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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
  

Z A P I S N I K 
  
6. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2015./2016. godini, održane 22. 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. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta   
2.  Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3.  Doc. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
4.  Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
5.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
6.  Prof. dr. sc. Josip Mesarić, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Vladimira Cinija,  
                                                     Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet  
8.   Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
12. Izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić, prodekanica 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. Izv. prof. dr. sc. Marija Omazić, prodekanica zamjena za dekanicu prof. dr. sc. Loretanu 
Farkaš,  
                                                             Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
16. Doc. dr. sc. Šimo Šokčević, prodekan zamjena za dekana izv. prof. dr. sc. Ivicu Raguža, 

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

Žužul, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju  
19. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne  
                                                                                   knjižnice Osijek 
20.  Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
21. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
22.  Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
23. Iva Kovačević, v.d. predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u            
                                Osijeku  
24. Marija Bježančević, članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  
                                          studentica, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
 
Prorektori Sveučilišta:  
1.  Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
2.  Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu   
                                                        suradnju 
3. Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    
 
Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
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Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
 
Nenazočni: 
1. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
2. Tomislav Mikulić, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  
                                     student, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
 
Ostali nazočni:  
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i 

izgradnju 
2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente  
3. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe  
4. Snježana Bravić, upr. pravnik., voditeljica odsjeka za preddiplomske, diplomske i stručne studije, 

zapisničar 
 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor 
Sveučilišta je otvorio 6. sjednicu Senata u akademskoj 2015./2016. godini te pozdravio sve nazočne i 
predložio sljedeći  
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 5. sjednice Senata u akademskoj 2015/2016. godini od 8. ožujka 2016. 
godine  

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na 
Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek: 
2.1. Izv. prof. dr. sc. Vinko Krstanović u znanstvenom području Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja biotehnologija (prvi izbor) 
2.2. Izv. prof. dr. sc. Darko Velić u znanstvenom području Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja prehrambena tehnologija (prvi izbor) 
3. Provedba postupka kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata za izbor jednog člana 

Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-
nastavnom zvanju 

4. Izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Matematika: 
smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo na Odjelu za 
matematiku 

5. Davanje suglasnosti za izvođenje nastave Anni Ivanov Bershinskaya vrhunskoj umjetnici na 
Umjetničkoj akademiji   

6. Prijedlog Plana i dinamike zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u 
akademskoj 2016/2017. godini (zamjenska zapošljavanja i napredovanja nastavnika i 
suradnika )  

7. Prijedlog Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za matematiku 
8. Godišnja izvješća dekana, pročelnika i ravnatelja znanstveno-nastavnih sastavnica i 

sastavnica za akademsku 2014/2015. godinu: 
8.1. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Elektrotehničkog fakulteta Osijek 
8.2. Prof. dr. sc. Drago Šubarić dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 
8.3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar Vicković, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje 

kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta 
8.4. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjiž., ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 

9. Sveučilišno izdavaštvo 
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10. Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje 
od 2016. do 2018. godine 

11. Izvješće o provedbi internog natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata na program Gost istraživač (INGI-
2015) 

12. Organizacija i izvođenje dislociranog preddiplomskog sveučilišnog studija                      
Fizioterapija Medicinskog fakulteta Osijek u Orahovici u akademskoj 2016./2017. godini 

13. Razno 
    
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redim i materijalima za 6. sjednicu 
Senata dostavljen elektroničkim putem te predložio da se članovi Senata očituju o predloženom 
dnevnom redu. Senat je jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. 
 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 5. sjednice Senata u akademskoj 2015/2016. godini od 8. ožujka 2016. 

godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 5. sjednice Senata od 8. ožujka 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 5. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2015./2016. od 8. ožujka 2016. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
 
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na 

Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora, te da su postupci provedeni u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, koji je proveo postupke 
izbora te Pravilnikom o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, 
suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta (u daljnjem tekstu: Pravilnik Sveučilišta) 
stoga je predložio da o pojedinim podtočkama 2.1. i 2.2. ukratko podnese izvješće prodekanica izv. 
prof. dr. sc. Mirela Planinić.   
 
2.1. Izv. prof. dr. sc. Vinko Krstanović u znanstvenom području Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja biotehnologija (prvi izbor) 
 
Prodekanica je izvijestila da je izv. prof. dr. sc. Vinko Krstanović izvodio/izvodi nastavu na sljedećim 
nastavnim predmetima: Osnove bioprocesnog inženjerstva; Biotehnološka proizvodnja hrane; 
Bioprocesi u zaštiti okoliša; Tehnologija slada i piva; Osnove biotehnologije; Tradicionalna 
biotehnologija i Procesi obrade otpadnih voda. Na web stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
postavio je predavanja iz predmeta Biotehnološka proizvodnja hrane, Osnove bioprocesnog 
inženjerstva i Tradicionalna biotehnologija. Bio je mentor 19 diplomskih radova, dva završna rada te 
jednog magistarskog rada i u koautorstvu sa studentima objavio je 6 radova. Isto tako je bio mentor 
jednog doktorskog rada te je u kaoutorstvu s doktorandom objavio tri a1 rada. Kao autor ili suautor 
objavio je 13 a1 radova indeksiranih u bazi Web of Science. Broj citata indekisranih radova je 103 
bibliografske jedinice, a ukupna citiranost vidljiva u WoS bazi podataka je 109 bibliografskih jedinica. 
Sudjelovao je na 10 međunarodnih znanstvenih skupova s 15 radova, i ima dva pozvana predavanja na 
međunarodnom znanstvenom skupu. Bio je voditelj projekta „Unaprjeđenje zdravstvene sigurnosti u 
proizvodnji i preradbi žitarica“ (2007.-2013.). Također je Prodekanica izvijestila da je Fakultetsko 
vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Vinka Krstanovića u znanstveno-nastavno zvanje 
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redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. 
sc. Vinko Krstanović  ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te 
je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Vinka Krstanovića 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. Vinka Krstanovića u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja 
biotehnologije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 
105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka 
USRH i 60/15.) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

