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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
  

Z A P I S N I K 
  
5. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2015./2016. godini, održane 8. ožujka 2016. 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. Mirta Benšić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
2.  Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
3.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
4.  Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
5.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet  
6.   Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
7.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
8.   Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
10. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
11. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
12. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne  
                                                                               znanosti   
13. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
14. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u 

Đakovu 
15. Prof. dr. sc. Helena Sablić-Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
16. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju  
17. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne  
                                                                                   knjižnice Osijek 
18. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
19. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
20.  Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
21.  Iva Kovačević, v.d. predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u    

Osijeku  
22. Marija Bježančević, članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

studentica, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
23. 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. 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   
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Nenazočni: 
1. Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta   
2. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
3. Doc. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
 
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 izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku. Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Prorektor  
Sveučilišta je otvorio 5. sjednicu Senata u akademskoj 2015./2016. godini te pozdravio sve nazočne i 
izvijestio da na današnjoj sjednici nije nazočan Rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Željko Turkalj zbog 
potpisivanja Ugovora u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije vezano za dodjelu 
bespovratnih sredstava za Projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za 
obnovu odnosno rekonstrukciju stare zgrade Studentskog doma u Ulici I. G. Kovačića 4, te će umjesto 
njega predsjedavati sjednici.  Na početku sjednice Prorektor je zamolio sve nazočne da se minutom 
šutnje oda počast pokojnom profesoru Vladimiru Sigmundu, članu Sveučilišnog savjeta koji je bio 
prorektor našeg Sveučilišta i dekan Građevinskog fakulteta Osijek i čiji prerani odlazak nenadoknadiv 
gubitak za osječku nastavnu i znanstvenu zajednicu, a nakon toga  predložio je sljedeći  

 
Dnevni red: 

 
1. Prihvaćanje Zapisnika 4. sjednice Senata u akademskoj godini 2015./2016. od 26 siječnja 

2016. godine  
2. Prethodno mišljenje o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti za prof. dr. sc. Zorana 

Bausa, redovitog profesora na Elektrotehničkom fakultetu Osijek  
3. Prijedlog  promjene naziva Elektrotehničkog fakulteta Osijek 
4. Izmjene i dopune studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 

Medicina na Medicinskom fakultetu Osijek 
5. Davanje suglasnosti Medicinskom fakultetu Osijek za održavanje jesenskog ispitnog roka u 

akademskoj 2015/2016. godini 
6. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog 

studija Molekularne bioznanosti 
7. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog 

studija Zaštita prirode i okoliša   
8. Prijedlog Natječaja za upis studenata u I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog 

interdisciplinarnog studija Molekularne bioznanosti 
9. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog 

fakulteta Osijek  
10. XXXVI. promocija doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
11. Sveučilišno izdavaštvo 
12. Godišnja izvješća dekana i pročelnika znanstveno-nastavnih sastavnica za akademsku 

2014/2015. godinu: 
12.1. Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta    
12.2. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta 
12.3. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta  
12.4. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta 
12.5. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan Pravnog fakulteta 
12.6. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta 
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12.7. Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju 
12.8. Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik Odjela za fiziku 
12.9. Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku 
12.10. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju 

13. Davanje pokroviteljstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
13. 1. 2. međunarodni  i 6. hrvatski znanstveno-stručni skup „VODA ZA SVE” 

       13.2.  Kongres Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju povodom  
              oblilježavanja 40. obljetnice osnutka HDBMB2016 
14. Prijedlog isplate predujma troškova poslovanja za 2016. godinu sukladno Ugovoru o 

sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. 

15. Prijedlog iznosa sredstava namijenjenih za stipendije za izvrsnost prema Ugovoru o 
sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. 

16. Prijedlog imenovanja Povjerenstva za utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstva po 
Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 
2016./2017. i 2017./2018. 

17. Prijedlog Natječaja za dodjelu sveučilišnih stipendija u akademskoj 2015/2016. godini 
18. Davanje suglasnosti Tugomiru Kuduzu, ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za 

provedbu postupka javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi 
za opskrbu električnom i toplinskom energijom 

19. Razrješenje studentskih predstavnika i potvrda izbora novih studentskih predstavnika za 
članove Senata  

20. Različito 
 
Nakon toga je istaknuo da su Poziv i materijali za 5. sjednicu Senata dostavljeni elektroničkim putem 
te predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. Senat je jednoglasno prihvatio 
predloženi dnevni red. 
 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 4. sjednice Senata u akademskoj godini 2015./2016. od 26 siječnja 

2016. godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Prorektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u 
materijalima za sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 4. sjednice Senata od 26. siječnja 2016. godine te 
predložio da se članovi Senata očituju o tekstu Zapisnika. 
Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 4. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2015./2016. od 26. siječnja 2016. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 

 
 
2. Prethodno mišljenje o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti za prof. dr. sc. Zorana 

Bausa, redovitog profesora na Elektrotehničkom fakultetu Osijek  
 
S ovom točkom dnevnog reda Prorektor Sveučilišta je predložio da Senat upozna prof. dr. sc. Drago Žagar, 
dekan Elektrotehničkog fakulteta Osijek.  
Dekan je upoznao članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljena dokumentacija vezana za 
pokretanje i provođenje postupka utvrđivanja kriterija znanstvene i nastave izvrsnosti u svrhu produljenja 
ugovora o radu na dvije godine nakon navršenih 65. godina života za prof. dr. sc. Zorana Bausa, redovitog 
profesora Elektrotehničkog fakulteta Osijek, zbog postojanja potrebe za nastavkom njegova rada, kako slijedi: 
Zamolba Zavoda za elektroenergetiku od 19. listopada 2015. godine, Oduka Fakultetskog vijeća 
Elektrotehničkog fakulteta Osijek od 27. listopada 2015. godine, Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva od 
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27. listopada 2015. godine te pozitivno Izvješće Stručnog povjerenstva o znanstvenoj i nastavnoj izvrsnosti dr. 
sc. Zorana Bausa, redovitog profesora Elektrotehničkog fakulteta Osijek od 21. prosinca 2015. godine te 
pozitivno Mišljenje i prijedlog Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta od 26. siječnja 2016. godine. 
Nakon toga, Dekan je izvijestio da je potrebno da Senat sukladno članku 65. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku te Odluci nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj o 
donošenju Prethodnog mišljenja senata sveučilišta/vijeća veleučilišta i visokih škola o utvrđivanju ispunjenja 
kriterija nastavne izvrsnosti u postupku odabira znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 
65. godine života (KLASA: 003-08/14-05/0005, URBROJ: 355-06-01-14-05 od 20. lipnja 2014.) i Odluci 
Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta od 26. siječnja 2016. godine donese Prethodno Mišljenje o 
ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti propisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 139/13.) u postupku produljenja radnog odnosa nakon 
navršene 65. godine života za prof. dr. se. Zorana Bausa kako bi se isto uputilo Nacionalnom vijeću za znanost, 
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. 
Senat nije imao primjedbi na navedeno, stoga je Prorektor predložio članovima Senata glasovanje o davanju 
prethodnog Mišljenja o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti u postupku odabira znanstvenika i 
nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života za prof. dr. se. Zorana Bausa. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  

