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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
  

Z A P I S N I K 
  
7. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2015./2016. godini, održane 26. travnja 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.  Doc. dr. sc. Ivna Štolfa, zamjenica pročelnika zamjena za pročelnika izv. prof. dr. sc. Enriha  

                                          Merdića, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
5.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
6.  Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet  
8.   Doc. dr. sc. Jurko Zovkić, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Damira Varevca, Tehničke 

znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Aleksandra Včeva,       
                                                            Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
12. Izv. prof. dr. sc. Jurislav Babić, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Dragu Šubarića,    

Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
13. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
14. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne  
                                                                               znanosti   
15. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
16. 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. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju  
19. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek 
20.  Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
21. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
22. Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
23. Nikola Tufeković, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku 
24. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera    
                                        u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
25. Iva Kovačević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku zamjena za Tomislava Mikulića, studenta i člana Studentskog zbora 
Sveučilišta, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet  

 
Prorektori Sveučilišta:  
1.  Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
2.  Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu   
                                                        suradnju 
3. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
4. Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    
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Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
 
Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
 
Ostali nazočni:  
1. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete 

visokog obrazovanja  
2. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i 

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

Dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 6. sjednice Senata u akademskoj 2015/2016. godini od 22. ožujka 2016. 

godine  
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 

2.1. Prof. dr. sc. Damir Markulak u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 

2.2. Prof. dr. sc. Zlata Šundalić u znanstvenom području Humanističkih znanosti, 
znanstvenog polja filologija na Filozofskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 

2.3. Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović u znanstvenom području Društvenih znanosti,  
znanstvenog polja prava, znanstvene grane upravno pravo i uprava na Pravnom 
fakultetu (prvi izbor) 

2.4. Prof. dr. sc. Josip Mesarić u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstvenog 
polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i 
informatologija na Ekonomskom fakultetu (trajno zvanje) 

3. Izmjene i dopune studijskih programa sveučilišnih studija većih od 20% na Filozofskom 
fakultetu: 
3.1. preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest 
3.2. diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest, smjer: nastavnički 

4. Prijedlog Elektrotehničkog fakulteta za stavljanje u mirovanje izvanrednih studija u 
akademskoj 2016/2017. godini  

5. Prijedlog kvota za upis studenta u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih 
studija u akademskoj 2016/2017. godini  

6. Prijedlog dodjele sveučilišnih studentskih stipendija i potpora u akademskoj 2015/2016. 
godini 

7. Prijedlog dodjele Rektorove nagrade u akademskoj 2015/2016. godini   
8. Izvješće o provedbi jedinstvene sveučilišne studentske ankete   
9. Izvješće o provedbi strateških ciljeva i zadataka za akademsku 2014./2015 
10. Godišnja izvješća dekana, pročelnika i ravnatelja znanstveno-nastavnih sastavnica i 

sastavnica za akademsku 2014/2015. godinu: 
10.1. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne     
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          znanosti 
10.2. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta  
10.3. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije  
10.4. Prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar, pročelnik Odjela za kemiju u akademskoj 2014/2015. 

godini      
10.5. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec, ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 

11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Elektrotehničkog 
fakulteta Osijek 

12. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti  

13. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama ustrojstva radnih mjesta Pravnog 
fakulteta  

14. Pokroviteljstvo 
9. međunarodni znanstveno-stručni skup Hranom do zdravlja 

16. Ružičkini dani „Danas znanost-sutra industrija“ 
15. Sveučilišno izdavaštvo 
16. Razrješenje i imenovanje studentskih predstavnika u sveučilišna tijela 

16.1.Potvrda izbora studentskog predstavnika za člana Senata 
 16.2. Razrješenje i imenovanje studentskog predstavnika za člana Odbora za  
          financijsko poslovanje i proračun  

       16.3. Razrješenje i imenovanje studentskog predstavnika za člana Odbora za  
                priznanja 
        16.4. Razrješenje i imenovanje studentskog predstavnika za člana Upravnog vijeća  
                 Studentskog centra u Osijeku 
17. Prijedlog raspodjele sredstava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. 

godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003 – izvor 
opći prihodi i primici 

18. Prijedlog visine sredstva namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2016. 
godinu 

19. Prijedlog visine sredstva namijenjenih Uredu za sport Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2016. 
godinu 

20. Prijedlog visine sredstva namijenjenih Uredu za invalide Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2016. 
godinu 

21. Godišnji plan raspodjele Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za 2016. godinu 

22. Prijedlog financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za 2016. godinu 

23. Prijedlog financijskog plana Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 

24. Godišnji obračun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu 
25. Izvješće o utrošku sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2015. godinu 
26. Izvješće o radu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. 

godinu 
27. Izvješće o radu Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2015. godinu 
28. Davanje suglasnosti: 

28.1.   prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Elektrotehničkog fakulteta za potpisivanje  
             Ugovora o izvođenju radova zaštitnih arheoloških istraživanja na području      
             izgradnje nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku 
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28.2.  prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za supotpis Ugovora  o izvođenju radova zaštitnih arheoloških istraživanja na 
području izgradnje nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku 

28.3.   prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za potpisivanje Ugovora o izradi projektno tehničke dokumentacije nove 
zgrade Studentskog paviljona 

29. Prethodno mišljenje o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti: prof. dr. sc. Mane Medić, 
redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 

30. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redim i materijalima za 7. 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 6. sjednice Senata u akademskoj 2015/2016. godini od 22. ožujka 

2016. godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 6. sjednice Senata od 22. 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 6. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2015./2016. od 22. ožujka 2016. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
 
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-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/pravilnikom znanstveno-nastavnih sastavnica, koje su provele 
postupke izbora te Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna 
mjesta (u daljnjem tekstu: Pravilnik Sveučilišta) stoga je predložio da o pojedinim podtočkama 2.1. - 
2.4. ukratko podnesu izvješća prodekan doc. dr. sc. Jurko Zovkić za Građevinski fakultet, dekanica 
prof. dr. sc. Loretana Farkaš za Filozofski fakultet, dekan izv. prof. dr. sc. Boris Bakota za Pravni 
fakultet i dekan prof. dr. sc. Vladimir Cini za Ekonomski fakultet.   
 
2.1. Prof. dr. sc. Damir Markulak u znanstvenom području Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 
 
Prodekan doc. dr. sc. Jurko Zovkić je izvijestio članove Senata da je prof. dr. sc. Damir Markulak 
autore 15 znanstvenih radova od toga 8 znanstvenih radova u „A“bazama i 7 u „B“ bazama te 5 ostalih 
radova. Sudjelovao je na 30 međunarodnih i domaćih konferencija i kao pozvani predavač, autor ili 
koautor održao je 14 priopćenja od toga 5 na međunarodnim znanstvenim skupovima. Recenzirao je 
više od 50 članaka i sažetaka za znanstvene ili znanstveno-stručne časopise. Bio suradnik na 6 
znanstvenih-istraživačkih projekta od kojih je jedan u tijeku ”Okvir-zidani ispun kompoziti za 
modeliranje i standardizaciju” i voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta „Kontrolirano seizmičko 
ponašanje čeličnih okvira sa zidanim ispunom.” Bio je mentor na 1 doktorskoj disertaciji i u 
koautorstvu sa doktorandom objavio je 6 znanstvenih radova; a komentor je na 1 doktorskoj 
disertaciji. Bio je član uredničkog odbora časopisa Tehnički vjesnik (Tehnical Gazette) od 2005. do 
2010.; član Međunarodnog savjetodavnog odbora Glasnika Rudarsko-geološko.građevinskog fakulteta 
, Tuzla, 2013., član, predsjednik Savjeta elektroničkog časopisa e-GFOS od 2010. do 2013., član 
uredničkog odbora časopisa „Građevinar” od 2012. do 2014. te predsjednik Savjeta časopisa Tehnički 
vjesnik od 2013. do 2014., a sada je član Savjeta časopisa Tehnički vjesnik. Autor je dva, te koautor 
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jednog sveučilišnog udžbenika i jednog priručnika te više skripta. Na web stranicama Građevinskog 
fakulteta Osijek ima postavljena predavanja iz sljedećih kolegija: Metalne konstrukcija 1, Spregnute 
konstrukcije, Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, Čelični i spregnuti mostovi i Izvedba i 
oblikovanje konstrukcija 1. Recenzirao je 4 sveučilišna udžbenike/priručnika. Pod njegovim 
mentorstvom obranjeno je 85 diplomskih i završnih te  diplomskih specijalističkih radova. Objavio je 
5 radova u koautorstvu sa studentima Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Društva 
građevinskih inženjera Osijek, izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. te član 
Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske U razdoblju od 2006. 
do 2008. godine obnašao je dužnost prodekana za stručne studije Građevinskog fakulteta Osijek, a od 
2008. do 2013. godine dužnost dekana. Od 1. listopada 2013. godine je na dužnosti prorektora za 
strategiju razvoja i prostorno Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 
Prodekan je zatim konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Damira 
Markulaka u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Građevinskog fakulteta 
Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Damir Markulak ispunjava zakonske uvjete za 
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Damira Markulaka u trajno 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. 
 Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

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

redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 
građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku. 

