegij Povijest 1“ zatim za Povijest 3: elizabetansko kazalište, briše se „Položen kolegij 
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Povijest 1 i odslušan kolegij Povijest 2“ te za Povijest 4: od klasicizma do romantizma, briše se 
„Položen kolegij Povijest 2 i Odslušan kolegij Povijest 3“ i za Povijest 5: od realizma do teatra 
apsurda, briše se „Položen kolegij Povijest 3 i odslušan kolegij  Povijest 4“. Na temelju izjave čelnika 
temeljene na Odluci Vijeća Akademije od 25. studenoga 2015. utvrđuje se da predloženim izmjenama 
i dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim 
kvalifikacijama i Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Gluma i lutkarstvo na Umjetničkoj 
akademiji, uz obvezu da se navedene izmjene studijskog programa unesu u MOZVAG radi evidencije.   
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali 
primjedbi na podneseno Izvješće i  jednoglasno su donijeli sljedeću  

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  
preddiplomskog sveučilišnog studija  Glume i lutkarstva na  

Umjetničkoj akademiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija  
Glume i lutkarstva (dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa od 2. lipnja 2009. 
godine).   
 
 
8. Interni natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu 

znanstvenoistraživačkih projekata 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen 
Prijedlog internog Natječaja za prijavu znanstvenoistraživačkih projekata čija je osnovna svrha 
potaknuti suradnju svojih istraživača s istaknutim istraživačima s drugih (posebice inozemnih) 
sveučilišta i predložio da s istim članove Senata upozna prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za 
znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 
Prorektor je upoznao Senat s uvjetima Natječaja vezanih uz temu projekta koja treba biti znanstveno 
aktualna i međunarodno kompetitivna s perspektivom objavljivanja radova citiranih u WoS ili 
SCOPUS. Projektni prijedlog treba se uklapati u strategije sastavnica članova projektnog tima, a 
predlagatelj projekta može biti znanstvenik (znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik ili 
znanstveni savjetnik) podržan od grupe znanstvenika zaposlenih na nekoj od sastavnica Sveučilišta. U 
projekt je poželjno uključiti asistente, poslijedoktorande i studente Sveučilišta u Osijeku. Nadalje, 
Gost istraživač treba biti međunarodno prepoznatljiva osoba s odgovarajućim referencama iz teme 
istraživanja (s naglaskom na radove citirane u WoS ili SCOPUS). Predviđeno trajanje projekta je 12 
mjeseci te se očekuje da Gost istraživač za vrijeme trajanja projekta na Sveučilištu u Osijeku boravi 
barem jedan mjesec, a najviše tri mjeseca uz mogućnost realizacije boravka u više navrata (najviše tri). 
Kao rezultat istraživanja očekuje se publiciranje rezultata istraživanja u priznatim međunarodnim 
časopisima (posebice onih koji su citirani u WoS ili SCOPUS). Nadalje, Prorektor je istaknuo da je 
ukupni fond za istraživačke projekte 1.000.000,00 kn od čega je za STEM područje predviđeno 60%, a 
za DH + UMJ područje 40% uz maksimalni iznos od 70.000,00 kn, koji se pojedinom projektu može 
dodijeliti. U materijalima za sjednicu dostavljeni su uvjeti natječaja, financijska sredstava, što sve 
uključuje financiranje, način trošenja sredstava, način i rok za podnošenje prijava, evaluacija projekta, 
objava rezultata natječaja te Prijavni obrazac s opisom kvalitete i važnosti istraživačkoga prijedloga, 
podatcima o predlagatelju i podatcima o Gostu istraživaču.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu.  
 
Na postavljeno pitanje prof. dr. sc. Helene Sablić-Tomić, dekanice Umjetničke akademije vezano za 
prijavu znanstvenoistraživačkih projekata da li se to odnosi i na umjetničkoistraživačke projekte te na 
postavljeno pitanje Daria Iljkića, dipl. ing., asistenta Poljoprivrednog fakulteta da li je moguća prijava 
dva Gosta istraživača, Prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski potvrdno je odgovorio.  
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Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženo raspisivanje internog Natječaja i jednoglasno su 
donijeli sljedeću  
 
 
 
 

ODLUKU 
o raspisivanju internog Natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za prijavu na program Gost istraživač 
(INGI-2015.)  