 
2.2. Izv. prof. dr. sc. Darko Velić u znanstvenom području Biotehničkih znanosti, znanstvenog 

polja prehrambena tehnologija (prvi izbor) 
 
Prodekanica je izvijestila da je izv. prof. dr. sc. Darko Velić sudjelovao kao koautor, u izradi dvije 
interne skripte te u izradi nastavnih materijala za kolegije na Katedri za projektiranje tehnoloških 
procesa i konstrukcijske materijale, koji su dostupni na web stranicama Fakulteta. Bio je mentor pri 
izradi 11 diplomskih radova i u koautorstvu sa studentom objavio je 2 rada a3 kategorije i bio je 
mentor jednog doktorskog rada te je u koautorstvu s doktorandicom objavo veći broj radova u 
znanstvenim časopisima. 
Rezultate dosadašnjeg rada prezentirao je na 15 domaćih znanstvenih skupova s ukupno 20 radova te   
30 međunarodna znanstvena skupa s ukupno 39 znanstvenih radova. Objavio je 12 radova u 
međunarodnim časopisima a1 kategorije, 11 radova a2 kategorije te 16 radova u zbornicima radova s 
međunarodnih znanstvenih skupova (a3 kategorija). Indeksirani radovi u WoS bazi podataka citirani 
su 280 puta, dok je ukupna citiranost vidljiva u WoS bazi podataka (indeksirani i neindeksirani radovi) 
304 puta. Ukupno je recenzirao 12 radova. Sudjelovao je kao suradnik u provedbi nacionalnih 
znanstvenih projekata: „Suvremene metode  sušenja u prehrambeno-procesnom inženjerstvu“ (2002.-
2006.) i „Razvoj integriranih postupaka i procesa dehidratacije bioloških materijala“ (2008.-2010.) te 
je bio suradnik na tehnologijskim projektima: „Razvoj i konstrukcija tenzidnog senzora“ i 
„Istraživanje postupaka slađenja domaćih sorti pšenice“. Isto tako, Prodekanica je izvijestila da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Darka Velića u znanstveno-nastavno 
zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Sveučilišta, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta i Pravilnikom Sveučilišta, te da 
izv. prof. dr. sc. Darko Velić  ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Darka Velića u znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora 
Sveučilišta i donijeli sljedeću 
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O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Darka Velića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene 
tehnologije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

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

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 
105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 
60/15.) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku. 

 
 
3. Provedba postupka kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata za izbor jednog člana 

Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-
nastavnom zvanju 

 
Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta izvijestio je članove Senata da je potrebno provesti 
postupak izbora novog člana Sveučilišnog savjeta iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom i 
umjetničko-nastavnom zvanju umjesto pok. prof. dr. sc. Antuna Pintarića te je predložio da u okviru 
ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta.  
Glavna tajnica je izvijestila članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog 
provedbe postupka kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata za izbor jednog člana Sveučilišnog 
savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju u 
skladu sa Statutom Sveučilišta. Prijedlog sadrži postupak kandidiranja i prikupljanja prijedloga 
kandidata za izbor člana Savjeta, koji započinje 23. ožujka 2016. godine i traje do 23. travnja 2016. 
godine. Znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta predlažu člana Savjeta iz 
reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju ili umjetničko-nastavnom zvanju, na 
način da na stručnim vijećima izaberu kandidata za člana Savjeta i obvezne su do 23. travnja 2016 
godine provesti postupak izbora kandidata za člana Savjeta i najkasnije do 29. travnja 2016. godine 
dostaviti svoje prijedloge kandidata putem rektorata Sveučilišta, Izbornom povjerenstvu za provedbu 
postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta (u daljnjem 
tekstu: Izborno povjerenstvo). Izborno povjerenstvo, kojega imenuje Senat iz reda članova Senata, 
obvezno je na temelju prikupljenih prijedloga kandidata za članove Savjeta znanstveno-nastavnih i 
umjetničko-nastavnih sastavnica najkasnije do 15. svibnja 2016. godine utvrditi listu prijedloga 
kandidata za izbor člana Savjeta i izvijestiti Rektora. Rektor Sveučilišta će nakon primitka liste 
prijedloga kandidata za člana Savjeta i izvješća Izbornog povjerenstva sazvati najkasnije do 31. 
svibnja 2016. godine sjednicu Senata za izbor člana Savjeta.  
Rektor je zahvalio Glavnoj tajnici i otvorio raspravu, Senat nije imao primjedbi na predloženi 
postupak kandidiranja i prikupljanja prijedlog kandidata za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta iz 
reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju i donio je 
sljedeću 
 

ODLUKU 
o provedbi postupka kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata 

za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika 
u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju 
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I. 
Postupak kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata za izbor člana Sveučilišnog savjeta 
(u daljnjem tekstu: Savjet) započinje danom 23. ožujka 2016. godine i traje do 23. travnja 2016. 
godine. 