PRETHODNO MIŠLJENJE  
o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti u postupku odabira znanstvenika i 

nastavnika za produljenje ugovora u radu nakon 65. godine života 
 
1. Prof. dr. sc. Zoran Baus, redoviti profesor Elektrotehničkog fakulteta u sastavu Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ispunjava kriterije nastavne izvrsnosti propisane 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“ br. 139/13.) u postupku produljenja radnog odnosa nakon navršene 65. 
godine života. 

2. Prethodno mišljenje Senata upućuje se Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj. 

 
 
3. Prijedlog  promjene naziva Elektrotehničkog fakulteta Osijek 
 
Prorektor je izvijestio nazočne da se ova točka dnevnog reda odnosi na prijedlog izmjene naziva 
Elektrotehničkog fakulteta te istaknuo da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljena Odluka 
Fakultetskog vijeća o suglasnosti za promjenom naziva Elektrotehničkog fakulteta Osijek od 1. ožujka 
2016. godine i Elaborat o promjeni naziva „Elektrotehnički fakultet Osijek“ u „Fakultet 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek“, veljača 2016. godine i predložio da o 
istome Senat izvijesti prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Elektrotehničkog fakulteta Osijek.   
Dekan je izvijestio Senat da je Elektrotehnički fakultet, dostavio 1. ožujka 2016. godine zahtjev 
Senatu za promjenu naziva Elektrotehničkog fakulteta Osijek u Fakultet elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija te istaknuo da je Elektrotehnički fakultet Osijek započeo svoj uspješan 
razvoj od Studija elektrostrojarstva preko Studija elektrotehnike do modernog Elektrotehničkog 
fakulteta Osijek sa suvremenim preddiplomskim sveučilišnim, diplomskim sveučilišnim, 
preddiplomskim stručnim i poslijediplomskim studijima. Elektrotehnički fakultet izvodi 
preddiplomske sveučilišne studije: Elektrotehnika, Računarstvo; diplomske sveučilišne studije: 
Elektrotehnika sa smjerovima: Komunikacije i informatika, Elektroenergetika te Računarstvo; 
poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika sa smjerovima: Elektroenergetika, Komunikacije i 
informatika: poslijediplomske specijalističke studije: Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, 
Napredne komunikacijske tehnologije i Procesno inženjerstvo te preddiplomski stručni studij: 
Elektrotehnika sa smjerovima: Elektroenergetika, Automatika i Informatika. Navedeni studiji upisani 
su u Upisnik studijskih programa Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, a izvode se u 
znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstvenim poljima: elektrotehnike i računarstva te u 
znanstvenim granama: telekomunikacija i informatika te informacijski sustavi. Osim visokog 
obrazovanja Fakultet obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost i ovlaštena je znanstvena organizacija 
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za provedbu postupka izbora u znanstvena zvanja u navedenom znanstvenom području i znanstvenim 
poljima i upisan je upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. 
Promjena naziva utvrđena je Strategijom razvoja Elektrotehničkog fakulteta Osijek 2016.-2020. 
godine upravo zbog bolje prepoznatljivosti Fakulteta kao visokog učilišta i znanstvene organizacije u 
sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Slijedom navedenog ispunjeni su uvjeti u skladu s Zakonom i 
Statutom Sveučilišta o promjeni naziva Elektrotehničkog fakulteta. 
Nakon toga, Prorektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi te su prihvatili  
obrazloženje Elektrotehničkog fakulteta i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

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

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Daje se suglasnost na promjenu naziva Elektrotehničkog fakulteta u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji se mijenja i glasi:  
 Puni naziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
                    Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 
Skraćeni naziv: Sveučilište u Osijeku  
                            Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija  

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

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
4. Izmjene i dopune studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 

Medicina na Medicinskom fakultetu Osijek 
 
Prorektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i 
dopune studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina 
na Medicinskom fakultetu Osijek te istaknuo da je Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta na 
sjednici održanoj 25. siječnja 2016. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog 
programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine i 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 postojećeg programa u skladu s Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene 
izmjene odnose se na promjenu oblika izvođenja nastave za trideset i šest obveznih predmeta. 
Navedenom preraspodjelom nastavnih sati i izmjenama oblika izvođenja nastave pojedinih obveznih 
predmeta nije došlo do promjene ukupnog broja sati predmetnog studijskog programa. Zatim se 
predlaže uvođenje novog obveznog predmeta Integrativna medicina 8 ECTS te smanjenje ECTS 
bodova četiri obvezna predmeta s 16 na 8 ECTS na način da se preostalih 8 ECTS bodova dodjeljuju 
novom obveznom predmetu Integrativna medicina. Isto tako u cilju ravnomjernije raspodjele 
opterećenja na zadnje dvije godine studijskog programa predlaže se izmjena redoslijeda izvođenja dva 
predmeta te se sedamnaest postojećih izbornih predmeta briše iz studijskog programa i umjesto njih 
uvode se novi izborni predmeti s istim brojem ECTS bodova. Na temelju izjave dekana prof. dr. sc. 
Aleksandra Včeva u skladu s Odlukom Fakultetskog vijeća od 22. siječnja 2016. godine 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 integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 
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Medicine na Medicinskom fakultetu, uz obvezu da se navedene izmjene studijskog programa unesu u 
sustav MOZVAG radi evidencije.   
Nakon iznesenoga, Prorektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno 
Izvješće Povjerenstva i jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija Medicine na Medicinskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Medicine (dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa od 21. lipnja 
2005. godine). 
 