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

 
 

Nakon toga, Rektor je istaknuo da je potrebno imenovani Povjerenstvo za ocjenu 
znanstvenoistraživačkih i umjetničkoistraživačkih projekata prema internom Natječaju za prijavu 
znanstvenoistraživačkih i umjetničkoistraživačkih projekata Sveučilišta (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) i predložio sljedeći sastav: prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog, prorektora za znanost, 
tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju za predsjednika i članove: izv. prof. dr. sc. Maria 
Vinkovića, prorektora za nastavu i studente, prof. dr. sc. Damira Markulaka, prorektora za strategiju 
razvoja i prostorno planiranje i prof. dr. sc. Tomislava Mrčelu, prorektora za financije i poslovne 
odnose.    
Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženi sastav Povjerenstva i jednoglasno su donijeli 
sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva  

za ocjenu znanstvenoistraživačkih i umjetničkoistraživačkih projekata  
prema internom Natječaju za prijavu znanstvenoistraživačkih  i  

umjetničkoistraživačkih projekata 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu znanstvenoistraživačkih i umjetničkoistraživačkih projekata 
prema internom Natječaju za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkoistraživačkih 
projekata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu  
                                                           suradnju, predsjednik  i članovi 

2. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
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,  

 
 
9. Sveučilišno izdavaštvo 
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za 
izdavačku djelatnost članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente i predsjednik Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta.  
Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine prijedlog Poljoprivrednog fakulteta za izdavanje jednog 
sveučilišnog udžbenika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je uz prijedlog za 
izdavanje udžbenika dostavljena Odluka Fakultetskog vijeća, recenzije i pripremljen tekst udžbenika 
za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za 
izdavanje jednog sveučilišnog udžbenika na Poljoprivrednom fakultetu, kako slijedi:  
 
Autor: Prof. dr. sc. Ivan Štefanić  
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Sveučilišni udžbenik: Inovativnoᶟ poduzetništvo 
Recenzenti: Prof. dr. sc Dražen Barković, prof. emeritus Sveučilišta u Osijeku 
                     Prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku  
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom Inovativnoᶟ poduzetništvo 

autora prof. dr. sc. Ivana Štefanića.  
 
 
10. Izmjene uvjeta upisa iz sustava bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija za akademsku godinu 
2016./2017. na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku  

 
Pod ovom točkom dnevnog reda članove Senata je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, 
prorektor za nastavu i studene te istaknuo da su u materijalima za sjednicu dostavljeni na uvid 
prijedlozi znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica o uvjetima upisa i sustavu bodovanja za upis u 
I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te stručnih 
studija za akademsku godinu 2016./2017. na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 
Sveučilišta. Utvrđeni uvjeti upisa i sustav bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih  
preddiplomskih  i diplomskih sveučilišnih studija te stručnih studija za akademsku godinu 2016./2017. 
na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama biti će dostavljeni Agenciji za znanost i visoko 
obrazovanje-Središnjem prijavnom uredu.  
Nakon iznesenog, Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na dostavljene uvjete upisa i 
sustav bodovanja za upis u I. godinu gore navedenih studija u akademskoj godini 2016./2017. i 
jednoglasno je donio sljedeću  
  

ODLUKU 
o uvjetima upisa i sustavu bodovanja za upis u I. godinu 

preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih 
studija za akademsku godinu 2016./2017. na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim  

sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
11. Financijski plan Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016.  
 
U okviru točke 11. 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 se u materijalima za sjednicu Senata nalazi Odluka o usvajanju financijskog plana Odbora 
za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine donesena 
11. prosinca 2015. godine s Financijskim planom Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 
Sveučilišta i prikazom planiranih prihoda – poslovni fond u iznosu od 183.000,00 kn te planiranih 
rashoda – sportska natjecanja, sportske aktivnosti u slobodnom vremenu studenata i sportske 
aktivnosti djelatnika Sveučilišta u ukupnom iznosu od 183.000,00 kn na koji je Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine dao pozitivno Mišljenje i 
dostavio ga Senatu.  
Nakon iznesenog, Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 
izneseno te je Rektor Sveučilišta predložio prihvaćanje Financijskog plana Odbora za šport, tjelesnu i 
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zdravstvenu kulturu Sveučilišta za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine. Senat je 
jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog i donio sljedeću   

 
ODLUKU 

o prihvaćanju financijskog plana Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu    
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine  
 