II. 
Znanstveno-nastavne i umjetničko nastavne sastavnice Sveučilišta predlažu člana Savjeta iz 
reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju ili umjetničko-nastavnom zvanju, 
na način da na stručnim vijećima izaberu kandidata za člana Savjeta. 
Znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta obvezne su do 23. travnja 
2016. godine provesti postupak izbora kandidata za člana Savjeta i najkasnije do 29. travnja 
2016. godine dostaviti svoje prijedloge kandidata putem rektorata Sveučilišta, Izbornom 
povjerenstvu za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta (u daljnjem tekstu: 
Izborno povjerenstvo). 
 

III. 
Uz prijedloge kandidata za izbor članova Savjeta znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne 
sastavnice dužne su priložiti Izbornom povjerenstvu sljedeću dokumentaciju: 

- kratak životopis kandidata s opisom znanstvenog i stručnog rada, 
- izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature 

 
IV. 

Izborno povjerenstvo ima tri člana i imenuje ga Senat iz reda članova Senata. 
Izborno povjerenstvo obvezno je na temelju prikupljenih prijedloga kandidata za članove 
Savjeta znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica najkasnije do 15. svibnja 2016. 
godine utvrditi listu prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta i izvijestiti Rektora 
Sveučilišta. 

 
V. 

Rektor Sveučilišta dužan je nakon primitka liste prijedloga kandidata za članove Savjeta i 
izvješća Izbornog povjerenstva sazvati najkasnije do 31. svibnja 2016. godine sjednicu Senata za 
izbor člana Savjeta. 
 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio imenovanje Izbornog povjerenstva za provedbu 
postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta iz reda 
sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju u sastavu: prof. dr. 
sc. Vladimir Cini, redoviti profesor i dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednik i članovi: 
prof. dr. sc. Drago Žagar, redoviti profesor i dekan Elektrotehničkog fakulteta Osijek i prof. dr. sc. 
Aleksandar Včev, redoviti profesor i dekan Medicinskog fakulteta Osijek.   
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženi sastav Povjerenstva i 
jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja prijedloga  

kandidata za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju 

 
I. 

Imenuje se Izborno povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja prijedloga kandidata za 
izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom 
ili umjetničko-nastavnom zvanju u sastavu: 
 
1. Prof. dr. sc. Vladimir Cini, redoviti profesor i dekan Ekonomskog fakulteta  
                                                     u Osijeku, predsjednik i članovi: 
2. Prof. dr. sc. Drago Žagar, redoviti profesor i dekan Elektrotehničkog fakulteta Osijek 



 7

3. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor i dekan Medicinskog fakulteta Osijek   
 

 
II. 

Izborno povjerenstvo u skladu s točkom IV. Odluke Senata o provedbi postupka kandidiranja i 
prikupljanja prijedloga kandidata za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih 
nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju od 22. ožujka 2016. 
godine, obvezno je na temelju prikupljenih prijedloga kandidata za članove Savjeta znanstveno-
nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica najkasnije do 15. svibnja 2016. godine utvrditi listu 
prijedloga kandidata za izbor člana Savjeta i izvijestiti Rektora Sveučilišta. 
 
 
4. Izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Matematika: 

smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo na Odjelu za 
matematiku 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i 
dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Matematika: smjerovi: Financijska 
matematika i statistika, Matematika i računarstvo na Odjelu za matematiku, 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 Odjela za matematiku na sjednici održanoj 9. ožujka 
2016. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama diplomskog sveučilišnog studija Matematike; 
smjerovi: Matematika i računarstvo i Financijska matematika i statistika 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 
uvođenje novog izbornog predmeta „Procjena funkcija“ ((1+0+1) 4 ECTS boda) u 2. godini, kojim se 
nastoji povećati obim znanja i vještina magistara matematike za primjenu metoda procjene funkcija na 
realnim podacima. Na temelju izjave prof. dr. sc. Mirte Benšić, pročelnice Odjela za matematiku 
temeljene na Odluci Vijeća Odjela za matematiku od 9. ožujka 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 diplomskog sveučilišnog studija Matematike; smjerovi: 
Matematika i računarstvo i Financijska matematika i statistika na Odjelu za matematiku, uz obvezu da 
se navedene izmjene studijskog programa unesu u sustav MOZVAG radi evidencije.   
Nakon iznesenoga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno 
Izvješće Povjerenstva i jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Matematika; 

smjerovi: Matematika i računarstvo i Financijska matematika i statistika na  
Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Matematika; smjerovi: Matematika i računarstvo i Financijska matematika i statistika na 
Odjelu za matematiku (dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa od 7. srpnja 2005. 
godine). 
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5. Davanje suglasnosti za izvođenje nastave Anni Ivanov Bershinskaya vrhunskoj umjetnici na 
Umjetničkoj akademiji   