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

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

 
 
2.2. Prof. dr. sc. Zlata Šundalić u znanstvenom području Humanističkih znanosti, 

znanstvenog polja filologija na Filozofskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 
 
Dekanica prof. dr. sc. Loretana Farkaš je izvijestila je članove Senata da je prof. dr. sc. Zlata Šundalić 
objavila e 59 znanstvenih radova i 4 znanstvene knjige; priredila je 4 knjige, a 1 je zbornik uredila. 
Sudjelovala je na 18 međunarodnih i 38 domaćih znanstvenih skupova i objavila 61 znanstveni rad u 
domaćim i stranim časopisima. Bila je voditeljica na 1 znanstveno-istraživačkom projektu te suradnica 
na 2 znanstveno-istraživačka projekta. Bila je uključena u kulturološki projekt Ministarstva kulture 
Slavonija, Srijem i Baranja i objavila je rad „Cvitak pokorni/ili o molitvenicima u Slavoniji u 18. 
stoljeću. Recenzirala je 18 članaka u znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih 
skupova; 2 znanstvene knjige te 5 znanstvenih projekata.Objavila je tri autorske knjige: Studenac 
nebeski, Kroz slavonske libarice, Životinja i Vidra, te jednu koautorsku knjigu s Ivanom Pepić (O 
smješnica £ smješnice). Priredila je i napisala pogovor na knjigu „Josip Friko, Crtice iz slavonske 
književnosti 18 stoljeća“; koautorski je uredila jedan zbornik studentskih i profesorskih radova, 
samostalno je uredila tri knjige s usporednom transkripcijom i pogovorom u suradnji sa studentima, 
objavila je pet radova u koautorstvu sa studentima i jedan u koautorstvu s doktoranticom. Bila je 
mentorica pri izradi 37 završnih radova i 35 diplomskih radova. Predložila je 2009. godine pokretanje 
popularne kroatističke biblioteke pod nazivom Kraotistička biblioteka Filozofskog fakulteta koja ima 
dva kola: Kolo Zrcalo prošlosti i Kolo Zrcalo sadašnjosti,čijom je glavnom urednicom od osnutka do 
danas. Članica je Hrvatskog filološkog društva Matice hrvatske, a od 2005. godine članica je Odbora 
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Krležinih dana u Osijeku.Bila je predsjednica Katedre za hrvatsku književnost od 2001. do 2003. 
godine; pročelnica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost od 2005. do 2006: Predsjednica je Katedre 
za staru hrvatsku književnost u drugom mandatu na Filozofskom fakultetu Osijek.  
Dekanica je zatim konstatirala da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Zlate 
Šundalić u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u skladu s Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Filozofskog fakulteta Osijek i 
Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Zlata Šundalić ispunjava zakonske uvjete za izbor u trajno 
znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Zlate Šundalić u trajno znanstveno-
nastavno zvanje redovite profesorice. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora 
Sveučilišta i donijeli sljedeću 

 
O D L U K U 

 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Zlate Šundalić u trajno znanstveno-nastavno zvanje 

redovitog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja 
filologije, znanstvene grane teorija i povijest književnosti na Filozofskom fakultetu u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

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

 
 
2.3. Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović u znanstvenom području Društvenih znanosti, 

znanstvenog polja prava, znanstvene grane upravno pravo i uprava na Pravnom fakultetu 
(prvi izbor) 
 

Dekan izv. prof. dr. sc. Boris Bakota izvijestio je članove Senata da je izv. prof. dr. sc. Boris 
Ljubanović objavio ukupno 32 znanstvena i stručna rada. Sudjelovao je sa svojim izlaganjima na 18 
međunarodnih znanstvenih skupova i na 9 domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Kao istraživač 
sudjelovao u 5 međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Recenzirao je 7 članaka za časopis 
Hrvatska i komparativna javna uprava te 5 članaka za Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci te 2 
udžebnika: Upravni postupak i Opći upravni postupk u Republici Hrvtskoj i 2 studijska programa: 
Diplomski specijalistički stručni studij Javne uprave na Pravnom fakultetu u Rijeci i diplomski 
specijalistički stručni studij javne uprave na Društvenom velučilištu u Zagrebu. Objavio je dvije 
knjige: Žalba u upravnom postupku (2001) Problemi određivanja nadležnosti tijela državne uprave u 
izvršavanju kaznenih sankcija (2006.), na web-stranici Pravnog fakulteta postavio je svoje nastavne 
tekstove. Bio  je mentor na 207 diplomskih/ završnih radova i pri tome je objavio 4 rada u koautorstvu 
sa studentima. Voditelj je diplomskog specijalističkog stručnog studija Javna uprava na Pravnom 
fakultetu Osijek i izvodi nastavu na poslijediplomskom sveučilišnom studiju iz znanstvenog područja 
Društveih znanosti, znanstvenog polja Pravo. Član  je uređivačkog odbora časopisa Hrvatska i 
komparativna  javna uprava kontinuirano od 2006. godine te časopisa Pravni vjesnik od 2015. godine. 
Konzultant je Svjetske banke i Ministarstva uprave na projektu Funkcionalna analiza državne uprave; 
konzultant SIGMA-e na projektu Analiza posebnih upravnih postupaka u Republici Hrvatskoj; 
konzultant CARDS 2003. na projektu Potpora reformi državne službe i javne uprave; suradnik na 
projektu Reforme Zakona o općem upravnom postupku, Suradnik na EUNICOP projektu Pečuh-
Osijek; suradnik na DUNICOP projektu Pečuh-Osijek.Član je Jean Monnet Katedre za europsko 
procesno pravo. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Predsjednik je Katedre za 
upravno pravo na Pravnom fakultetu Osijek. 
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Dekan je zatim konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Borisa 
Ljubanovića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Pravnog fakulteta Osijek i 
Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović 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. Borisa Ljubanovića 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. Borisa Ljubanovića u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja 
pravo, znanstvene grane upravno pravo i uprava na Pravnom fakultetu u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

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

 
 
2.4. Prof. dr. sc. Josip Mesarić u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstvenog polja 

informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i 
informatologija na Ekonomskom fakultetu (trajno zvanje) 

 
Dekan prof. dr. sc. Vladimir Cini je izvijestio članove Senata da je područje znanstvenog interesa prof. 
dr. sc. Josipa Mesarića primjena i dizajn ekspertnih sustava u poslovnom odlučivanju, 
strategijska poslovna odlučivanja, datawarehousing, datamining. Objavio je kao autor ili koautor 
35 znanstvenih radova u kategoriji a1, 11 znanstvenih radova u publikacijama s međunarodnih 
znanstvenih skupova, 5 u publikacijama s domaćih znanstvenih skupova 4 znanstvena rada objavljeni 
u časopisima citiranim u tercijarnim publikacijama. Održao je 27 priopćenja na znanstvenim 
skupovima od toga 24 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Recenzirao je 26 
članaka za znanstvene i stručne časopise te zbornike radova i tri digitalizirana autorizirana predavanja 
i jedan udžbenik. Bio  je voditelj jednog znanstvenog projekta te je bio  uključen kao istraživač u 
sedam domaćih i dva međunarodna znanstvena projekta.   
Sudjelovao je kao mentor/komentor na 2 magistarskom radu i 4 doktorske disertacije. Objavio je 7 
znanstvenih radova u kategoriji a1 sa studentima diplomskog i poslijeddiplomskog sveučilišnog 
studija. Kao autor/koautor objavio je 4 sveučilišna udžbenika, 2 skripte i 3  uredničke knjige. Pod 
njegovim mentorstvom obranjeno više od 50 završnih radova i preko 80 diplomskih radova.  
Član je  uredništva: Ekonomski vjesnik/Econviews, časopis Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku od 2014. godine, Business Logistic in Modern Management,  zbornik 
radova međunarodne konferencije Business Logistic in Modern Management od 2012. godine i 
Business Logistic in Modern Management,  2013, urednička knjiga ko-urednik. Od 1. 
listopada 2014. godine obnaša dužnost prodekana za znanost na Ekonomskom fakultetu u 
Osijeku. 
Dekan je zatim konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Josipa 
Mesarića u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Ekonomskog fakulteta u Osijeku i 
Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Josip Mesarić ispunjava zakonske uvjete za izbor u trajno 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.  
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Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Josipa Mesarića u trajno znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora 
Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1.   Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Josipa Mesarića u trajno znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja 
informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i 
informatologija na Ekonomskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku.  