 
 
Prihvaća se Prijedlog financijskog plana Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 
2016. godine.     
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
12. Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine 
 
Isto tako Prorektor prof. dr. sc. Tomisalv Mrčela je izvijestio da je u okviru ove točke dnevnog reda 
dostavljen Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. 
ožujka 2016. godine s tabličnim prikazom prihoda i rashoda kojeg je prihvatila Skupština Studentskog 
zbora na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na 
sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na dostavljeni Financijski plan 
Studentskog zbora Sveučilišta za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine i dostavio 
ga Senatu.  
Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeni Financijski plan i jednoglasno su donijeli sljedeću   
 

ODLUKU 
o prihvaćanju financijskog plana Studenskog zbora     

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine  

 
Prihvaća se Prijedlog financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine.     
 
 
13. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava sukladno čl. 3. za akademsku 

godinu 2014./2015. prema Ugovoru o punoj subvenciji participacije redovitih studenta u 
troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 

 
Prorektor za financije i poslovne donose Sveučilišta je izvijestio članove Senata da su na temelju 
članka 3. i 10. Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u 
akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. od 11. prosinca 2012. godine, 
potpisanog između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, doznačena proračunska sredstva s prijedlogom raspodjele u iznosu od 3.300.000,00 kuna 
Sveučilištu za 2014./2015., kako slijedi: za licence-600.000,00 kn, stipendije, potpore i nagrade-
670.000,00 kn, računalnu opremu Odjelu za kemiju-100.000,00 kn, nastavak radova na potkrovlju 
zgrade Medicinskog fakulteta sa stručnim nadzorom-800.000,00 kn, Odjelu za kemiju-oprema, dio 
uređaja za karakterizaciju senzora-180.000,00 kn, kapitalna ulaganja-100.000,00 kn i ostalo-
850.000,00 kn. U materijalima za sjednicu dostavljen je Prijedlog o izmjenama i dopunama Odluke o 
raspodjeli sredstava sukladno članku 3. za akademsku godinu 2014./2015. prema Ugovoru o punoj 
subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 
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2013./2014. i 2014./2015. za koji je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 
16. prosinca 2015. godine dao pozitivno Mišljenje. 
Nakon iznesenoga Rektor je predložio da se prihvati prijedlog Odbora za financijsko poslovanje i 
proračun o navedenoj raspodjeli sredstava. Senat je prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli  sredstava sukladno članku 3. 
Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima  

studija u  akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
14. Davanje suglasnosti: 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti za 
provedbu postupka javne nabave za usluge zaštitnih arheoloških iskopavanja za nove zgrade fakulteta, 
kako slijedi:  
 
14.1.  prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku za davanje ovlasti 

prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da 
u ime i za račun Elektrotehničkog fakulteta Osijek provede postupak javne nabave za 
usluge zaštitnih arheoloških iskopavanja za novu zgradu Elektrotehničkog fakulteta  

 
Potrebno je dati suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Elektrotehničkog fakulteta Osijek da u 
iznosu od 3.465.000,00 kuna (s PDV-om) sufinancira usluge zaštitnih arheoloških iskopavanja za 
novu zgradu Elektrotehničkog fakulteta Osijek u zapadnom dijelu Sveučilišnog campusa i ovlastiti 
prof. dr. sc. Željku Turkalja, rektora Sveučilišta da u ime i za račun Elektrotehničkog fakulteta Osijek 
provede postupak javne nabave za navedene usluge arheoloških iskopavanja. 
Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za 
financijsko poslovanje i proračun je također izvijestio da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun 
na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na gore navedeno davanje 
suglasnosti za sufinanciranje i ovlaštenje za provedbu postupka javne nabave.  
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 da u 
iznosu od 3.465.000,00 kuna (s PDV-om) sufinancira usluge zaštitnih arheoloških iskopavanja za 
novu zgradu Elektrotehničkog fakulteta Osijek u zapadnom dijelu Sveučilišnog campusa. 
Ovlašćuje se prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
da u ime i za račun Elektrotehničkog fakulteta Osijek provede postupak javne nabave za 
navedene usluge arheoloških iskopavanja. 
 