 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestila prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, 
dekanica Umjetničke akademije te istaknula da je Umjetnička akademija dostavila 11. ožujka 2016. 
godine Senatu zahtjev za izdavanje suglasnosti na Odluku Vijeća Umjetničke akademije u Osijeku od 
2. ožujka 2016. godine, kojom se vrhunskoj umjetnici iz inozemstva Anni Ivanovoj Brashinskaya, 
državljanki Ruske Federacije povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Majstorska radionica 

lutkarstvo: Lutka-gluma-lik“ na diplomskom sveučilišnom studiju Kazališna umjetnost: smjer Gluma i 
lutkarstvo na Odsjeku za kazališnu umjetnost u akademskoj 2015./2016. godini. Nadalje je istaknula 
da je uz Odluku Vijeća Akademije priloženo Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor 
u zvanja Umjetničke akademije u Osijeku (u daljnjem tekstu: Odbor) od 26. veljače 2016. godine iz 
kojeg je vidljivo da je Anna Ivanova Brashinskaya doktorirala 1996. godine iz područja lutkarstva na 
Sanktpeterburškoj državnoj akademiji kazališne umjetnosti i prema međunarodnom umjetničkom 
iskustvu priznata je vrhunska međunarodna umjetnica koja ima bogato teorijsko znanje i široko 
praktično iskustvo. Sudjelovala je na međunarodnim konferencijama u Finskoj, SAD, Estoniji, 
Francuskoj, Italiji i Njemačkoj i objavila niz radova. Bila je članica žirija na lutkarskim festivalima u 
Rusiji, Francuskoj, Estoniji i Finskoj, postavila je dvije lutkarske izložbe. Radila je kao dramaturg u 
Sanktpeterburškom marionetskom kazalištu, predavala na Odsjeku za teatrologiju na 
Sanktpeterburškoj državnoj akademiji kazališne umjetnosti, a od 2001. do 2014. godine predavala je 
lutkarstvo na Odsjeku za izvedbene umjetnosti na Umjetničkoj akademiji u Turku u Finskoj, u 
akademskoj 2014./2015. godini predavala je kao priznati vrhunski umjetnik i na Umjetničkoj 
akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ostvarila je brojne režije u 
profesionalnim kazalištima i akademijama u Poljskoj, Finskoj, Litvi, Rusiji i Estoniji. Vodila je 
međunarodne majstorske radionice u Rusiji, Finskoj, Francuskoj, Litvi, Češkoj i Velikoj Britaniji. Na 
temelju Izvješća i mjerila Odbora, Vijeće Akademije je utvrdilo da je Anne Ivanova Brashinskaya, 
državljanka Ruske Federacije vrhunska međunarodno priznata umjetnica te joj se povjerava izvođenje 
nastave iz predmeta „Majstorska radionica lutkarstvo: Lutka-gluma-lik“ na diplomskom sveučilišnom 
studiju Kazališna umjetnost: smjer Gluma i lutkarstvo na Odsjeku za kazališnu umjetnost u 
akademskoj 2015./2016. godini.  
Rektor je zahvalio dekanici Umjetnička akademije i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na 
Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Umjetničke akademije u Osijeku i 
prihvatio je Odluku Vijeća Umjetničke akademije te prijedlog dekanice Umjetničke akademije  i 
jednoglasno donio sljedeću    
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku  

za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj 2015./2016. godini  
vrhunskom umjetniku iz inozemstva 

 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u Osijeku na Odluku Vijeća Umjetničke akademije od 
2. ožujka 2016. godine, kojom se vrhunskoj umjetnici iz inozemstva Anni Ivanovoj 
Brashinskaya, državljanki Ruske Federacije povjerava izvođenje nastave iz predmeta 
„Majstorska radionica lutkarstvo: Lutka-gluma-lik“ na diplomskom sveučilišnom studiju 
Kazališna umjetnost: smjer Gluma i lutkarstvo na Odsjeku za kazališnu umjetnost u 
akademskoj 2015./2016. godini. 
 
 
6. Prijedlog Plana i dinamike zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u 

akademskoj 2016/2017. godini (zamjenska zapošljavanja i napredovanja nastavnika i 
suradnika)  