 
5. Davanje suglasnosti Medicinskom fakultetu Osijek za održavanje jesenskog ispitnog roka u 

akademskoj 2015/2016. godini 
 
Prorektor Sveučilišta je predložio da o zahtjevu Medicinskog fakulteta za ranije održavanje jesenskog 
ispitnog roka u akademskoj 2015./2016. godini članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Aleksandar Včev, 
dekan Medicinskog fakulteta Osijek.  
Dekan je izvijestio da je Medicinski fakultet Osijek dostavio 4. veljače 2016. godine zahtjev 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za ranije održavanje jesenskog ispitnog roka u 
akademskoj 2015./2016. godini na način da ispitni termin u jesenskom roku započinje 22. kolovoza 
2016. godine iz razloga što je potrebno najkasnije do 25. rujna 2016. godine obaviti sve 
administrativno-stručne poslove vezane za upis studenata u više godine studija te upis studenata u I. 
godinu diplomskih studija.  
Članovi Senata uvažili su zahtjev i izneseno obrazloženje, dostavljeno u materijalima za sjednicu 
Senata i jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
 

1.  Daje se suglasnost Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za ranije održavanje jesenskog ispitnog roka u akademskoj 2015/2016. godine prema 
ispitnim terminima koji mogu započeti 22. kolovoza 2016. godine.  

2.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se u akademskoj 2015/2016. 
godini.  

 
 
6. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog 

studija Molekularne bioznanosti 
 
Prorektor Sveučilišta je predložio da o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog interdisciplinarnog studija Molekularne bioznanosti izvijesti prof. dr. sc. Rudolf 
Scitovski,  
prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predsjednik Povjerenstva za 
poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate Sveučilišta. 
Prorektor Scitovski je izvijestio da je Sveučilišno vijeće za sveučilišne interdisciplinarne 
poslijediplomske (doktorske) studije uputilo 4. veljače 2016. godine Povjerenstvu za poslijediplomske 
studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijedlog izmjena i dopuna 
studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Molekularne 
bioznanosti. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena 
predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu s Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. 
godine. Navedeni poslijediplomski studij se izvodi na temelju Dopusnice Ministra od 20. prosinca 
2007. godine u trajanju od tri godine, a završetkom istog stječe se180 ECTS bodova. Predložene 
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izmjene odnose se na promjenu statusa obveznog predmeta Osnove metoda u molekularnoj biologiji i 

medicini koji mijenja status i spaja se s izbornim metodološkim predmetom Metode u molekularnoj 

biologiji i medicini – praktikum s kojim čini logičnu cjelinu. Nadalje, se predlaže uvođenje obveznog 
predmeta Molekularna biologija stanice te promjena ECTS izbornog metodološkog predmeta Osnove 

metoda u molekularnoj biologiji i medicini i promjena naziva dva izborna predmeta te promjena do 
20% sadržaja dva predmeta. Isto tako, predlaže se brisanje dvanaest izbornih predmeta te uvođenje 
trinaest novih izbornih predmeta. Omjer obveznih i izbornih predmeta nije se značajno promijenio, 
studentu je proširena mogućnost odabira izbornih predmeta u skladu sa svojim interesima, a da pri 
tome nije narušeno postojeće opterećenje studenata niti ukupan broj ECTS bodova studijskog 
programa. Na temelju Odluke Sveučilišnog vijeća za sveučilišne interdisciplinarne poslijediplomske 
(doktorske) studije od 4. veljače 2016. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama 
studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama i 
Povjerenstvo predlaže Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog interdisciplinarnog studija Molekularne bioznanosti, uz obvezu da se navedene izmjene 
studijskog programa unesu u sustav MOZVAG radi evidencije.   
Prorektor je zahvalio Prorektoru Scitovskom 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 poslijediplomskog sveučilišnog 
interdisciplinarnog studija Molekularne bioznanosti 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 
interdisciplinarnog studija Molekularne bioznanosti (Dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja 
i sporta, KLASA: UP/I-602-04/06-16/00052, URBROJ: 533-07-07-0003 od 20. prosinca 2007. 
godine i Zaključka MZOS-a, KLASA:UP/I-602-04/06- 16/00052, URBROJ: 533-07-08-0007).  
 
 
7. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog 

studija Zaštita prirode i okoliša   
 
U okviru ove točke dnevnog reda Prorektor Sveučilišta je predložio da članove Senata također izvijesti 
Prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski.  
Prorektor Scitovski je izvijestio da je Sveučilišno vijeće za sveučilišne interdisciplinarne 
poslijediplomske (doktorske) studije uputilo 4. veljače 2016. godine Povjerenstvu za poslijediplomske 
studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijedlog izmjena i dopuna 
studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Zaštita prirode i 
okoliša. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena 
predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu s Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. 
godine. Navedeni poslijediplomski studij se izvodi na temelju izdane Dopusnice Ministra od 19. lipnja 
2008. godine u trajanju od tri godine, a završetkom istog stječe se180 ECTS bodova. Predložene 
izmjene odnose se na promjenu naziva tri predmeta, zatim promjenu statusa obveznih predmeta 1. 
semestra Pravno, gospodarsko i socijalno stajalište zaštite okoliša i Izrada projekata zaštite okoliša, 
koji postaju opći izborni predmeti 2. semestra s istim brojem ECTS bodova. Nadalje, radi 
obogaćivanja ponude izbornih predmeta i pružanja mogućnosti studentima da biraju iz veće baze 
izbornih predmeta, u skladu s promjenama u okruženju i potražnjom studenata za određenim 
sadržajima predlaže se uvođenje četiri nova izborna premeta te brisanje dva izborna predmeta. Omjer 
obveznih i izbornih predmeta nije se značajno promijenio, studentu je proširena mogućnost odabira 
izbornih predmeta u skladu sa svojim interesima, a da pri tome nije narušeno postojeće opterećenje 
studenata niti ukupan broj ECTS bodova studijskog programa. Na temelju Odluke Sveučilišnog vijeća 
za sveučilišne interdisciplinarne poslijediplomske (doktorske) studije od 4. veljače 2016. godine 
utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u 
kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama i Povjerenstvo predlaže Senatu prihvaćanje 
izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija 
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Zaštita prirode i okoliša, uz obvezu da se navedene izmjene studijskog programa unesu u sustav 
MOZVAG radi evidencije.   
Prorektor je zahvalio Prorektoru Scitovskom 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 poslijediplomskog sveučilišnog 

interdisciplinarnog studija Zaštita prirode i okoliša 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 
interdisciplinarnog studija Zaštita prirode i okoliša (Dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i 
sporta, KLASA: UP/I-602-04/08-13/00074, URBROJ: 533-07-08-0002 od 19. lipnja 2008. godine i 
Zaključka MZOS-a, KLASA: UP/I-602-04/08-13/00074, URBROJ: 533-07-08-0006).  
 