14.2 . prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za 

davanje ovlasti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku da u ime i za račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 
provede postupak javne nabave za usluge zaštitnih arheoloških iskopavanja za novu 
zgradu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 

 
Isto tako je potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek da u iznosu od 1.000.000,00 kuna (s PDV-om) sufinancira početak provođenja usluge 
zaštitnih arheoloških iskopavanja za novu zgradu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku u 
zapadnom dijelu Sveučilišnog campusa i ovlaštenje prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta 
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Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da u ime i za račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 
provede postupak javne nabave za navedene usluge arheoloških iskopavanja, po osiguranju sredstava. 
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 Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
Osijek da u iznosu od 1.000.000,00 kuna (s PDV-om) sufinancira početak provođenja usluge 
zaštitnih arheoloških iskopavanja za novu zgradu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku 
u zapadnom dijelu Sveučilišnog campusa.  
Ovlašćuje se prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
da u ime i za račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek provede postupak javne nabave 
za navedene usluge arheoloških iskopavanja, po osiguranju sredstava. 
 
 
15. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora o pozajmici Umjetničkoj akademiji u 
Osijeku 

 
Rektor Sveučilišta je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio Senat da je potrebno dati suglasnost 
za potpisivanje Ugovora o pozajmici Umjetničkoj akademiji u Osijeku u iznosu od 1.421.408,78 kuna.  
Prorektor Mrčela je istaknuo da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 
16. prosinca 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje suglasnosti za potpisivanje gore 
navedene pozajmice. U materijalima za sjenicu dostavljen je Prijedlog Odluke kojom se daje 
suglasnost za potpisivanje Ugovora o pozajmici te pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko 
poslovanje i proračun od 16. prosinca 2015. godine.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi 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 o pozajmici Umjetničkoj akademiji u Osijeku u iznosu od 
1.421.408,78 kuna.  

 
 
16. Različito 
Revidiranje Strateškog plana Samostalnog odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta za razdoblje 
2016.-2018. godine  
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Odbora za statutarna i 
pravna pitanja je izvijestio članove Senata da je Odbor za statutarna i pravna pitanja (u daljnjem 
tekstu: Odbor) na sjednicama održanim 22. siječnja 2015. godine i 16. prosinca 2015. godine donio 
Zaključke o revidiranju Strateškog plana Samostalnog odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta. Naime, 
sukladno navedenim Zaključcima predlaže se revidiranje Strateškog plana Samostalnog odjela za 
unutarnju reviziju Sveučilišta za razdoblje 2016.-2018. godine i prikazano u tablici br. 1.: Popis 

područja/procesa planiranih za revidiranje u razdoblju 2015.-2017.g., na način da se iz ukupno 15 
predloženih područja/procesa isključe područja i procesi koji obuhvaćaju: „Vanjsku suradnju u 
nastavi“, Opterećenje u nastavi“, „Programske ugovore“ i „Uredsko poslovanje“. U navedenim 
procesima i područjima isključuju se postupci provedbe unutarnje revizije u dijelu koji obuhvaća 
upravne nadzore zbog sukoba nadležnosti, ali i kompetencije revizorskog tima Samostalnog odjela za 
unutarnju reviziju Sveučilišta s obzirom na činjenicu da sastav Revizorskog tima nema ni jednog člana 
koji je pravne struke.  
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Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te je 
Rektor predložio članovima Senata da prihvate navedeno revidiranje Strateškog plana Samostalnog 
odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta za razdoblje 2016.-2018.. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. U skladu s Zaključkom Odbora za statutarna i pravna pitanja od 22. siječnja 2015. godine 
(KLASA: 602-04/15-08/7 URBROJ: 2158-60-01-15-2) i 16. prosinca 2015. godine (KLASA: 
602-04/1508/7 URBROJ: 2158-60-01-15-86) prihvaća se revidiranje Strateškog plana 
Samostalnog odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta za razdoblje 2016.-2018. godine i to 
prikazano u tablici broj 1: Popis područja/procesa planiranih za revidiranje u razdoblju 

2015.-2017. g., iz ukupno 15 predloženih područja/procesa isključe područja i procesi koji 
obuhvaćaju: „Vanjska suradnja u nastavi“, Opterećenje u nastavi“, „Programski ugovori“ i 
„Uredsko poslovanje“. 