 
Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti Zdenka Barišić, mag. 
iur., glavna tajnica Sveučilišta.  
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Glavna tajnica je izvijestila članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Plana 
i dinamike zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja na Sveučilištu u akademskoj 
2016./2017. godini sačinjen sukladno Uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 10. 
prosinca 2013. godine, Dopunama Uputa od 4. veljače 2014. godine te Odluci Vlade Republike 
Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne 
novine“ 114/14.) i Odluci Vlade RH o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani novog zapošljavanja 
službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“ br. 32/15.) te sukladno Izvješću o 
realizaciji radnih mjesta u 2015. godini na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je 
donio Senat 26. siječnja 2016. godine, a prema podacima znanstveno-nastavnih sastavnica. Plan i 
dinamika zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u akademskoj 2016./2017. godini 
na Sveučilištu sadrži preglede prema tablicama: pregled nastavnika i suradnika, koji odlaze u mirovinu 
u 2016. godini na znanstveno-nastavnim sastavnicama, pregled nenastavnog osoblja, koji odlaze u 
mirovinu i upražnjena radna mjesta, pregled zamjenskih zapošljavanja i napredovanja nastavnika u 
znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja na znanstveno-nastavnim sastavnicama 
Sveučilišta, pregled radnih mjesta (zamjenska i napredovanja nastavnika i suradnika) na Sveučilištu u 
akademskoj 2016./2017. godini te plan napredovanja u znanstveno-nastavna zvanja i suradnička 
zvanja i pregled zamjenskih radnih mjesta prema zvanjima. Iz prikaza Plana i dinamike zapošljavanja 
nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u akademskoj 2016./2017. godini, koji obuhvaća 
zamjenska zapošljavanja te napredovanja nastavnika na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta vidljivo je da plan zamjenskih radnih mjesta obuhvaća ukupno 16 nastavnika 
i suradnika koji odlaze u mirovinu 30. rujna 2016. godine te 8 radnih mjesta za nenastavno osoblje od 
toga 3 koji odlaze u mirovinu i 2 upražnjena radna mjesta i 3 radna mjesta za koje je izvršena 
preraspodjela. Slijedom navedenog ukupni Plan zapošljavanja na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2016/2017. godini obuhvaća ukupno 24 radna mjesta te za 2 
radna mjesta za 1 redovitog profesora u trajnom zvanju i 1 stručnog suradnika u sustavu znanosti i 
visokog obrazovanja, za nastavnika i suradnika koji su preminuli, što je ukupno 26 radnih mjesta. Plan 
zamjenskih zapošljavanja i napredovanja za nastavnike i suradnike, koji obuhvaća ukupna zamjenska 
zapošljavanja i napredovanja nastavnika i suradnika na Sveučilištu na način da se ukupno 16 radnih 
mjesta za nastavnike i suradnike, koji odlaze u mirovinu s 30. rujnom 2016. godine preraspodjeli na 
znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice za zamjenska zapošljavanja i napredovanja u 
zvanjima na Sveučilištu i na taj način se osigurava struktura nastavnika i suradnika i ista ukupna 
sredstva za plaće na Sveučilištu. Isto tako, Glavna tajnica je izvijestila da su ukupnom Planu 
napredovanja izuzeti koeficijenti za 9 nastavnika na položajima I. vrste: prorektora, dekana, prodekana 
te pročelnika sveučilišnih odjela te da su u skladu s člankom 67. stavka 3. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 94/13.) i u 
skladu s načelnim odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 15. siječnja 2016. godine 
(KLASA: 640-03/15-03/00027 URBROJ: 533-20-16-0002) izuzeti koeficijenti za napredovanje 14 
redovitih profesora u trajnom zvanju te da će za sve redovite profesore, koji budu krajem 2016. i 
početkom 2017. godine napredovali u trajno zvanje biti izuzeti koeficijenti. Ukupni plan zapošljavanja 
na Sveučilištu u akademskoj 2016./2017. godini obuhvaća 118 radnih mjesta od toga 13 zamjenskih 
radnih mjesta za nastavnike i suradnike te 105 napredovanja nastavnika i suradnika u znanstveno-
nastavna i stručna zvanja i 7 zamjenskih zapošljavanja za nenastavno osoblje te da će se Plan i 
dinamika zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u akademskoj 2016./2017. godini 
(zamjenska zapošljavanja i napredovanja nastavnika i suradnika) realizirati sukladno Uputama 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.  
Rektor je zahvalio Glavnoj tajnici na obrazloženju u okviru ove točke dnevnog reda i otvorio raspravu. 
Senat nije imao primjedbi na predloženi Plan i dinamiku zapošljavanja nastavnika, suradnika i 
nenastavnog osoblja u akademskoj 2016./2017. godini (zamjenska zapošljavanja i napredovanja 
nastavnika i suradnika) i jednoglasno je donio   
 

Plan i dinamiku zapošljavanja nastavnika, suradnika  
i nenastavnog osoblja u akademskoj 2016./2017. godini  

(zamjenska zapošljavanja i napredovanja nastavnika i suradnika)  
na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
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Navedeni Plan je u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7. Prijedlog odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za matematiku 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da u ime Odbora za statutarna i pravna pitanja 
članove Senata izvijesti prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković. Prorektor je istaknuo da je na 
temelju Pravilnika Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Juraj Strossmayera u Osijeku te Zakona o 
plaćama u javnim službama i Odluke Senata o ustrojbenim jedinicama znanstveno-
nastavnih/umjetničko-nastavnih i nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
od 27. ožujka 2014. godine, a na prijedlog pročelnice Odjela za matematiku od 2. ožujka 2016. godine, 
Vijeće Odjela za matematiku na sjednici održanoj 9. ožujka 2016. godine utvrdilo ustroj radnih mjesta 
na Odjelu za matematiku. Predloženim tekstom Odluke utvrđeno je ustrojstvo i organizacija rada 
Odjela za matematiku, zatim ustrojstvo radnih mjesta s nazivom položaja, odnosno radnog mjesta, 
općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, potrebnim brojem izvršitelja, kao i opisom 
poslova i zadaća koje radnik obavlja te odredbe koje se odnose na popunu radnih mjesta i zaduženja 
nastavnika i suradnika. Isto tako je naglasio da je Odbor pohvalio Odjel za matematiku za predloženu 
Odluku o ustrojstvu radnih mjesta koja sadrži pregled ustroja Odjela te ustroj radnih mjesta sa svim 
elementima i detaljnim opisom svakog pojedinog radnog mjesta. Slijedom navedenog Odbor za 
statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 18. ožujka 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na 
Odluku o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za matematiku i dostavio ga Senatu. 
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
ustrojstvu radnih mjesta Odjela za matematiku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 
 

ODLUKU 
O USTROJSTVU RADNIH MJESTA ODJELA ZA MATEMATIKU 

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 

Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
8. Godišnja izvješća dekana, pročelnika i ranvatelja znanstveno-nastavnih sastavnica i  
     sastavnica za akademsku 2014/2015. godinu: 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je upoznao članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta  
pregledalo dostavljena godišnja izvješća dekana Elektrotehničkog i Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta te Pročelnice Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i 
Ravnateljice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, navedenih u podtočkama od 8.1. do 8.4.. 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, Vijeću Centra te Upravnom vijeću 
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, kako slijedi:         
 