 
2.  Izbor redovitog profesora u trajno zvanje 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., Odluka USRH 101/14., 
60/15.) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

 
 
3. Izmjene i dopune studijskih programa sveučilišnih studija većih od 20% na Filozofskom 

fakultetu: 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i 
dopune studijskih programa sveučilišnih studija veće od 20%, i predložio da s istima članove Senata 
upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za 
preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Povjerenstvo za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 19. travnja 2016. godine provelo 
postupke vrednovanja izmjena i dopuna studijskih programa sveučilišnih studija, kako slijedi: 
 
3.1. preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 27. ožujka 
2013. godine donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna studijskog programa 
dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Povijesti, koji se izvodio na temelju Dopusnice 
Ministra (od 9. lipnja 2005. godine). Predlagatelj izmjena i dopuna studijskog programa je Filozofski 
fakultet. Budući da su predložene izmjene i dopune veće od 20% u skladu s člankom 8. Pravila za 
provedbu vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravila) Povjerenstvo je imenovalo 
s liste potencijalnih recenzenata dva recenzenta, kako slijedi: prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Splitu i prof. dr. sc. Dušan Nećak, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Elaborat o studijskom programu sadrži studiju opravdanosti izvođenja i uvjete navedene u članku 13. 
Pravilnika i članku 4. st. 2. Pravila i izrađen je sukladno Uputama za sastavljanje studijskih programa 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 22. prosinca 2010. godine. Također je u skladu s 
člankom 4. stavkom 4. Pravila uz studijski program priložena financijska evaluacija s projekcijom 
troškova za izvedbu studijskog programa. Zaključna preporuka recenzenata je da se studijski program 
preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest prihvati uz manje izmjene. Povjerenstvo 
je na temelju mišljenja recenzenata zatražilo od predlagatelja očitovanje o primjedbama recenzenata 
nakon čega je predlagatelj uputio 10. prosinca 2015. godine Povjerenstvu očitovanje iz kojeg je 
vidljivo da su uvažavajući navedena mišljenja jednog recenzenta prihvaćene primjedbe, te da je 
studijski program usklađen prema njima i zaključna preporuka je da se studijski program navedenog 
studija prihvati.  
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Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijesti. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa  

preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest na  
Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Povijest (Dopusnica Ministra, Klasa: UP/I-602-04/05-16/485, Ur. broj: 
533-07-05-2 od 9. lipnja 2005.  godine) veće od 20%. 
 
3.2. diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest, smjer: nastavnički 

 
Povjerenstvo je utvrdilo da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 27. ožujka 
2013. godine donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijesti; smjer: nastavnički koji se izvodio na 
temelju Dopusnice Ministra (od 9. lipnja 2005. godine). Predlagatelj izmjena i dopuna studijskog 
programa je Filozofski fakultet. Budući da su predložene izmjene i dopune veće od 20% u skladu s 
člankom 8. Pravila, Povjerenstvo je imenovalo s liste potencijalnih recenzenata dva recenzenta: prof. 
dr. sc. Aleksandar Jakir, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i prof. dr. sc. Dušan Nećak, Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani. Elaborat o studijskom programu sadrži studiju opravdanosti izvođenja i 
uvjete navedene u članku 13. Pravilnika i članku 4. st. 2. Pravila i izrađen je sukladno Uputama za 
sastavljanje studijskih programa Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 22. prosinca 2010. 
godine. Također je u skladu s člankom 4. stavkom 4. Pravila uz studijski program priložena 
financijska evaluacija. Zaključna preporuka recenzenata je da se studijski program diplomskog 
sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest; smjer: nastavnički prihvati uz manje izmjene. 
Povjerenstvo je na temelju mišljenja recenzenata zatražilo od predlagatelja očitovanje o primjedbama 
recenzenata nakon čega je predlagatelj uputio 10. prosinca 2015. godine Povjerenstvu očitovanje iz 
kojeg je vidljivo da su uvažavajući navedena mišljenja jednog recenzenta prihvaćene primjedbe, te da 
je studijski program usklađen prema njima i zaključna preporuka je da se studijski program navedenog 
studija prihvati.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijesti; smjer: 
nastavnički. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa  

diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest; smjer: nastavnički  
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Povijest; smjer: nastavnički (Dopusnica Ministra, Klasa: UP/I-602-04/05-16/823, Ur. 
broj: 533-07-05-2 od 9. lipnja 2005.  godine) veće od 20%. 
 
 
4. Prijedlog Elektrotehničkog fakulteta za stavljanje u mirovanje izvanrednih studija u 

akademskoj 2016/2017. godini  
 
Rektor Sveučilišta je predložio da o prijedlogu Elektrotehničkog fakulteta za stavljanje u mirovanje 
izvanrednih studija izvijesti prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Elektrotehničkog fakulteta. 
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Elektrotehničkog fakulteta izvijestio je članove Senata da je 
Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta temeljem provedene analize upisa izvanrednih studenata 
u razdoblju od 2010. do 2015. zaključilo da postoji kontinuirano mali interes studenata za upis na 
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studij u statusu izvanrednog studenta na studije koji se izvode na Elektrotehničkom fakultetu, te da 
kvote za izvanredne studente nisu bile popunjene niti jedne akademske godine, ali i predznanje 
kandidata u statusu izvanrednih studenata je bilo značajno slabije od onih koji su upisani u statusu 
redovitog studenta te je donijelo 1. ožujka 2016. godine Odluku o stavljanju u mirovanje izvedbe 
izvanrednog studija na studijima koji se izvode na Elektrotehničkom fakultetu. Upisne kvote 
predviđene za upis na izvanredni studij dijelom će se preusmjeriti na povećanje upisne kvote za 
redovite studente sukladno kapacitetu Fakulteta, stoga je prijedlog da se izvedba izvanrednih studija 
stavi u mirovanje na preddiplomskim sveučilišnim studijima Elektrotehnika i Računarstvo, 
diplomskim sveučilišnim studijima Elektrotehnika; smjerovi: Komunikacije i informatika, 
Elektroenergetika, i Računarstvo i na preddiplomskom stručnom studiju Elektrotehnika; smjerovi: 
Elektroenergetika, Automatika, Informatika. 
Rektor je zahvalio prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Elektrotehničkog fakulteta i predložio Senatu 
donošenje odluke. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Izvedba izvanrednog studija stavlja se u mirovanje na preddiplomskim sveučilišnim studijima 
Elektrotehnika i Računarstvo, diplomskim sveučilišnim studijima Elektrotehnika; smjerovi: 
Komunikacije i informatika, Elektroenergetika, i Računarstvo i na preddiplomskom stručnom 
studiju Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika. 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
5. Prijedlog kvota za upis studenta u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih 
studija u akademskoj 2016/2017. godini 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Senat je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za 
nastavu i studente Sveučilišta te istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog 
upisnih kvota za upis studenta u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne studije, integrirane 
preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije na znanstveno-
nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskoj godini 2016./2017. Na temelju prijedloga sastavnica za upis u I. godinu studija na 
preddiplomske sveučilišne i integrirane sveučilišne i preddiplomske stručne studije predviđeno je 
ukupno 3684 upisna mjesta od kojih 2805 za redovite studente, 812 za izvanredne studente i 67 mjesta 
za studente strane državljane. Za sveučilišne studije predviđeno je 3136 upisnih mjesta, od kojih 2360 
mjesta za redovite studente, 772 mjesta za izvanredne studente i 54 mjesta za studente strane 
državljane. Za preddiplomske stručne studije predviđeno je 548 upisnih mjesta, od kojih 445 mjesta za 
redovite studente, 90 za izvanredne studente i 13 mjesta za strane državljane.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi te su prihvatili 
navedeni prijedlog upisnih kvota za upis studenta u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne 
studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije i preddiplomske stručne studije na 
Sveučilištu u akademskoj godini 2016./2017. i donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne studije, 
integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije na 

znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017. 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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6. Prijedlog dodjele sveučilišnih studentskih stipendija i potpora u akademskoj 2015/2016. 
godini 