 
8. Prijedlog Natječaja za upis studenata u I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog 

interdisciplinarnog studija Molekularne bioznanosti 
 
Prorektor Vinković je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na raspisivanje Natječaja za upis 
studenata u I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Molekularne 

bioznanosti u akademskoj 2015./2016. godini i predložio da o istome članove Senata izvijesti prof. dr. 
sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju.   
Prorektor Scitovski je istaknuo da poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne 

bioznanosti, zajednički izvode Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u 
Dubrovniku i Institut Ruđer Bošković u Zagrebu. U materijalima za sjednicu Senata nalazi se 
Prijedlog o raspisivanju Natječaja za upis polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni 
studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2015./2016. godini, koji sadrži opće podatke o 
poslijediplomskom studiju, uvjete upisa na studij, popis potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj  
te troškove poslijediplomskog studija i rok za podnošenje prijave. Nadalje, izvijestio je 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 Molekularne bioznanosti u akademskoj 2015./2016. godini s prijedlogom za 
raspisivanje navedenog Natječaja.   
Nakon iznesenog Prorektor Vinković je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je 
prihvatio navedeni prijedlog Sveučilišnog vijeća i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni 

studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2015./2016. godini 
 

I. 
1. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti zajednički 

izvode Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku i Institut 
Ruđer Bošković u Zagrebu iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, biomedicine i 
zdravstva i prirodnih znanosti.  

2. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti za stjecanje 
akademskog stupnja doktora znanosti traje šest semestara (tri godine). Obvezni i 
metodološki izborni predmeti slušaju se u I. semestru, izborni predmeti u modulima slušaju 
se u II. semestru, a u ostalim semestrima student je posvećen izradi doktorske disertacije.  

3. Ukupna školarina u skladu sa studijskim programom poslijediplomskog interdisciplinarnog 
sveučilišnog studija iznosi 46.600,00 kuna (7.500,00 kn po semestru, a šesti semestar 
9.100,00 kn);  

4.   Uvjeti upisa, popis dokumenata potrebnih za prijavu na natječaj, rok za podnošenje 
prijave sadržani su u tekstu Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski 
interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti na Sveučilištu Josipa Jurja 
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Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini. Navedeni Natječaj je u prilogu 
ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Sveučilišno vijeće za poslijediplomske 
interdisciplinarne sveučilišne (doktorske) studije obvezuje se najkasnije u roku od sedam (7) 
dana od dana donošenja ove Odluke objaviti Natječaj za upis studenata na poslijediplomski 
interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u skladu s ovom Odlukom. 
 
 
9. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog 

fakulteta Osijek  
 

Prorektor Sveučilišta izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je upoznao članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu na uvid dostavljen cjeloviti tekst Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek, koji je na prijedlog dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, donijelo Fakultetsko vijeće 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 28. siječnja 2016. godine. Predloženim Pravilnikom utvrđeno je ustrojstvo i 
organizacija rada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, zatim ustrojstvo radnih mjesta s nazivom položaja, 
odnosno radnog mjesta, posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, potrebnim brojem izvršitelja, kao i 
opisom poslova i zadaća koje izvršitelj obavlja te odredbe koje se odnose na popunjavanje radnih mjesta i 
zaduženja nastavnika. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 19. veljače 2016. godine dao 
pozitivno Mišljenje na predloženi Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
Osijek i dostavio ga Senatu. 
Nakon iznesenog Prorektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Prorektor predložio 
Senatu glasovanje o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta  

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

 
Daje se suglasnost na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je na prijedlog dekana Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta, donijelo Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 28. siječnja 2016. godine.  

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

10. XXXVI. promocija doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski je izvijestio Senat o XXXVI. promociji doktora znanosti 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja će se održati 9. travnja 2016. godine za 85 
doktora znanosti. Promocija će se održati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Gajev trg 7., u dva 
dijela. Prvi dio s početkom u 10.00 sati za 42 doktora znanosti i drugi dio s početkom u 11.30 sati za 
43 doktora znanosti. Prijedlog s popisom pristupnika za XXXVI. promociju doktora znanosti 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostavljen je u materijalima za sjednicu Senata. 
Senat je prihvatio Prijedlog za XXXVI. promociju doktora znanosti i jednoglasno donio sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

1.   XXXVI. promocija doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
održat će se 9. travnja 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Gajev trg 7.  

2.  Popis pristupnika (85) za XXXVI. promociju doktora znanosti u prilogu je ovog 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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11. Sveučilišno izdavaštvo 
 
Prorektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za 
izdavačku djelatnost članove Senata upozna prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, 
tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta.  
Prorektor Scitovski je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost 
razmatrao na sjednici održanoj 2. ožujka 2016. godine prijedloge Medicinskog i Pravnog fakulteta te 
Umjetničke akademije i Odjela za kulturologiju za izdavanje sveučilišnih udžbenika i znanstvenih 
knjiga. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje udžbenika i 
znanstvenih knjiga dostavljene Odluke Fakultetskih vijeća Medicinskog i Pravnog fakulteta te Vijeća 
Umjetničke akademije i Vijeća Odjela za kulturologiju, recenzije i pripremljeni tekstovi udžbenika i 
znanstvenih knjiga za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu 
davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga, kako slijedi:  
 
1. MEDICINSKI FAKULTET  
 
Na Medicinskom fakultetu za izdavanje dva udžbenika, kako slijedi:   
 
Urednica: Prof. dr. sc. Marija Heffer 
Udžbenik: Neuroznanost (prijevod originala djela „Neurosciense“) 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Vasilije Nikolić, umirovljeni profesor Medicinskog fakulteta Osijek 
                     Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
                     Prof. dr. sc. Zoran Đogaš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom Neuroznanost (prijevod originala djela 
„Neurosciense“) urednice prof. dr. sc. Marije Heffer.   
 
Urednici: Doc. dr. sc. Branka Restek Petrović 
                 Doc. dr. sc. Igor Filipčić 
Udžbenik: Rana intervencija kod psihotičnih poremećaja 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
                     Doc. dr. sc. Dunja Degmečić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku  
                     Prof. dr. sc. Pavo Filaković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Rana intervencija kod psihotičnih 
poremećaja“  urednika doc. dr. sc. Branke Restek Petrović i doc. dr. sc. Igora Filipčića.  
 
 
2. PRAVNI FAKULTET  
 
Na Pravnom fakultetu za izdavanje dvije znanstvene knjige, kako slijedi:   
 
Autori: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović 
              Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan 
              Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević 
Znanstvena knjiga: Procesno-pravni aspekti prava EU 
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Recenzenti: Prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobat, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
                     Prof. dr. sc. Eduard Kunštek, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci  
                     Prof. dr. sc. Vid Jakulin, Pravni fakultet Univerza v Ljubljani  
                     Prof. dr. sc. Marc Gjidara, prof. emeritus universite Pantheon-Assas, Paris II 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje znanstvene knjige pod nazivom „Procesno-pravni aspekti prava 
EU“ autora izv. prof. dr. sc. Borisa Ljubanovića, izv. prof. dr. sc. Mirele Župan i doc. dr. sc. 
Tunjice Petraševića.    
 