8.1. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Elektrotehničkog fakulteta 
 
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Elektrotehničkog fakulteta Osijek uputio je Fakultetskom vijeću 
Elektrotehničkog fakulteta Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju Elektrotehničkog fakulteta 
Osijek u akademskoj 2014./2015. godini. Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta Osijek na 
sjednici održanoj 1. ožujka 2016. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo 
ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Elektrotehničkog 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 Elektrotehničkom fakultetu Osijek u 
akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli  
 

 
ODLUKU 
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Prihvaća se Godišnje izvješće prof. dr. sc. Drage Žagara, dekana Elektrotehničkog fakulteta 
Osijek u akademskoj 2014./2015. godini o radu i poslovanju Elektrotehničkog fakulteta Osijek 
za akademsku 2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
8.2. Prof. dr. sc. Drago Šubarić dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
 
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uputio je Fakultetskom 
vijeću Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta Osijek u akademskoj 2014./2015. godini. Fakultetsko vijeće Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 26. veljače 2016. godine prihvatilo je Godišnje 
izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Dekana Fakulteta članovi Senata nisu imali primjedbi i dali su  
pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Prehrambeno-tehnološkom 
fakultetu Osijek u akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli slijedeću  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Drage Šubarića, dekana Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek o radu i poslovanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za akademsku 
2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
8.3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar Vicković, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje   
       kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta 
 
Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar Vicković, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete 
visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uputila je Vijeću Centra 
Godišnje izvješće o radu i poslovanju Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog 
obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014/2015. godinu (u 
daljnjem tekstu: Godišnje izvješće). Vijeće Centra na sjednici održanoj 26. veljače 2016. godine 
prihvatilo je Godišnje izvješće Pročelnice i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i 
Pravilnikom Centra.  
Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnice Centra članovi Senata nisu imali primjedbi i 
dali su pozitivno mišljenje o radu i poslovanju Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog 
obrazovanja u akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli slijedeću  
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se Godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Sanje Lončar Vicković, pročelnice Centra za 
unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku o radu i poslovanju Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
 
8.4. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjiž., ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
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Dubravka Pađen-Fakraš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek uputila 
je Upravnom vijeću Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju 
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek za 2015. godinu. Upravno vijeće Gradske i sveučilišne 
knjižnice Osijek na sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine prihvatilo je Godišnje izvješće 
Ravnateljice i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Gradske i sveučilišne 
knjižnice Osijek.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Ravnateljice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek članovi Senata 
nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek za 2015. godinu i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se  godišnje  izvješće  Dubravke Pađen-Farkaš, više knjižničarke, ravnateljice Gradske  
i  sveučilišne  knjižnice  Osijek  o  radu  i  poslovanju  Gradske  i sveučilišne knjižnice Osijek za 
2015. godinu.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 

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. ožujka 2016. godine prijedlog Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za 
izdavanje priručnika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je uz prijedlog za izdavanje 
priručnika dostavljena Odluka Fakultetskog vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti,  kojom 
se daje suglasnost za izdavanje te recenzije i pripremljen tekst navedenog djela za tisak. Sveučilišni 
odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje priručnika, 
kako slijedi:  
 
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVE ZNANOSTI  
 
Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti za izdavanje jednog priručnika, kako slijedi:   
 
Autor: Doc. dr. sc. Željka Flegar 
Priručnik: Kazališna improvizacija, jezik i komunikacija 
Recenzenti: Izv. prof. art. Mira Perić Kraljik (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u  
                                                                           Osijeku)  
                    Doc. dr. sc. Smiljana Narančić Kovač (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)  
                    Prof. dr. sc. Nedžad Ibrahimović (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli)  
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom Kazališna improvizacija, jezik i 

komunikacije autorice doc. dr. sc. Željke Flegar.  
 