 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom dodjele stipendija i potpora 
Sveučilišta za akademsku 2015./2016. godinu redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih 
stručnih studija, članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente i predsjednik Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da se Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora 
redovitim studentima Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastalo 15. travnja 2016. godine, te 
utvrdilo da je Natječaj za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za akademsku 2015./2016. godinu redovitim studentima (u daljnjem tekstu: 
Natječaj), objavljen 9. ožujka 2016. godine na Internet stranici Sveučilišta, a isti je trajao zaključno s 
23. ožujkom 2016. godine. Isto tako, uvidom u Natječajnu dokumentaciju Povjerenstvo je utvrdilo da 
se na Natječaj prijavilo 380 studenata, od kojih 316 studenta ispunjavaju uvjete Natječaja, te da 64 
studenta ne ispunjavaju uvjete Natječaja. Na A) kategoriju – stipendije za izvrsnost prijavilo se 
ukupno 236 studenata, koji ispunjavaju uvjete Natječaja, a Sveučilište dodjeljuje ukupno 130 
stipendija, prema sljedećim potkategorijama: A1.) studentima viših godina studija dodjeljuje se 60 
stipendija (150 prijava), A2.) studentima I. godine preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih 
stručnih studija te I. godine integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija dodjeljuje se 
30 stipendija (51 prijava) i A3.) studentima I. godina diplomskih sveučilišnih studija dodjeljuje se 40 
stipendija (35 prijava). Na B) kategoriju – stipendije studentima aktivnim sportašima nije se prijavio 
niti jedan student koji ispunjava uvjete Natječaja, a za navedenu kategoriju Sveučilište dodjeljuje 
ukupno 10 stipendija. Na C) kategoriju – stipendije studentima u stanju socijalne potrebe prijavilo se 
ukupno 80 studenata koji ispunjavaju uvjete Natječaja, a Sveučilište za navedenu kategoriju dodjeljuje 
ukupno 60 stipendija pod sljedećim potkategorijama: C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog 
stanja dodjeljuje se 40 stipendija (75 prijava), C2.) studentima s invaliditetom dodjeljuje se 10 
stipendija (3 prijave) i C3.) studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama dodjeljuje se 
10 stipendija (2 prijava). D) kategoriju – potpore studentima u stanju socijalne potrebe nije se prijavio 
niti jedan student. Nadalje, Prorektor je istaknuo da su se studenti Sveučilišta prijavili na više 
kategorija Natječaja, a dok pravo na stipendiju mogu ostvariti samo po jednoj osnovi. S obzirom na 
iskazane prioritete liste spomenutih studenata došlo je do pomicanja unutar rang lista za C1.) 
kategoriju. Povjerenstvo je utvrdilo da se na A) kategoriju – stipendije za izvrsnost potkategoriju A3.) 
studenti I. godine diplomskih sveučilišnih studija prijavilo 35 studenata, a s obzirom da Sveučilište 
dodjeljuje 40 stipendija za navedenu potkategoriju predložena je prenamjena novčanih sredstava 
preostalih 5 stipendija  i to na način da se 1 stipendija prenamjeni u korist potkategorije A2.) čime se 
ukupan broj stipendija predviđen za dodjelu u navedenoj potkategoriji povećava s 30 na 31 stipendiju, 
a 4 stipendije prenamjenjuju se u korist potkategorije A1.) čime se ukupan broj stipendija predviđen za 
dodjelu u navedenoj potkategoriji povećava s 60 na 64 stipendije. Isto tako, Povjerenstvo je utvrdilo 
da je za B) kategoriju – stipendije studentima aktivnim sportašima predviđeno 10 stipendija, a s 
obzirom da se nije prijavio niti jedan student koji ispunjava uvjete Natječaja predložena je prenamjena 
novčanih sredstava osiguranih iz Državnog proračuna u korist kategorije A1.) studentima viših godina 
studija povećanjem broja stipendija s 64 na 74 stipendije. Također je Povjerenstvo utvrdilo da se na C) 
kategoriju – stipendije studentima u stanju socijalne potrebe potkategoriju C2.) studenti s 
invaliditetom prijavila 3 studenta te s obzirom da Sveučilište dodjeljuje 10 stipendija za navedenu 
potkategoriju predložena je prenamjena novčanih sredstava preostalih 7 stipendija u korist 
potkategorije C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja i s 40 povećati na 47 stipendija. 
Na potkategoriju C3.) studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama prijavila su se 2 
studenata, a s obzirom da Sveučilište dodjeljuje 10 stipendija predložena je prenamjena novčanih 
sredstava preostalih 8 stipendija u korist potkategorije C1.) studentima slabije socijalno-ekonomskog 
stanja i povećati broj s 47 na 55 stipendija. Za D) kategoriju – potpore studentima u stanju socijalne 
potrebe nije se prijavio niti jedan student, a s obzirom da su za potpore studentima u stanju socijalne 
potrebe osigurana novčana sredstva iz Programskog ugovora u iznosu 54.000,00 kuna, predložena je 
prenamjena novčanih sredstava potpora studentima u stanju socijalne potrebe za 5 stipendija u korist 
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potkategorije C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja i povećati broj stipendija s 55 na 
60 stipendija čime se povećava i ukupan broj stipendija u C) kategoriji s 60 na 65 stipendija.  
Slijedom navedenog, Povjerenstvo predlaže dodjelu stipendija i potpora prema kategorijama, kako 
slijedi: 

A) kategorija – stipendije za izvrsnost (ukupno 140 stipendija): 
• A1.) studentima viših godina studija dodjeljuju se 74 stipendije 
• A2.) studentima I. godina preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih 

studija  
         te I. godina integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija   
         dodjeljuje se 31 stipendija 

• A3.) studentima I. godina diplomskih sveučilišnih studija dodjeljuju se 35 stipendija 
C) kategorija – stipendije studentima u stanju socijalne potrebe (ukupno 65 stipendija): 

• C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja dodjeljuje se 60 stipendija 
• C2.) studentima s invaliditetom dodjeljuju se 3 stipendije 
• C3.) studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama dodjeljuju se 2  

        stipendije 
Popisi studenata, koji ostvaruju pravo na stipendiju C) kategorije nalazi se u privitku. Sijedom 
navedenog Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o dodjeli stipendija i potpora Sveučilišta 
za akademsku 2015./2016. godinu redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih, sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih 
diplomskih stručnih studija Sveučilišta.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na podneseno Izvješće, te je 
Rektor predložio Senatu donošenje Odluke o gore navedenim dodjelama stipendija i potpora redovitim 
studentima za akademsku 2015./2016. godinu. Članovi Senata jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o dodjeli studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 

preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te 
preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2015./2016. godinu 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
Isto tako, Prorektor je izvijestio da će rang liste studenata za dodjelu studentskih stipendija prema 
kategorijama A) i C) biti objavljene na internetskoj stranici Sveučilišta 27. travnja 2016. godine te 
istaknuo da je potrebno ovlastiti Povjerenstvo da kao ovlašteno stručno tijelo Senata u slučaju 
pomicanja mjesta na rang listi utvrdi konačne rang liste dobitnika studentskih stipendija i potpora 
redovitim studentima Sveučilišta.  
Nakon iznesenog Rektor je predložio članovima Senata donošenje Odluke kojom se ovlašćuje 
Povjerenstvo da u slučaju pomicanja mjesta na rang listama, objavljenih 27. travnja 2016. godine 
utvrdi konačne rang liste dobitnika studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta. 
Članovi Senata jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
Ovlašćuje se Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenovano Odlukom Senata 8. ožujka 2016. 
godine u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente, predsjednik 
i članovi: prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prodekan Poljoprivrednog fakulteta, izv. prof. dr. sc. 
Vesnica Mlinarević, prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Iva Kovačević, 
studentica Ekonomskog fakulteta i Stjepan Čuričić, student Građevinskog fakulteta da u skladu 
s točkom IV. Odluke Senata kao ovlašteno stručno tijelo Senata utvrdi konačne rang liste 
dobitnika studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u slučaju pomicanja mjesta na rang listama objavljenim 27. travnja 
2016. godine. 
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7. Prijedlog dodjele Rektorove nagrade u akademskoj 2015/2016. godini   
 
Rektor Sveučilišta je predložio da s ovom točkom dnevnog reda članove Senata također upozna izv. 
prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente.  
Prorektor je upoznao nazočne s Prijedlogom za dodjelu Rektorove nagrade te istaknuo da Rektor 
Sveučilišta nagrađuje za akademsku godinu 2015./2016. po dva studenta s znanstveno-nastavnih i 
umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta. Rektorova nagrada se dodjeljuje za najbolje seminarske 
radove, stručne radove ili umjetnička djela studenata radi promicanja studentskog stvaralaštva te kao 
poticaj u daljnjem studiju. Ukoliko se na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama ne izrađuju 
seminarski radovi, stručni radovi ili umjetnička djela Rektorova nagrada se dodjeljuje studentima koji 
imaju prosječnu ocjenu 4,5 ili višu. Dostavljena su 34 prijedloga znanstveno-nastavnih i umjetničko-
nastavnih sastavnica za dodjelu Rektorove nagrade, a imena predloženih studenata te nazivi 
seminarskih radova, postignuti uspjesi na umjetničkom području ili postignuti uspjesi na studiju 
(prosjek ocjena) navedeni su u prijedlogu Odluke o dodjeli Rektorove nagrade, koja je dostavljena u 
materijalima za sjednicu. Rektorova nagrada sastoji se od novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 kn i 
priznanja, a studentima će ju uručiti Rektor prigodom proslave Dana Sveučilišta.  
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o dodjeli Rektorove 
nagrade u akademskoj 2015./2016. godini. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  

ODLUKU  
o dodjeli Rektorove nagrade u  
akademskoj 2015./2016. godini 

 
Odluka o dodjeli Rektorove nagrade u akademskoj 2015./2016. godini u prilogu je Zapisnika i čini 
njegov sastavni dio. 
 