Autorica: Doc. dr. sc. Nives Mazur Kumrić  
Znanstvena knjiga: Europski sustav zaštite prava manjina (uz poseban osvrt na Vijeće Europe i 

Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi) 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, prof. emeritus Sveučilišta u Osijeku  
                     Prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci  
                      
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje znanstvene knjige pod nazivom „Europski sustav zaštite prava 
manjina (uz poseban osvrt na Vijeće Europe i Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi)“ 
autorice doc. dr. sc. Nives Mazur Kumrić.    
 
 
3. UMJETNIČKA AKADEMIJA  
 
Na Umjetničkoj akademiji za izdavanje jednog udžbenika, kako slijedi:   
 
Autorica: Red. prof. art. Sanda Majurec 
Redaktor: Doc. art. Konstantin Krasnitski 
Udžbenik: Etude 
Recenzenti: Red. prof. mr. art. Sanja Drakulić, Umjetnička akademija Sveučilišta u Osijeku 
                     Doc. art. Dalibor Bukvić, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Etude“ autora red. prof. art. Sande 
Majurec i redaktora doc. art. Konstantina Krasnitskog.     
 
4. ODJEL ZA KULTUROLOGIJU  
 
Na Odjelu za kulturologiju za izdavanje tri znanstvene knjige, kako slijedi:   
 
Autorica: Dr. sc. Marija Erl Šafar 
Znanstvena knjiga: Razvoj pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj 
Recenzenti: Doc. dr. sc. Dinka Kovačević, Sveučilište Sjever-Sveučilišni centar Koprivnica, Odjel za 

poslovanje i menadžment u medijima 
                     Prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
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Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje znanstvene knjige pod nazivom „Razvoj pokretnih knjižnica u 
Republici Hrvatskoj“ autorice dr. sc. Marije Erl Šafar.     
 
Autor: Prof. dr. sc. Zlatko Kramarić 
Znanstvena knjiga: Nostalgija (mala povijest zaborava) 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Angelina Banović-Markovska, Filološki fakultet Blaže Koneski Univerziteta 

Sv. Kiril i Metodij u Skopju  
                     Doc. dr. sc. Nino Raspudić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje znanstvene knjige pod nazivom „Nostalgija (mala povijest 
zaborava)“ autora prof. dr. sc. Zlatka Kramarića.      
 
Autorica: Dr. sc. Tatjana Ileš 
Znanstvena knjiga: Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Helena Sablić-Tomić, Umjetnička akademija Sveučilišta u Osijeku  
                     Doc. dr. sc. Ivana Žužul, Odjel za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku  
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje znanstvene knjige pod nazivom „Šezdesete u hrvatskoj 
književnosti i kulturi“ autorice dr. sc. Tatjane Ileš.      
 
 
12. Godišnja izvješća dekana i pročelnika znanstveno-nastavnih sastavnica za akademsku 

2014/2015. godinu: 
 

U okviru ove točke dnevnog reda Prorektor je upoznao članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
detaljno pregledalo godišnja izvješća dekana i pročelnika za akademsku 2014./2015. godinu: 
Ekonomskog, Filozofskog, Katoličkog bogoslovnog, Poljoprivrednog, Pravnog te Strojarskog 
fakulteta i Odjela za biologiju, fiziku, matematiku i kulturolgiju, navedenih u podtočkama od 12.1. do 
12.10. Sva godišnja izvješća dostavljena su na uvid u materijalima za sjednicu Senata te su izrađena u 
skladu s Uputama za izradu Izvješća i prihvaćena na fakultetskim vijećima i vijećima odjela, kako 
slijedi:         
 
12.1. Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta 
 
Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku uputio je Fakultetskom vijeću 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku Godišnje izvješće o radu i poslovanju Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku u akademskoj 2014./2015. godini. Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku na 
sjednici održanoj 23. veljače 2016. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo 
ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Nakon uvida 
u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno 
mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u 
akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli  
 



 13

 
 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Vladimira Cinija, dekana Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku o radu i poslovanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12.2. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta 
 
Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta Osijek uputila je Fakultetskom vijeću 
Filozofskog fakulteta Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju Filozofskog fakulteta Osijek u 
akademskoj 2014./2015. godini. Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 
27. siječnja 2016. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekanice Fakulteta i dostavilo ga Senatu u 
skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Filozofskog fakulteta Osijek.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekanice Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Filozofskom fakultetu 
Osijek u akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli 

 
ODLUKU 

 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Loretane Farkaš, dekanice Filozofskog fakulteta 
Osijek o radu i poslovanju Filozofskog fakulteta Osijek za akademsku 2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12.3. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
       
Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu uputio je 
Fakultetskom vijeću Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Godišnje izvješće o radu i 
poslovanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u akademskoj 2014./2015. godini. Fakultetsko 
vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu na sjednici održanoj 11. siječnja 2016. godine 
prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta u akademskoj 2014./2015. godini i dostavilo ga 
Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u akademskoj 
2014./2015. godini i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Ivice Raguža, dekana Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta u Đakovu o radu i poslovanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu za 
akademsku 2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12.4. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta 
    
Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku uputio je Fakultetskom vijeću 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Godišnje izvješće o radu i poslovanju Poljoprivrednog fakulteta u 
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Osijeku u akademskoj 2014./2015. godini. Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku na 
sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i 
dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Poljoprivrednom fakultetu 
u Osijeku u akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Vlade Guberca, dekana Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku o radu i poslovanju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za akademsku 2014./2015. 
godinu.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12.5. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan Pravnog fakulteta 
 
Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan Pravnog fakulteta Osijek uputio je Fakultetskom vijeću Pravnog 
fakulteta Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj 
2014./2015. godini. Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 17. studenoga 
2015. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa 
Statutom Sveučilišta i Statutom Pravnog fakulteta Osijek.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Pravnom fakultetu Osijek u 
akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 

Prihvaća se godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Borisa Bakote, dekana Pravnog fakulteta Osijek o 
radu i poslovanju Pravnog fakulteta Osijek za akademsku 2014./2015. godinu.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12.6. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta 
 
Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu uputio je Fakultetskom 
vijeću Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Godišnje izvješće o radu i poslovanju Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu u akademskoj 2014./2015. godini. Fakultetsko vijeće Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu na sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine prihvatilo je Godišnje 
izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali 
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu u akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Ivana Samardžića, dekana Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu o radu i poslovanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za 
akademsku 2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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12.7. Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju 
 
Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju uputio je Vijeću Odjela za biologiju 
Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za biologiju u akademskoj 2014./2015. godini. Vijeće 
Odjela za biologiju je na sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine prihvatilo Godišnje izvješće 
Pročelnika Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela za 
biologiju.  
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnika Odjela članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za biologiju 
u  akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Enriha Merdića, pročelnika Odjela za biologiju o 
radu i poslovanju Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku 2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12.8. Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik Odjela za fiziku 
 
Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik Odjela za fiziku uputio je Vijeću Odjela za fiziku 
Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za fiziku u akademskoj 2014./2015. godini. Vijeće 
Odjela za fiziku je na sjednici održanoj 8. veljače 2016. godine prihvatilo Godišnje izvješće Pročelnika 
Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela za fiziku.  
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnika Odjela članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za fiziku u 
akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Branka Vukovića, pročelnika Odjela za fiziku o 
radu i poslovanju Odjela za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku 2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12.9. Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku 
 
Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku uputila je Vijeću Odjela za matematiku 
Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za matematiku u akademskoj 2014./2015. godini. Vijeće 
Odjela za matematiku je na sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine prihvatilo Godišnje izvješće 
Pročelnice Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela za 
matematiku.  
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnice Odjela članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za 
matematiku u  akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli 
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ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Mirte Benšić, pročelnice Odjela za matematiku o radu 
i poslovanju Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku 2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12.10. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju 
 
Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju uputila je Vijeću Odjela za kulturologiju 
Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za kulturologiju u akademskoj 2014./2015. godini. 
Vijeće Odjela za kulturologiju je na sjednici održanoj 23. veljače 2016. godine prihvatilo Godišnje 
izvješće Pročelnice Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela 
za kulturologiju.  
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnice Odjela članovi Senata nisu imali primjedbi te 
su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za 
kulturologiju u akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće doc. dr. sc. Ivane Žužul, pročelnice Odjela za kulturologiju o radu i 
poslovanju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku 2014./2015. godinu. 

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

 
 

13. Davanje pokroviteljstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prorektor Sveučilišta je izvijestio da se ova točka odnosi na davanje pokroviteljstva Sveučilišta te 
istaknuo da su u materijalima za sjednicu dostavljeni zahtjevi za pokroviteljstvom, kako slijedi: 
 
13.1. 2. međunarodni  i 6. hrvatski znanstveno-stručni skup „VODA ZA SVE” 
 
Organizacijski odbor 2. međunarodnog i 6. hrvatskog znanstveno-stručnog skupa „Voda za sve“ 
uputio je 4. veljače 2016. godine zahtjev Upravi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
prihvaćanje pokroviteljstva Skupa. Organizatori Skupa su: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 
Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, Odjel za kemiju i Odjel za biologiju 
Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Europsko udruženje za higijenski inženjering i 
dizajn (EHEDG), Svjetski fond za zaštitu prirode (World Wildlife Fundation), Mreža zaštićenih 
parkova prirode rijeke Dunav (Danube Parks), Hrvatska agencija za hranu, JU Park prirode Kopački 
rit, Osječko-baranjska županija, Hrvatske vode–VGO Osijek, tvrtka Vodovod-Osijek d.o.o. te Zavod 
za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Rad skupa odvijat će se kroz usmena i posterska 
priopćenja te sponzorirana predstavljanja gospodarskih subjekata koji djeluju u području zaštite i 
prerade voda te istaknuo da se znanstveno-stručni skup „Voda za sve“ održava povodom Svjetskog 
dana voda s ciljem okupljanja i razmjene iskustava znanstvenika i stručnjaka koji se u svom radu bave 
problematikom zaštite, korištenja i očuvanja vodnog bogatstva Hrvatske, ali i šire. 
Nakon iznesenog Prorektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Prorektor 
predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju pokroviteljstva 2. međunarodnog i 6. hrvatskog 
znanstveno-stručnog skup „Voda za sve”, koji će se održati u Osijeku 18. ožujka 2016. godine. Senat 
je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
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ODLUKU 
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo 2. međunarodnog i 6. 
hrvatskog znanstveno-stručnog skupa „Voda za sve“, koji će se održati u Osijeku 18. ožujka 
2016. godine na Građevinskom fakultetu Osijek. 
 
 
13.2.  Kongres Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju povodom oblilježavanja 

40. obljetnice osnutka HDBMB2016 
 
Isto tako, Prorektor je izvijestio da Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju organizira 
znanstveni skup - Kongres Hrvatskog društva za biologiju i molekularnu biologiju povodom 
obilježavanja 40. obljetnice osnutka, HDBMB2016. Znanstveni i Organizacijski Odbor znanstvenog 
skupa uputio je 28. siječnja 2016. godine zahtjev Upravi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za prihvaćanje pokroviteljstva skupa iz kojeg je vidljivo da navedeni znanstveni skup okuplja 
strane eminentne stručnjake, te priznate znanstvenike i mlade istraživače u području biokemije i 
molekularne biologije sa svih hrvatskih sveučilišta i znanstvenih instituta pa tako i Sveučilišta u 
Osijeku gdje aktivo djeluje Podružnica HDBMB.  
Nakon iznesenog Prorektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Prorektor 
predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju pokroviteljstva znanstvenog skupa - Kongres Hrvatskog 
društva za biokemiju i molekularnu biologiju povodom obilježavanja 40. obljetnice osnutka 
HDBMB2016., koji će se održati u Splitu od 1. do 4. lipnja 2016. godine. Senat je navedeni prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo znanstvenog skupa - 
Kongres Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju povodom obilježavanja 40. 
obljetnice osnutka HDBMB2016 koji će se održati u Splitu od 1. do 4. lipnja 2016. godine.  

 
 

14. Prijedlog isplate predujma troškova poslovanja za 2016. godinu sukladno Ugovoru o 
sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je predložio da članove 
Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose, koji je 
istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke s tabličnim prikazom prijedloga 
za isplatu predujma troškova poslovanja za 2016. godinu po znanstveno/umjetničko-nastavnim 
sastavnicama i sastavnicama Sveučilišta sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja 
redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Ugovor o 
sufinanciranju) u ukupnom iznosu od 2.842.700,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je 
na sjednici održanoj 1. ožujka  2016. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog Odluke za isplatu 
predujma troškova poslovanja za 2016. godinu sukladno Ugovoru o sufinanciranju.   
Nakon toga Prorektor Vinković je zahvalio Prorektoru Mrčeli i predložio glasovanje o predloženoj 
isplati predujma troškova poslovanja za 2016. godinu sukladno Ugovoru o sufinanciranju. Članovi 
Senata prihvatili su navedeni prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
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o isplati predujma troškova poslovanja za 2016. godinu sukladno Ugovoru o sufinanciranju 
troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
15. Prijedlog iznosa sredstava namijenjenih za stipendije za izvrsnost prema Ugovoru o 

sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. 