 
10. Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od  
      2016. do 2018. godine 
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U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor 
za financije i poslovne odnose Sveučilišta i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun, 
te istaknuo da se sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), na 
temelju Smjernica za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 
2017. i 2018. godinu usvojenih 25. veljače 2016. godine, te sukladno Uputama za izradu prijedloga 
državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2016.–2018. Ministarstva financija i prema 
Uputama za izradu prijedloga financijskog plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (razdjel 
080) za razdoblje 2016.-2018. proračunski korisnici obvezuju na donošenje prijedloga financijskog 
plana koji u sebi sadrži: procjenu prihoda i primitaka za 2016.-2018. godinu, plan rashoda i izdataka 
za 2016.-2018. godinu i obrazloženje prijedloga financijskog plana. Korisnici proračuna su obvezni 
izraditi procjenu prihoda i primitaka po izvorima financiranja (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, 
pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi za posebne namjerne, namjenski prihodi 
od zaduživanja). Sukladno uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 29. veljače 2016. 
godine, te sukladno dodijeljenim limitima planirana su sredstva za redovnu djelatnost Sveučilišta, kao 
i kapitalna ulaganja – izvor 11-opći prihodi i primici (sredstva državnog proračuna). Vlastiti (izvor 31) 
i namjenski (izvor 43) prihodi i primici, te rashodi i izdaci koji se iz njih podmiruju nisu limitirani 
gore navedenim smjernicama, te su fleksibilni u izvršavanju. Sukladno Zakonu o proračunu u 
državnom proračunu Republike Hrvatske vlastiti i namjenski prohodi proračunskog korisnika iz 
sustava visokog obrazovanja i znanosti njegov su sastavni dio, ali ne i dio novčanog tijeka sustava 
državne riznice, već se samo na temelju mjesečnih izvještaja o korištenju navedenih prihoda i 
primitaka provodi evidencija u sustavu državne riznice. Ukupno planirani prihodi za 2016. godinu 
iznose 596.069.408 kuna, od čega prihodi iz proračuna čine 66%, vlastiti prihodi čine 9%, prihodi za 
posebne namjere čine 15%, a ostali prihodi čine 10% ukupnih prihoda. Ukupno planirani rashodi za 
2016. godinu, iznose 543.249.792 kuna. Struktura planiranih rashoda je sljedeća: rashodi za zaposlene 
– 302.685.049 kuna, materijalni rashodi -  116.994.735 kuna, rashodi za stipendije, školarine i nagrade 
– 4.338.000 kuna, ostali rashodi – 3.498.943 kuna te rashodi za kapitalne investicije – 95.727.065 i 
izdaci za financijsku imovinu – 20.000.000 kuna.  
Nakon toga Prorektor je izvijestio Senat da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun Sveučilišta 
na sjednici održanoj 16. ožujka 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog financijskog plana 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. 
godine i projekcije za 2017. i 2018. godinu te da su u materijalima za sjednicu Senata dostavljene 
tablice s planom prihoda i rashoda za 2016. godinu i projekcijama plana prihoda i rashoda za 2017. i 
2018. godinu za Sveučilište.   
Nakon iznesenog obrazloženja Prorektora, Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Senat nije imao 
primjedbi na izneseno te je Rektor Sveučilišta preložio Senatu prihvaćanje Prijedloga financijskog 
plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. 
godine i projekciju za 2017. i 2018. godinu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju financijskog plana   
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine i  
projekcija za 2017. i 2018. godinu  

 
I.  

Prihvaća se Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine i projekcija za 2017. i 2018. godinu.   
 

II. 
Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2016. godine i projekcija za 2017. i 2018. godinu dostavit će se 
znanstveno-nastavnim sastavnicama i sveučilišnim ustanovama u sastavu Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku.  
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11. Izvješće o provedbi internog natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za  
      prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata na program Gost istraživač (INGI- 
      2015) 
 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor 
za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predsjednik Povjerenstva za ocjenu 
znanstvenoistraživačkih projekata te istaknuo da je Senat na sjednici održanoj 22. prosinca 2015. 
godine donio Odluku o raspisivanju internog natječaja za prijavu znanstvenoistraživačkih projekata 
čija je osnovna svrha potaknuti suradnju svojih istraživača s istaknutim istraživačima s drugih 
(posebice inozemnih) sveučilišta. Za tu svrhu rezervirana su sredstva iz Poslovnog fonda Sveučilišta i 
to 600.000,00 kuna za STEM područje i 400.000,00 kuna za DH+UMJ područje. Prijave su se primale 
do 29. siječnja 2015. godine na posebno izrađenim obrascima. U svrhu što boljeg informiranja 
potencijalnih kandidata, od prvog dana natječajnog roka otvorena je web stranica sa svim potrebnim 
podacima i „Najčešćim pitanjima i odgovorima“. Na natječaj se prijavilo 40 kandidata (30 iz STEM 
područja i 10 iz DH+UMJ područja). Evaluacija projekata obavljena je na bazi recenzija barem dva 
nezavisna recenzenta od kojih je barem jedan iz polja istraživanja, a drugi iz nekog drugog polja, ali 
srodnog polja: Recenzent #1 biran je iz polja u koje pripada tema projekta, a Recenzent#2 biran je iz 
drugog srodnog polja. Recenzenti su u pravilu birani iz reda docenata, izvanrednih i redovitih 
profesora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na prijedlog prodekana/zamjenika 
pročelnika za znanost i prodekana/zamjenika pročelnika za nastavu. Ukupno su zaprimljene 124 
recenzije. Na posebnom obrascu recenzenti su ocjenama od 1-5 (nisu morali biti cijeli brojevi) 
ocjenjivali elemente projekata pri tome su svim ocjenjivanim elementima pridruženi odgovarajući 
ponderi dobiveni primjenom AHP metode, a koji nisu bili unaprijed poznati recenzentima. Na osnovi 
tih ocjena izračunata je ponderirana  prosječna ocjena recenzenta Rec#1 i ponderirana prosječna 
ocjena recenzenta Rec#2. Ocjenjivani elementi su: kvaliteta i važnost istraživačkog prijedloga – 
ponder 0.25, kvaliteta predlagatelja – ponder 0.15, kvaliteta Gosta istraživača – ponder 0.35, studija 
izvodljivosti – ponder 0.10, financijski plan – ponder 0.10 i uključivanje studenata – ponder 0.05. 
Također, ocjenom od 1 do 10 svaki recenzent ocijenio je opći dojam o predloženom projektu. U 
slučaju previsokih ocjena jednog recenzenta i preniskih ocjena drugog recenzenta zatražene su dodatne 
recenzije. Nadalje, Prorektor je istaknuo da je po prioritetu rang liste pozitivno ocjenjenih projekata 
STEM područja izabrano 12 projekata pri čemu se vodilo računa o iznosu raspoloživih financijskih 
sredstava namijenjenih STEM području (600.000,00 kn) i maksimalnom broju financiranih projekata 
po sastavnici (ne može biti veći od 2). Prilikom određivanja visine financijskih sredstava za projekte 
koji će se financirati u STEM području vodilo se računa o uvjetima Natječaja i mišljenju recenzenata 
te maksimalnom iznosu po projektu od 70.000,00 kn, a materijalni i drugi troškovi, koji se ne odnose 
direktno na troškove smještaja i dnevnica Gosta istraživača ne mogu premašiti 40.000,00 kn. Isto tako 
Prorektor je istaknuo da je po prioritetu rang liste pozitivno ocijenjenih projekata DH područja 
izabrano 8 projekata pri čemu se vodilo računa da je za DH područje na raspolaganju 400.000,00 kn. 
Prilikom određivanja visine financijskih sredstava za projekte koji će se financirati u DH području 
vodilo se računa o uvjetima iz Natječaja, mišljenju recenzenata uz maksimalni iznos po projektu od 
70.000,00 kn, a materijalni i drugi troškovi ne mogu premašiti iznos troškova Gosta istraživača.  
Nakon toga Rektor je predložio članovima Senata da prihvate Izvješće o provedbi internog natječaja 
Sveučilišta za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata na program Gost istraživač 
(INGI-2015). Senat je jednoglasno prihvatio  
 