 
8. Izvješće o provedbi jedinstvene sveučilišne studentske ankete   
 
Rektor Sveučilišta je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da rezultate jedinstvene sveučilišne 
studentske ankete prezentira izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar Vicković, pročelnica Centra za 
unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.   
Pročelnica je u uvodnom dijelu prezentacije izvijestila članove Senata da je sustavno anketiranje 
studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, s ciljem provjere kvalitete studiranja iz 
studentske vizure, pokrenuto još 2006. godine, a studenti su tada vrednovali predmete i nastavnike 
prvog semestra studija. Od 2006. do 2014. godine oblik, opseg i organizacija ankete postupno su 
mijenjani i unaprjeđivani, temeljem reakcija studenata, nastavnika, uprava fakulteta i Sveučilišta. 
Godine 2007. započela je djelomična elektronska provedba ankete, koja se danas u cijelosti provodi 
elektronski, uz tehničku potporu tima s Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Kontinuirano se 
povećavao broj evaluiranih predmeta i nastavnika te broj studenata koji sudjeluju u anketi, a 
unaprjeđivala se i kvaliteta grafičkih i numeričkih prikaza rezultata ankete. Izgled anketnog obrasca 
modificiran je u suradnji sa stručnjacima s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Godine 2015. temeljem 
prethodnih iskustava u rezultatima Jedinstvene sveučilišne studentske ankete, Centar za unaprjeđenje i 
osiguranje kvalitete visokog obrazovanja je u suradnji s upravom Sveučilišta dodatno promijenio 
izgled anketnog obrasca. Smanjen je ukupan broj pitanja po nastavniku/suradniku, anketa je proširena 
pitanjima o važnosti kolegija za buduću karijeru i redovitosti pohađanja nastave studenata. Po prvi 
puta postavljena su i dodatna pitanja vezana uz eventualne slučajeve diskriminacije, zlostavljanja ili 
seksualnog zlostavljanja. Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku 2014./2015. godinu 
provedena je na Sveučilištu tijekom rujna i listopada 2015. godine. U provedbi ankete sudjelovali su 
djelatnici Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi Odbora za 
unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i povjerenstava za unaprjeđivanje i 
osiguranje kvalitete znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica te informatički tim s 
Elektrotehničkog fakulteta. Statistička obrada podataka obavljena je u suradnji s Odjelom za 
matematiku. Anketi su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija sa 17 
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znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica sveučilišta, a evaluirali su predmete, nastavnike i 
suradnike u tekućoj akademskoj godini.Nadalje, Pročelnica je istaknula da je u Anketi sudjelovalo 9 
475 studenata što je 56,055% od ukupno 16 903 studenata, koji su mogli pristupiti anketi. Postotak 
ispunjavanja ankete kreće se od 21,848% (Ekonomski fakultet) do 88,608% (Odjel za kemiju). 
Evaluirano je 1733 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na 
Sveučilištu, a ukupno su studenti ispunili 188 136 anketa i time odgovorili na 781 302 pitanja. 
Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja 
ocjena). Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike je 4.516. 
Dodatna pitanja o važnosti kolegija za buduću karijeru i redovitosti pohađanja nastave studenta 
ocjenjena su u postotcima i prikazana u statistikama na razini Sveučilišta i sastavnica, te pojedinačno 
uz svakog nastavnika/suradnika bez utjecaja na prosječnu ocjenu nastavnika. 
Na kraju je izvijestila članove Senata da će svakoj znanstveno-nastavnoj/umjetničko-nastavnoj 
sastavnici biti dostavljeni pojedinačni rezultati ankete na elektroničkom mediju. 
Rektor je zahvalio izv. prof. dr. sc. Sanji Lončar Vicković i predložio članovima Senata da prihvate 
Izvješće o provedbi jedinstvene sveučilišne ankete za akademsku godinu 2014./2015. Članovi Senata 
su prihvatili ovaj prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeći  
  

ZAKLJUČAK 
Prihvaća se Izvješće o provedbi jedinstvene sveučilišne ankete za akademsku 2014./2015. godinu.  
  
Navedeno Izvješće je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
9. Izvješće o provedbi strateških ciljeva i zadataka za akademsku 2014./2015 

 
Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje je izvijestio Senat 
da je u materijalima za sjednicu članovima Senata dostavljeno Izvješće o provedbi strateških ciljeva i 
zadataka za akademsku 2014./2015. godinu Strategije Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2011.-
2020. – izmjene i dopune. U dostavljenom Izvješću o provedbi strateških ciljeva i zadataka za 
akademsku 2014./2015. godinu tekstualno je i tablično prikazana realizacija zadataka i ciljeva 
Strategije. Kroz sedam područja značajnih za razvoj Sveučilišta definirano je više od stotinu strateški 
zadataka u okviru nastavnog procesa, znanstvenoistraživačke djelatnosti, međunarodne i 
međusveučilišne suradnje, Sveučilišta i okruženja, ljudskih i materijalnih resursa, obnove i razvoja 
Sveučilišta te sustava upravljanja kvalitetom.  
Nakon toga, Prorektor je predložio da s Izvješćem o ostvarenim zadatcima članove Senata izvijesti izv. 
prof. dr. sc. Sanja Lončar Vicković, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog 
obrazovanja.  
Pročelnica je izvijestila Senat da je dostavljeno Izvješće prvo izvješće o uspješnosti provedbe 
strateških ciljeva Izmjena i dopuna Strategije, koje su usvojene na Senatu 22. prosinca 2014. godine te 
da je prvo izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta 2011.-2020. za 2011. – 2013. godine usvojeno na 
Senatu 1. srpnja 2014. godine. Osnovne promjene koje se donose Izmjenama i dopunama Strategije 
odnose se na reviziju i modifikaciju strateških ciljeva te definiranja strategije sustava kvalitete i 
definiranja indikatora uspješnosti za svaki strateški zadatak (mjerljivost). Nadalje, Pročelnica je 
izvijestila da je u okviru strateških ciljeva u gore navedenih sedam područja velika većina zadataka i 
ostvarena. Nerealizirano je pet strateških zadataka te su djelomično realizirana četiri strateška zadatka: 
Pravilnik o neformalnom i informalnom obrazovanju-nedostatak zakonskih preduvjeta/okvira, Centar 
za cjeloživotno učenje i Centar za stručne studije-financijski razlozi, povećanje broja i financijske 
vrijednosti projekata s gospodarstvom-broj je povećan, ali je financijska vrijednost smanjena, nova 
mjesta za istraživače-nema analize, povećanje prihoda od komercijalizacije rezultata istraživanja i 
povećanje prihoda od stručnih usluga i ostalih vanjskih izvora financiranja-prihodi stagniraju 
(usporedba dvije kalendarske godine-2014. i 2015). Isto tako, Pročelnica je istaknula da se Strategija 
uspješno provodi te da se u okviru pojedinih strateških područja planiraju i izvode nove, neplanirane 
aktivnosti, a ciljevi se modificiraju u skladu s razvojem okruženja i društva u cjelini i posebno 
istaknula sljedeće: otvorena nova zgrada Građevinskog fakulteta, pokrenuti radovi na SKIMCO i 
aktivnosti III faze obnove Kampusa, University News, interni projekti, novi softweri, tečajevi, 
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popularizacija znanosti, ustrojeni novi studijski programi, definirani ishodi učenja za sve studijske 
programe, povećana mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja, novi Pravilnik o studijima 
i studiranju, Pravilnik o stipendijama i potporama.  
Rektor je zahvalio Prorektoru i Pročelnici na iznesenome te predložio članovima Senata da prihvate 
Izvješće o provedbi strateških ciljeva i zadataka za akademsku 2014./2015. godinu. Članovi Senata su 
prihvatili ovaj prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeći  
 

ZAKLJUČAK 
Prihvaća se Izvješće o provedbi strateških ciljeva i zadataka za akademsku 2014./2015. godinu.  
  
Navedeno Izvješće je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 
10. Godišnja izvješća dekana, pročelnika i ravnatelja 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 Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, 
Medicinskog fakulteta, Umjetničke akademije te Pročelnika Odjela za kemiju i Ravnatelja 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu, navedenih u podtočkama od 10.1. do 10.5.. 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 Odjela, Vijeću Akademije i Upravnom 
vijeću Studentskog centra u Slavonskom Brodu, kako slijedi:         
 
10.1. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 
 
Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti uputio je 
Fakultetskom vijeću Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Godišnje izvješće o radu i poslovanju 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./2015. godini. Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti na sjednici održanoj 23. ožujka 2016. godine prihvatilo je 
Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. 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 Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./2015. godini i 
jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
Prihvaća se Godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Damira Matanovića, dekana Fakulteta za odgojne 
i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./2015. godini o radu i poslovanju Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti za akademsku 2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
10.2. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta  
 
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta Osijek uputio je Fakultetskom vijeću 
Medicinskog fakulteta Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju Medicinskog fakulteta Osijek u  
akademskoj 2014./2015. godini. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 
21. ožujka 2016. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u 
skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Medicinskog 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 Medicinskom fakultetu Osijek u akademskoj 
2014./2015. godini i jednoglasno donijeli  
 

 

 



 16

ODLUKU 
Prihvaća se Godišnje izvješće prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, dekana Medicinskog fakulteta 
Osijek  o radu i poslovanju Medicinskog fakulteta Osijek za akademsku 2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
10.3. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije  
 
Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije u Osijeku uputila je Vijeću 
Umjetničke akademije u Osijeku Godišnje izvješće o radu i poslovanju Umjetničke akademije u 
Osijeku  u  akademskoj 2014./2015. godini. Vijeće Umjetničke akademije u Osijeku je na sjednici 
održanoj 30. ožujka 2016. godine prihvatilo Godišnje izvješće Dekanice Akademije i dostavilo ga 
Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Umjetničke akademije u Osijeku. Nakon uvida u 
dostavljeno Izvješće Dekanice Akademije članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno 
mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u 
akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
Prihvaća se Godišnje izvješće prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić, dekanice Umjetničke akademije 
u Osijeku o radu i poslovanju Umjetničke akademije u Osijeku za akademsku 2014./2015. 
godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
10.4. Prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar, pročelnik Odjela za kemiju u akademskoj 2014/2015. 

godini    
 
Prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar, pročelnik Odjela za kemiju u akademskoj 2014./2015. godini uputio je 
Vijeću Odjela za kemiju Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za kemiju u akademskoj 
2014./2015. godini. Vijeće Odjela za kemiju je na sjednici održanoj 23. ožujka 2016. godine prihvatilo  
Godišnje izvješće Pročelnika Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i 
Pravilnikom Odjela za kemiju. Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Pročelnika Odjela članovi Senata 
nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa 
na Odjelu za kemiju u akademskoj 2014./2015. godini i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
Prihvaća se Godišnje izvješće prof. dr. sc. Milana Sak-Bosnara, pročelnika Odjela za kemiju u 
akademskoj 2014./2015. godini o radu i poslovanju Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu. 
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
10.5. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec, ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
 
Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu uputio je 
Upravnom vijeću Studentskog centra u Slavonskom Brodu Godišnje izvješće o radu i poslovanju 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu u 2015. godini. Upravno vijeće Studentskog centra u 
Slavonskom Brodu na sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine prihvatilo Godišnje izvješće 
Ravnatelja Studentskog centra u Slavonskom Brodu i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom 
Sveučilišta i Statutom Studentskog centra u Slavonskom Brodu. Nakon uvida u dostavljeno Izvješće 
Ravnatelja članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu u 2015. godini i jednoglasno donijeli  
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ODLUKU 
Prihvaća se Godišnje izvješće Angela Denisa Delhuse, dipl. oec., ravnatelja Studentskog centra u 
Slavonskom brodu o radu i poslovanju Studentskog centra u Slavonskom Brodu za 2015. 
godinu.  
 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Elektrotehničkog fakulteta 

Osijek 
 
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, predsjednik Odbora za statutarna i 
pravna pitanja.  
Prorektor je istaknuo da je Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 5. 
travnja 2016. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Elektrotehničkog fakulteta 
Osijek, koje se odnose na promjenu naziva Fakulteta te su u skladu s navedenim mijenjani pojedini 
članci Statuta Elektrotehničkog fakulteta Osijek od 11. veljače 2014. godine, na način da se mijenja 
članak 1. „Misija Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek jest 
provedbom znanstvenih, razvojnih i tehnologijskih istraživanja koja odgovaraju potrebama 
gospodarstva stvarati nova znanja te kroz sustav preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih 
studija obrazovati kvalitetne stručnjake i znanstvenike u poljima elektrotehnike, računarstva i 
informacijsko-komunikacijskih tehnologija koji će doprinijeti društvenom i gospodarskom razvoju 
Hrvatske.“ Zatim članak 2. riječi „Elektrotehnički fakultet Osijek“ zamjenjuje se riječima „Fakultet 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek“ te ostali članci vezani uz promjenu 
naziva Fakulteta.  
Na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Odbor za statutarna i 
pravna pitanja je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine dao pozitivno Mišljenje i dostavio ga 
Senatu.  
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o 
davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta  

Elektrotehničkog fakulteta Osijek u sastavu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Elektrotehničkog fakulteta 
Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je na prijedlog dekana 
Elektrotehničkog fakulteta Osijek donijelo Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta Osijek 
5. travnja 2016. godine. 
 
 
12. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za odgojne i 

obrazovne znanosti  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Prorektor izv. prof. dr. sc.M. Vinković izvijestio je članove Senata 
da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen cjeloviti tekst Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, koji je je na prijedlog Fakultetskog vijeća Fakulteta za 
odgojne i obrazovne znanosti od 15. travnja 2016. godine donio dekan Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti 15. travnja 2016. godine. Predloženim Pravilnikom utvrđeno je unutarnje 
ustrojstvo i način rada 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 popunu radnih mjesta i zaduženja 
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nastavnika. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine dao 
pozitivno Mišljenje na predloženi Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti i dostavio ga Senatu. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za 
odgojne i obrazovne znanosti. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu 

radnih mjesta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je na prijedlog 
Fakultetskog vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 15. travnja 2016. godine donio 
dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 18. travnja 2016. godine. 

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

13. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama ustrojstva radnih mjesta Pravnog 
fakulteta  

 
Isto tako u okviru točke 13. članove Senata izvijestio je Prorektor izv. prof. dr. sc.M. Vinković te 
istaknuo da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Pravnog fakulteta Osijek, koju je na prijedlog Fakultetskog 
vijeća Pravnog fakulteta Osijek od 18. travnja 2016. godine, donio dekan Pravnog fakulteta Osijek 18. 
travnja 2016. godine. Predloženim izmjenama i dopunama dodaje se niža ustrojstvena jedinica u 
Odjelu središnje službe, i to: Odjeljak za projekte i međunarodnu suradnju te položaj/radno mjesto 
unutar navedenog Odjeljka i definiranje odnosno redefiniranje radnih mjesta i zadataka s postojećim 
potrebama na koje je Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine 
dao pozitivno Mišljenje i dostavio ga Senatu. 
Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
ustrojstvu radnih mjesta Pravnog fakulteta Osijek. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno 
donio 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Pravnog  fakulteta  

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
pravnog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na 
prijedlog Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek od 18. travnja 2016. godine, donio dekan 
Pravnog fakulteta Osijek 18. travnja 2016. godine.  
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

14. Pokroviteljstvo 
 
Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje pokroviteljstva za međunarodni 
znanstveno-stručni skup „Hranom do zdravlja“ i znanstveno-stručni skup 16. Ružičkini dani „Danas 
znanost-sutra industrija“ te predložio da članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. Jurislav Babić, 
prodekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.   
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14.1. 9. međunarodni znanstveno-stručni skup Hranom do zdravlja 

 

Prodekan izv. prof. dr. sc. Jurislav Babić je ukratko izvijestio članove Senata da su Uprava 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Organizacijski odbor 9. međunarodnog znanstvenog 
stručnog skupa „Hranom do zdravlja“ uputili zahtjev Upravi Sveučilišta za prihvaćanje pokroviteljstva 
Skupa. Znanstveni skup „Hranom do zdravlja“ okuplja strane eminentne stručnjake i predavače iz 
Hrvatske, Slovenije,  Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, SAD. Rad Skupa odvijat će 
se kroz pozvana predavanja, usmena priopćenja i priopćenja iz oblasti: nutricionizma, dijetetike i 
dijetoterapije, zdravstvene sigurnosti hrane, analiza hrane i proizvodnja zdravstveno sigurne i 
nutritivno vrijedne hrane.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju pokroviteljstva 9. međunarodnog znanstveno-stručnog 
skupa „Hranom do zdravlja“, koji će se održati u Osijeku 13. listopada 2016. godine.  
Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo 9. međunarodnog 
znanstveno-stručnog skupa „Hranom do zdravlja“, koji će se održati u Osijeku 13. listopada 
2016. godine.   
 

14.2. 16. Ružičkini dani „Danas znanost-sutra industrija“ 
 
Prodekan je izvijestio članove Senata da je Znanstveno-organizacijski odbor znanstveno-stručnog 
skupa 16. Ružičkini dani uputio 10. ožujka 2016. godine zahtjev Upravi Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za prihvaćanje pokroviteljstva međunarodnog znanstveno-stručnog skupa 16. 
Ružičkini dani “Danas znanost-sutra industrija“. Istaknuo je da Ružičkini dani tradicionalno okupljaju 
znanstvenike i stručnjake iz područja kemije, kemijskog i biokemijskog inženjerstva, prehrambene 
tehnologije, biotehnologije, medicinske biokemije i farmacije te kemije u poljoprivredi i šumarstvu i 
zaštiti okoliša. Skup se održava pod motom „Danas znanost-sutra industrija“, a ciljevi su promicanje 
izvrsnosti, interdisciplinarnost, originalnost i inovativnost u znanstvenim istraživanjima kroz suradnju 
s gospodarstvom sa svrhom poboljšanja konkurentnosti i općeg razvitka društva i njegovo održavanje 
je od iznimnog značaja za osječko Sveučilište. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju pokroviteljstva znanstveno-stručnog skupa 16. Ružičkini 
dani „Danas znanost-sutra industrija“, koji će se održati u Vukovaru 21. - 23. rujna 2016. godine.  
Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 
ODLUKU 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo znanstveno-stručnog 
skupa 16. Ružičkini dani „Danas znanost-sutra industrija“, koji će se održati u Vukovaru 21. - 
23. rujna 2016. godine.  
 