 
Isto tako u okviru točke 15. Senat je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i 
poslovne odnose te istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o iznosu 
sredstava namijenjenih za stipendije za izvrsnost po Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja 
redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Ugovor o 
sufinanciranju). Predloženi iznos sredstava namijenjenih za stipendije za izvrsnost odnosi se na 140 
stipendija u mjesečnom iznosu od 900,00 kuna, što za akademsku godinu ukupno iznosi 1.512.000,00 
kuna. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 1. ožujka 2016. godine dao 
pozitivno Mišljenje na gore navedeni iznos sredstava namijenjenih za stipendije za izvrsnost po 
Ugovoru o sufinanciranju te ga dostavio Senatu.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženi iznos sredstava namijenjenih za stipendije za 
izvrsnost po Ugovoru o sufinanciranju i jednoglasno su donijeli sljedeću 
 

Odluku  
o iznosu sredstava namijenjenih za stipendije za izvrsnost po  

Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama  

2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 
 
Određuje se iznos sredstava namijenjenih za stipendije za izvrsnost po Ugovoru o 
sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018.:  
 
- 140 stipendija u mjesečnom iznosu od 900,00 kuna (isplaćuje se 12 mjeseci), što za akademsku 

godinu ukupno iznosi 1.512.000,00 kuna. 
 
 
16. Prijedlog imenovanja Povjerenstva za utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstva po 

Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 
2016./2017. i 2017./2018. 

 
S ovom točkom dnevnog reda članove Senata upoznao je prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za 
financije i poslovne odnose, koji je istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog o 
imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstava po Ugovoru o 
sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018., kojim se 
predlaže imenovanje izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića, prorektora za nastavu i studente za 
predsjednika i članove: prof. dr. sc. Damira Markulaka, prorektora za strategiju razvoja i prostorno 
planiranje, prof. dr. sc. Tomislava Mrčelu, prorektora za financije i poslovne odnose, prof. dr. sc. 
Rudolfa Scitovskog, prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. 
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Branimira Markovića, prodekana za financije i za organizaciju poslovanja na Ekonomskom fakultetu u 
Osijeku, Zdenku Barišić, mag. iur., glavnu tajnicu Sveučilišta i Anđelku Klaić, dipl. oec, 
rukovoditeljicu Službe za financije, poslovne odnose, investicije i izgradnju. Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 1. ožujka 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na 
navedeni prijedlog za imenovanjem  Povjerenstva.  
Članovi Senata nisu imali primjedbe na predloženi sastav Povjerenstva i jednoglasno su donijeli 
sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstava po Ugovoru 

o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama  

2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 
 
Imenuju se članovi Povjerenstva za utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstava po Ugovoru o 
sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018.: 
 

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

suradnju  
5. prof. dr. sc. Branimir Marković, prodekan za financije i za organizaciju poslovanja na 

Ekonomskom fakultetu u Osijeku  
6. Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta  
7. Anđelka Klaić, dipl. oec, rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i 

izgradnju  
 
 
17. Prijedlog Natječaja za dodjelu sveučilišnih stipendija u akademskoj 2015/2016. godini 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen Prijedlog 
Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za akademsku 2015./2016. godinu redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih 
diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: 
Prijedlog Natječaja) te istaknuo da je Studentski zbor Sveučilišta dostavio prijedlog za izmjenama 
Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora 
Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u okviru pojedinih kategorija, ali s obzirom da je prijedlog 
dostavljen kasno te uvažavajući činjenicu da bi puštanje u proceduru izmjena postojećeg Pravilnika 
prolongiralo objavu Natječaja dogovoreno je sa Studenskim zborom da se o prijedlozima za 
izmjenama i dopunama Pravilnika raspravlja za sljedeću akademsku godinu. Nakon toga, Prorektor je 
upoznao članove Senata s Prijedlogom Natječaja te istaknuo da se studentske stipendije i potpore 
dodjeljuju u sljedećim kategorijama:  
A.) Stipendije za izvrsnost - 130 stipendija  
      A1 - 60 stipendija  
      A2 - 30 stipendija  
      A3 - 40 stipendija  
B.) Stipendije studentima aktivnim sportašima - 10 stipendija  
C.) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe - 60 stipendija  
      C1 - 40 stipendija  
      C2 - 10 stipendija  
      C3 - 10 stipendija  
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D.) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe - 10 potpora  
 
Nadalje je istaknuo da se stipendije i potpore za svaku od navedenih kategorija, odnosno potkategorija 
dodjeljuju prema uvjetima i kriterijima određenim Pravilnikom, koji je javno objavljen i dostupan na 
internetskoj stranici Sveučilišta. Prijave za dodjelu studentskih stipendija i potpora za svaku kategoriju 
podnose se na posebnim obrascima koji su također dostupni na internetskoj stranici Sveučilišta. 
Ukupan iznos stipendije za kategoriju A iznosi 10.800,00 kn, odnosno 900,00 kn mjesečno, kroz jednu 
akademsku godinu kao i iznos stipendije za kategoriju B te kategoriju C. Potpore studentima u stanju 
socijalne potrebe dodjeljuju se redovitim studentima viših godina koji studiraju na preddiplomskim 
sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i 
diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim 
stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. 
Potpore se dodjeljuju studentima za pokriće troškova studija (školarine) u iznosu od 50% do 100% 
iznosa školarine na način da se prema ukupnom broju za dodjelu studentskih potpora, 50% dodjeljuje 
za iznos od 50% školarine i 50% dodjeljuje se iznos od 100% školarine.  
Nakon toga Prorektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Prorektor 
predložio Senatu donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i 
potpora Sveučilišta za akademsku 2015./2016. godinu. Članovi Senata jednoglasno su donijeli 
sljedeću  
 

ODLUKU 
o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2015./2016. godinu  
redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
Nakon toga, Prorektor je istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen prijedlog za 
imenovanjem predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora 
redovitim studentima Sveučilišta, kako slijedi: izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prodekan za nastavu i studente 
Poljoprivrednog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, prodekanica za nastavu i studente 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti te Iva Kovačević, studentica Ekonomskog fakulteta i 
Stjepan Ćurčić, student Građevinskog fakulteta.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženi sastav Povjerenstva i jednoglasno su donijeli 
sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i 

potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:  
 