2. U skladu s točkom 1. ovog Zaključka u navedenim procesima i područjima isključuju se 
postupci provedbe unutarnje revizije u dijelu koji obuhvaća upravne nadzore zbog sukoba 
nadležnosti, ali i kompetencije revizorskog tima Samostalnog odjela za reviziju Sveučilišta s 
obzirom na činjenicu da sastav Revizorskog tima nema ni jednog člana koji je pravne 
struke.  

3. Ovaj Zaključak dostavlja se Samostalnom odjelu za unutarnju reviziju i znanstveno-
nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku.  

 
 
Na kraju sjednice prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta se ukratko osvrnuo na realizirane 
projekte i aktivnosti tijekom tekuće kalendarske godine kao i na predstojeće planove i aktivnosti, koje 
će se odvijati u sljedećoj kalendarskoj godini od čega je posebno istaknuo objekte na Tenjskoj cesti 
koje su svojevremeno koristili Poljoprivredni i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta. Odlukom 
Vlade RH je izmijenjena namjena i rok na način da se umjesto izgradnje tehnološkog parka 
„Tehnopolis Osijek“ omogući realizacija projekta „Medikopolis“ s rokom od 10 godina odnosno do 
2025. godine. U „Medikopolisu“ bi se osigurali sadržaji koji su neophodni za osiguranje kvalitete 
nastave i to posebice izvođenja kliničkih vježbi na svim studijskim programima Medicinskog fakulteta 
Osijek te primjena suvremenih zdravstvenih dijagnostičkih i rehabilitacijskih postupaka u svrhu 
edukacije studenata. Na navedenoj lokaciji predviđa se smještaj bolesnika s kroničnim bolestima, 
provođenje rehabilitacijskih i dijagnostičkih postupaka kardiovaskularnih bolesnika I. kategorije, 
neuroloških bolesnika te kod djece s poteškoćama u razvoju. Isto tako osigurala bi se edukacija 
budućih zdravstvenih djelatnika obzirom da spomenuti sadržaji nisu zastupljeni na području istočne 
Hrvatske. Također bi se osiguralo kvalitetno izvođenje nastave u okviru studijskih programa iz 
područja Biomedicine i zdravstva, posebice Integriranog sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog 
studija medicine i Preddiplomskog sveučilišnog studija dentalne higijene te provedba znanstveno-
istraživačkog rada u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva. 
Projekt „Medikopolis“ osigurao bi neophodne prostore za razvoj Medicinskog fakulteta Osijek za 
suvremeno izvođenje nastave u specijaliziranim učionicama, posebne laboratorijske vježbe, 
nastavničke kabinete te boravak gostujućim nastavnicima i međunarodno priznatim znanstvenicima i 
stručnjacima u području Biomedicine i zdravstva. Isto tako projektom „Medikopolis“ osiguralo bi se 
povezivanje znanosti, nastave i zdravstvene djelatnosti, omogućio bi se razvoj sveučilišnih studija u 
STEM području, a isto tako primjena suvremenih zdravstvenih dijagnostičkih i rehabilitacijskih 
postupaka na području istočne Hrvatske. 
Zatim je istaknuo Stepinčevu ulicu u kojoj se nalazi dio objekata „Crvene vojarne“ koji su u ruševnom 
stanju te je zamisao kao i prethodne Uprave da se takvi objekti uklone i izgrade novi prostori pod 
radnim nazivom „Sveučilišni centar“ u sklopu kojeg će biti objekt sa stambeno-poslovnim prostorom i 
objekt za „Sveučilišni centar“ s prostorima za Doktorsku školu, cjeloživotno obrazovanje itd. Isto 
tako, Rektor je izvijestio i o studentskim domovima, i to: za rekonstrukciju Studentskog doma u Ulici 
I. G. Kovačića, završena je kompletna dokumentacija, za novu zgradu Studentskog paviljona uz 
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postojeći Studentski dom u Sveučilišnom campusu s kapacitetom od 800 ležajeva kreće se s glavnim 
projektom, a nekadašnji hotel Mursa trebao bi prijeći u vlasništvo Sveučilišta i biti prenamijenjen u 
Studentski dom. Nakon toga, Rektor Sveučilišta je u ime Uprave Sveučilišta izrazio zadovoljstvo 
dosadašnjom suradnjom s znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i sastavnicama Sveučilišta 
te zaželio svako dobro za Božić te uspješnu Novu 2016. godinu i zaključio sjednicu u 10.55 sati.  
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