 
15. Sveučilišno izdavaštvo 
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za 
izdavačku djelatnost članove Senata upozna Prorektor za nastavu i studente koji je i predsjednik 
Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta izv. prof. dr. sc. Mario Vinković.  
Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 19. travnja 2016. godine prijedloge Elektrotehničkog, Medicinskog i Strojarskog 
fakulteta za izdavanje sveučilišnih udžbenika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz 
prijedloge za izdavanje udžbenika dostavljene Odluke Fakultetskih vijeća, recenzije i pripremljeni 
tekstovi udžbenika za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu 
davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnih udžbenika kako slijedi: 
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ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 
 
Na Elektrotehničkom fakultetu za izdavanje jednog udžbenika kako slijedi:  
 
Autori: doc. dr. sc. Marijan Herceg  
             doc. dr. sc. Tomislav Matić 
Udžbenik: Simulacija komunikacijskih sustava-priručnik za laboratorijske vježbe 
Recenzenti: prof. dr. sc. Borivoj Modlic, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu            
                     doc. dr. sc. Davor Vinko, Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Osijeku 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Simulacija komunikacijskih sustava-

priručnik za laboratorijske vježbe“ autora doc. dr. sc. Marijana Hercega i doc. dr. sc. Tomislava 
Matića. 
 
MEDICINSKI FAKULTET 
 
Na Medicinskom fakultetu za izdavanje jednog udžbenika kako slijedi:  
 
Glavni urednici: izv. prof. dr. sc. Mladen Bušić  
                             doc. dr. sc. Mirjana Bjeloš  
                             izv. prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer  
                             doc. dr. sc. Damir Bosnar   
Udžbenik: Ambliopija 
Recenzenti: doc. dr. sc. Suzana Kovačević, Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru  
                     doc. dr. sc. Suzana Matić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku 
                     doc. dr. sc. Dubravka Biuk, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Ambliopija“ glavnih urednika izv. prof. 
dr. sc. Mladena Bušića, doc. dr. sc. Mirjane Bjeloš, izv. prof. dr. sc. Biljane Kuzmanović Elabjer 
i doc. dr. sc. Damira Bosnara. 
 
STROJARSKI FAKULTET  
 
Na Strojarskom fakultetu za izdavanje jednog udžbenika kako slijedi: 
 
Autori: prof. dr. sc. Franjo Matejiček 
              prof. dr. sc. Damir Semenski 
              izv. prof. dr. sc. Zdravko Vnučec 
Udžbenik: Uvod u statiku sa zbirkom zadataka (5. popravljeno izdanje) 
Recenzenti: prof. dr. sc.  Josip Brnić, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
                     akademik Stjepan Jecić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 
                     prof. dr. sc. Osman Muftić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Uvod u statiku sa zbirkom zadataka (5. 

popravljeno izdanje)“ autora prof. dr. sc. Franje Matejičeka,  prof. dr. sc. Damira Semenskog i 
izv. prof. dr. sc. Zdravka Vnučeca. 
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16. Razrješenje i imenovanje studentskih predstavnika u sveučilišna tijela 
 
Rektor Sveučilišta je predložio  da u okviru ove točke dnevnog reda izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković, prorektor za nastavu i studente. 
 
16.1. Potvrda izbora studentskog predstavnika za člana Senat 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Odlukom  Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta od 13. 
travnja 2016. godine za predsjednika Studentskog zbora izabran Nikola Tufeković, student Pravnog 
fakulteta Osijek, kojega kao predstavnika studenata u Senat Sveučilišta sukladno Statutu Sveučilišta 
treba potvrditi Senat.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženog predstavnika 
studenata za člana Senata i jednoglasno donio sljedeću 
 

POTVRDU IZBORA STUDENTSKOG  PREDSTAVNIKA  
ZA ČLANA SENATA 

 

I. 
Za studentskog predstavnika u Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izabran 
je:  
Nikola Tufeković, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, student Pravnog fakulteta Osijek.   
 

II. 
Izabrani predstavnik studenata za člana Senata naveden u točki I. nastavlja mandat prethodnog 
studentskog predstavnika u Senatu. 
 
16.2. Razrješenje i imenovanje studentskog predstavnika za člana Odbora za financijsko 

poslovanje i proračun  
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Daliboru Tufekoviću prestankom studiranja završio mandat 
člana Odbora za financijsko poslovanje i proračun te da je Odlukom Skupštine Studentskog zbora 
Sveučilišta od 13. travnja 2016. godine za člana Odbora za financijsko poslovanje i proračun 
predložena Iva Kovačević, studentica Ekonomskog fakulteta, stoga Senat treba donijeti Odluku o 
razrješenju Dalibora Tufekovića dužnosti člana Odbora za financijsko poslovanje i proračun 
Sveučilišta i o imenovanju Ive Kovačević. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženo razrješenje i 
imenovanje člana Odbora za financijsko poslovanje i proračun i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju studentskog predstavnika 
za člana Odbora za financijsko poslovanje i proračun 

 

I. 
Dalibor Tufeković, student Poljoprivrednog fakulteta razrješuje se dužnosti člana Odbora za 
financijsko poslovanje i proračun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

II. 
Iva Kovačević, studentica Ekonomskog fakulteta imenuje se na dužnost člana Odbora za 
financijsko poslovanje i proračun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
III. 

Imenovana studentska predstavnica za člana Odbora za financijsko poslovanje i proračun 
statutarna i pravna pitanja navedena u točki II. ove Odluke nastavlja mandat prethodnog člana 
Odbora za financijsko poslovanje i proračun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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16.3. Razrješenje i imenovanje studentskog predstavnika za člana Odbora za priznanja     
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Daliboru Tufekoviću prestankom studiranja završio mandat 
člana Odbora za priznanja te da je Odlukom Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta od 13. travnja 
2016. godine za člana Odbora za priznanja predložen Nikola Tufeković, student Pravnog fakulteta, 
stoga Senat treba donijeti odluku o razrješenju Dalibora Tufekovića dužnosti člana Odbora za 
priznanja Sveučilišta i o imenovanju Nikole Tufekovića. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženo razrješenje i 
imenovanje studentskih predstavnika za člana Odbora za priznanja i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju studentskog predstavnika 

za člana Odbora za priznanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

I. 
Dalibor Tufeković, student Poljoprivrednog fakulteta razrješuje se dužnosti člana Odbora za 
priznanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

II. 
Nikola Tufeković, predsjednik Studentskog zbora i student Pravnog fakulteta imenuje se na 
dužnost člana Odbora za priznanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

III. 
Imenovani studentski predstavnik za člana Odbora za priznanja naveden u točki II. ove Odluke 
nastavlja mandat prethodnog člana Odbora za priznanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku. 
 
16.4. Razrješenje i imenovanje studentskog predstavnika za člana upravnog vijeća Studentskog 

centra u Osijeku 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Daliboru Tufekoviću prestankom studiranja završio mandat 
za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku te da je Odlukom Skupštine Studentskog zbora 
Sveučilišta od 13. travnja 2016. godine za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku 
predložen Nikola Tufeković, student Pravnog fakulteta, stoga Senat treba donijeti odluku o razrješenju 
Dalibora Tufekovića dužnosti člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku i o imenovanju 
Nikole Tufekovića. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženo razrješenje i 
imenovanje studenskih predstavnika za člana Upravnog vijeća i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju studentskog predstavnika 

za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku 
 

I. 
Dalibor Tufeković, student Poljoprivrednog fakulteta Osijek razrješuje se dužnosti člana 
Upravnog vijeća  Studentskog centra u Osijeku.  
 

II. 
Nikola Tufeković, student Pravnog fakulteta Osijek imenuje se na dužnost člana Upravnog 
vijeća Studentskog centa u Osijeku.  
 