1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente, predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prodekan za nastavu i studente Poljoprivrednog fakulteta, član  
3. Izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, prodekanica za nastavu i studente Fakulteta za odgojne i 

obrazovne znanosti, član  
4. Iva Kovačević, studentica Ekonomskog fakulteta, član  
5. Stjepan Ćurčić, student Građevinskog fakulteta, član 
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18. Davanje suglasnosti Tugomiru Kuduzu, ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za 
provedbu postupka javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi 
za opskrbu električnom i toplinskom energijom 

 
Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta je izvijestio članove 
Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti Tugomiru Kuduzu, prof., 
ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provedbu postupka javne nabave s namjerom sklapanja 
godišnjeg ugovora o javnog nabavi za opskrbu električnom i toplinskom energijom i predložio da o 
istome članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose 
Sveučilišta. 
Prorektor Mrčela je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke za davanje 
suglasnosti Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provođenje postupka 
javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi za opskrbu električnom 
energijom, procijenjene vrijednosti – 1.160.000,00 kn i opskrbu toplinskom energijom, procijenjene 
vrijednosti – 696.000,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 1. 
ožujka 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje suglasnosti za provedbu postupka javne 
nabave.    
Nakon iznesenog Prorektor Vinković je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 
navedeno, te su jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
 

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

- opskrbu električnom energijom, procijenjena vrijednost – 1.160.000,00 kn 
- opskrbu toplinskom energijom, procijenjena vrijednost – 696.000,00 kn.  

 
 
19.  Razrješenje studentskih predstavnika i potvrda izbora novih studentskih predstavnika za 

članove Senata  
 
U okviru ove točke dnevnog reda izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente je 
izvijestio članove Senata o razrješenju i potvrdi izbora novih studentskih predstavnika za članove 
Senata te istaknuo da je Skupština Studentskog zbora Sveučilišta donijela 27. siječnja 2016. godine 
Odluku o razrješenju Dalibora Tufekovića dužnosti predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta zbog 
prestanka statusa studenta, i o imenovanju Ive Kovačević vršiteljicom dužnosti predsjednika 
Studentskog zbora Sveučilišta do izbora novog predsjednika, a najdulje na dva (2) mjeseca. Isto tako, 
Odlukom Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta od 23. veljače 2016. godine Krešimir Radić je 
razriješen dužnosti člana Senata Sveučilišta zbog prestanka statusa studenta, a Marija Bježančević je 
imenovana za novog člana Senata Sveučilišta i nastavlja mandat prethodnog člana. 
Nakon iznesenog Prorektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predložene predstavnike 
studenata za nove članove Senata i jednoglasno donio sljedeću 
 

POTVRDU IZBORA PREDSTAVNIKA STUDENATA ZA NOVE ČLANOVE SENATA 
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 
I. 

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku potvrđuje izbor:  
1. Ive Kovačević, v.d. predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, studentica Ekonomskog fakulteta Osijek  
2. Marije Bježančević, člana Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku, 

studentica Građevinskog fakulteta Osijek  
 

II. 
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Ivi Kovačević, izabranoj vršiteljici dužnosti predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta mandat 
traje do izbora novog predsjednika, a najdulje na dva (2) mjeseca u skladu s člankom 17. 
Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
Marija Bježančević, predstavnica studenata za člana Senata nastavlja mandat člana Krešimira 
Radića, umjesto kojega je izabrana. 
 
 
20. Različito 
20.1. Zaključak Rektorskog zbora o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog  
          obrazovanja 
 
Prorektor Sveučilišta izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio da je u materijalima za sjednicu 
Senata dostavljen Zaključak Rektorskog zbora od 22. veljače 2016. godine. Temeljem Sporazuma o 
poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja sklopljenog između Ministarstva obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Rektorskog 
zbora RH od 27. ožujka 2007. godine, u kojem stoji da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
RH snositi troškove studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu, Rektorski zbor RH donosi 
preporuku da javna sveučilišta u ak. god. 2016./2017. upisuju navedene kandidate u statusu redovitog 
studenta i izvan odobrene upisne kvote prema upisnim kriterijima.  
Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog fakulteta je postavio pitanje da li kod formiranja 
upisnih kriterija i upisnih kvota u navedenoj kategoriji treba predvidjeti određeni odnosno okviri broj 
mjesta izvan kvote za takve kandidate ili ostaviti otvoreni broj mjesta na što je Prorektor Vinković 
odgovorio da je mišljenja da je uputnije ostaviti otvoreni broj mjesta.  
 
20.2. Priprema za uvođenje podrške za praćenje održane nastave u Informacijski sustav visokih 

učilišta (ISVU) – obavijest Sveučilišnog računskog centra 
 
Isto tako Prorektor Vinković je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljena obavijest 
Sveučilišnog računskog centra (Srce), odnosno Centra potpore ISVU u Srcu kojom obavještavaju da 
su započeli pripremnu fazu uvođenja podrške za praćenje održane nastave u Informacijskom sustavu 
visokih učilišta (ISVU). Navedenim proširenjem omogućit će se evidencija izvršenih sati izrane 
nastavne obveze odvojeno po predmetima i vrstama nastave i evidencija prisutnosti studenata na 
nastavi.  
Očekuje se da će promjene u ISVU obuhvatiti više modula: samostojeće module Studiji i studenti, 
Ispiti i Poslijediplomski studiji, web module Studomat i Nastavnički portal i modul za programski 
pristup podacima ISVU REST API. Kako bi podrška za praćenje održane nastave u ISVU bila što 
potpunija, u ovoj fazi su planirani prikupljanje i analiza potreba visokih učilišta. U cilju prikupljanja 
što više relevantnih informacija, Centar potpore ISVU moli da sva sveučilišta i visoka učilišta, koja 
koriste ISVU dostave potrebe koja imaju vezano uz praćenje održane nastave. 
 
Nakon toga izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor Sveučilišta je u ime Uprave Sveučilišta uputio 
čestitke povodom Međunarodnog dana žena svim članicama Senata te svim zaposlenicama Sveučilišta 
i njegovih sastavnica te zahvalio članovima Senata na sudjelovanju u radu 5. sjednice Senata u 
akademskoj 2015./2016. godini i zaključio sjednicu u 10.45  sati.  
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                       PROREKTOR 
 
          Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković 

 
 
 
 