IZVJEŠĆE 
o provedbi internog natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata 
na program Gost istraživač (INGI-2015)  

 
Navedeno Izvješće je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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12, Organizacija i izvođenje dislociranog preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija 
      Medicinskog fakulteta Osijek u Orahovici u akademskoj 2016/2017. godini 
 
Rektor je predložio da o organizaciji i izvedbi dislociranog izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog 
studija Fizioterapije u Orahovici izvijeste prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta 
Osijek i izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente. 
Dekan Včev je istaknuo da se preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapije izvodi na Medicinskom 
fakultetu Osijek na temelju Odluke Senata Sveučilišta od 31. ožujka 2015. godine, pozitivnog 
Mišljenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje o opravdanosti javnog financiranja 
preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapije od 7. svibnja 2015. godine te da je isti upisan u 
Upisnik studijskih programa s prijedlogom upisne kvote od 30 mjesta za redovite studente. Predložena 
upisna kvota temelji se na smanjenju upisnih kvota za redovite studente na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicine i preddiplomskim sveučilišnim 
studijima Sestrinstva i Medicinsko laboratorijske dijagnostike i prenamjeni istih za dislocirani studij u 
Orahovici i ne predstavlja povećanje upisnog kapaciteta. Nadalje, Prorektor Vinković je istaknuo da je 
Povjerenstvo za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta na sjednici održanoj 21. ožujka 
2016. godine razmatralo prijedlog Medicinskog fakulteta za izvedbu dislociranog preddiplomskog 
sveučilišnog studija Fizioterapije u Orahovici te da je u materijalima za sjednicu dostavljeno na uvid 
Izvješće kojim se predlaže Senatu donošenje Odluke o davanju suglasnosti Medicinskom fakultetu za 
organizaciju i izvedbu dislociranog preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapije u Orahovici od 
akademske godine 2016./2017.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na Prijedlog Povjerenstva i 
jednoglasno je donio sljedeću 
  

ODLUKU 
 

1. Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvodi preddiplomski 
sveučilišni studij Fizioterapije od akademske godine 2015./2016. u sjedištu visokog učilišta.  

2. Studij naveden u točki 1. ove Odluke traje tri godine  
3. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova.  
4. Sukladno navedenom u točki 1. ove Odluke daje se suglasnost Medicinskom fakultetu za 

organizaciju i izvedbu dislociranog preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapije u 
Orahovici od akademske godine 2016./2017. s upisnom kvotom od 30 mjesta za redovite 
studente. 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
13. Razno         
13.1. 36. „Osječko ljeto mladih“ 
 
Rektor je izvijestio članove Senata da Studentski zbor već tradicionalno 36. godinu zaredom 
organizira Osječko ljeto mladih od prošle godine sadržajno strukturirano drugačije u odnosu na 
prethodne godine, koji uz zabavni uključuje i edukativni, umjetnički i sportski dio. Na taj način, 
Studentski zbor Sveučilišta daje veliki doprinos kulturnoj sceni Grada jer manifestacija uključuje 
izložbe, radionice, predstave te druge sadržaje. Nadalje, Rektor je izvijestio da teška financijska 
situacija otežava organiziranje navedene manifestacije te je ovim putem pozvao sve 
dekane/pročelnike/ravnatelje znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i sastavnica Sveučilišta da 
svojim donacijama ili na različite načine kao i prethodnih godina pomognu pri organizaciji i realizaciji 
programa ovogodišnjeg „Osječkog ljeta mladih“.   
Iva Kovačević, v.d. predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta je izvijestila članove Senata da je 
dekanima/pročelnicima/ravnateljima znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnicama i sastavnica  
Sveučilišta dostavljena Zamolba Studentskog zbora Sveučilišta za sponzorstvom 36. Osječkog ljeta 
mladih te da će Organizacijski odbor 36. Osječkog ljeta mladih tijekom sljedećeg tjedna posjetiti 
uprave sveučilišnih sastavnica kako bi ih pobliže upoznali sa samim program Manifestacije.  
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Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na 
sudjelovanju u radu 6. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini i zaključio sjednicu u 10.35  
sati.  
 
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
                                                                                        
 
 