III. 
Imenovani studentski predstavnik za člana Upravnog  vijeća Studenskog centra u Osijeku 
naveden u točki II. nastavlja mandat prethodnog predstavnika za člana Upravnog vijeća 
Studenskog centra u Osijeku. 
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17. Prijedlog raspodjele sredstava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. 

godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003 – izvor 
opći prihodi i primici 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor 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 
dostavljena tablica s prijedlogom raspodjele sredstava Sveučilišta za 2016. godinu za redovnu 
djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003 – izvor opći prihodi i primici, sa 
sljedećim podatcima: ukupno – plaće i doprinosi-godišnji koeficijent – 50.113,00, za prijevoz – 
ukupno-4.219.649,00 kn, za materijalna prava zaposlenika – 3.150.005,00 kn te za naknade posl. zbog 
nezaposlenih osoba s invaliditetom ukupno-369.910,00 kn i za sistematske preglede ukupno – 
122.475,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 20. travnja 2016. 
godine dao je pozitivno Mišljenje na gore navedenu okvirnu raspodjelu proračunskih sredstava 
Sveučilišta za 2016. godinu.  
Nakon toga Rektor je zahvalio Prorektoru i predložio glasovanje o raspodjeli sredstava Sveučilišta za 
2016. godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003-izvor opći 
prihodi i primici. Članovi Senata prihvatili su navedeni prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o raspodjeli sredstava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu za 

redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija Državnog proračuna A621003 –  
izvor opći prihodi i primici 

 
U godišnjem planu sredstava za plaće i materijalne troškove u okviru osiguranih sredstava u 
Državnom proračunu RH za 2016. godinu, prihvaća se Prijedlog raspodjele sredstava 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu za redovnu djelatnost 
Sveučilišta, pozicija Državnog proračuna A621003 – izvor opći prihodi i primici.   
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
18. Prijedlog visine sredstva namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2016. 
godinu 

 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je također izvijestio Prorektor za financije i poslovne 
odnose Sveučilišta i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun, te istaknuo da je u 
materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog o visini sredstava namijenjenih Studenskom 
zboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom 
proračunu RH za 2016. godinu. Odbor za financijsko poslovanje i proračun Sveučilišta na sjednici 
održanoj 20. travnja 2016. godine dao je pozitivno Mišljenje na Prijedlog Odluke o visini sredstava 
namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu 
Republike Hrvatske za 2016. godinu, u iznosu od 400.000,00 kn.   
Nakon iznesenog Rektor je pozvao članove Senata da se očituju o prijedlogu visine sredstava 
namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 
2016. godinu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno, te su prihvatili navedeni prijedlog 
raspodjele sredstava i jednoglasno donijeli sljedeću  

ODLUKU 

o visini sredstava namijenjenih Studentskom zboru 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2016. godinu 
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U godišnjem planu sredstava namijenjenih Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2016. 
godinu, utvrđuje se visina sredstava u iznosu od 400.000,00 kn.  
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
19. Prijedlog visine sredstva namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2016. 
godinu 

 
Prorektor Mrčela je izvijestio o prijedlogu visine sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost  
Sveučilišta u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2016. godinu te istaknuo da je 
Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine dao 
pozitivno Mišljenje na prijedlog visine sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost u visini od 
150.000,00 kn.   
Nakon toga Rektor je pozvao članove Senata da se očituju o prijedlogu visine sredstava namijenjenih 
Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 
2016. godinu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno, te su prihvatili navedeni prijedlog 
raspodjele sredstava i jednoglasno donijeli sljedeću 

ODLUKU 

o visini sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2016. godinu 
 
U godišnjem planu sredstava namijenjenih Uredu za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 
2016. godinu, utvrđuje se visina sredstava u iznosu od 150.000,00 kn.  
 
 
20. Prijedlog visine sredstva namijenjenih Uredu za invalide Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2016. 
godinu 

 
Prorektor za financije i poslovne odnose je upoznao članove Senata s Prijedlogom Odluke o visini 
sredstava namijenjenih Uredu za invalide Sveučilišta u okviru osiguranih sredstava u Državnom 
proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu te istaknuo da je visina iznosa u godišnjem planu 
sredstava namijenjenih Uredu za invalide za 2016. godinu – 18.820,00 kn. Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na 
Prijedlog Odluke o gore navedenom iznosu sredstava namijenjenih Uredu za invalide.  
Nakon toga Rektor je pozvao članove Senata da se očituju o prijedlogu visine sredstava namijenjenih 
Uredu za invalide Sveučilišta u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2016. godinu. 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno, te su prihvatili navedeni prijedlog raspodjele 
sredstava i jednoglasno donijeli sljedeću  

ODLUKU 

o visini sredstava namijenjenih Uredu za invalide  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2016. godinu 
 
U godišnjem planu sredstava namijenjenih Uredu za invalide Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu RH za 2016. 
godinu, utvrđuje se visina sredstava u iznosu od 18.820,00 kn.  
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21. Godišnji plan raspodjele Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za 2016. godinu 
 
Prorektor Mrčela je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog 
Odluke o godišnjem planu raspodjele sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta za 2016. godinu i 
pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun na navedeni Prijedlog Odluke od 20. 
travnja 2016. godine. Na temelju članka 3., stavka 2. i 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja 
sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta donosi se godišnji plan prihoda i rashoda sredstava Poslovnog 
fonda za 2016. godinu. Prema Planu raspodjele, ukupni prihodi sredstva Poslovnog fonda iznose 
7.000.000,00 kn od toga; prihodi za školarine – 1.750.000,00 kn, prihodi za znanstvenoistraživačke 
projekte – 1.400.000,00 kn, prihodi za kapitalna ulaganja – 1.750.000,00 kn, prihodi za sveučilišne 
nagrade – 350.000,00 kn, prihodi za Studentski zbor – 350.000,00 kn, prihodi za sveučilišni sport – 
350.000,00 kn, prihodi za sredstva rezervi Fonda – 350.000,00 kn i ostali prihodi – 700.000,00 kn. 
Slijedom toga rashodi prate prihode prema navedenim kategorijama.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio članovima Senata glasovanje o godišnjem planu raspodjele sredstava Poslovnog fonda 
Sveučilišta za 2016. godinu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o godišnjem planu raspodjele sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta  

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
22. Prijedlog financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2016. godinu 
 
Isto tako Prorektor prof. dr. sc. Tomislav Mrčela je izvijestio da je u okviru ove točke dnevnog reda 
dostavljen Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta za 2016. godine s tabličnim prikazom 
prihoda i rashoda kojeg je prihvatila Skupština Studentskog zbora na sjednici održanoj 13. travnja 
2016. godine. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. 
godine dao pozitivno Mišljenje na dostavljeni Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta za 2016. 
godinu i dostavio ga Senatu.  
Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeni Financijski plan i jednoglasno su donijeli sljedeću   
 

ODLUKU 
o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana Studenskog zbora     

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu  
 
Prihvaća se Prijedlog Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu.     
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
23. Prijedlog financijskog plana Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 
 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor 
za financije i poslovne odnose Sveučilišta i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun, 
te istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Financijskog plana Odbora za sport, 
tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta za 2016. godinu. U prijedlogu financijskog plana ukupno 
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planirani prihodi za 2016. godine iznose 840.326,74 kn, od čega prihodi iz Državnog proračuna RH 
čine 150.000,00 kn, Poslovnog fonda Sveučilišta - 130.000,00 kn te 200.000,00 kn – preostala 
sredstva 11. Europskog sveučilišnog prvenstva u nogometu i 360.326,74 kn sredstava iz prijašnjih 
godina (prenesena sredstva iz 2015.). Planirani rashodi za 2016. godinu odnose se na sportska 
natjecanja-370.000,00 kn, sportske aktivnosti u slobodnom vremenu studenata-100.000,00 kn, 
sportske aktivnosti djelatnika Sveučilišta-30.000,00 kn, sufinanciranje fakulteta na međunarodnim 
sportskim igrama-20.000,00 kn i materijalni uvjeti-320.000,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i 
proračun je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog 
Financijskog plana Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu za 2016. godinu i uputio ga Senatu.  
Nakon iznesenog obrazloženja Prorektora, Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na 
izneseno te je Rektor preložio Senatu prihvaćanje Financijskog plana Odbora za sport, tjelesnu i 
zdravstvenu kulturu Sveučilišta za 2016. godinu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

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

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 
 

Prihvaća se Financijski plan Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu.  
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
24. Godišnji obračun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu 

 

Rektor je također predložio da pod ovom točkom dnevnog reda članove Senata također izvijesti prof. 
dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta.  
Prorektor je istaknuo da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun razmatrao na sjednici održanoj 
20. travnja 2016. godine te dao pozitivno Mišljenje na prijedlog Godišnjeg obračuna Sveučilišta za 
2015. godinu i utvrdio da su fakulteti, Umjetnička akademija, odjeli, kao proračunski korisnici, predali 
sva zakonom obvezna izvješća Područnom uredu Državne revizije u Osijeku u zakonskom roku do 31. 
siječnja 2016. godine, odnosno studentski centri kao neprofitne organizacije do 28. veljače 2016. 
godine. Isto tako sva propisana izvješća su u navedenim rokovima dostavljena i nadležnom 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Tehnologijsko razvojni centar d.o.o. Osijek kao trgovačko 
društvo sukladno primjeni Zakona o računovodstvu, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o 
sudskom registru, Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvješća obvezan je 
financijska izvješća dostaviti FINI do kraja ožujka, a Poreznoj upravi do kraja travnja tekuće godine za 
prethodnu godinu.  
Ukratko je istaknuo da ostvareni ukupni prihodi Sveučilišta za 2015. godini iznose 520.434.898 kn, a 
ukupni rashodi 529.286.602 kn te da su u materijalima za sjednicu dostavljeni tablični prikazi prihoda 
i primitaka za Sveučilište za 2015. godinu zatim rashodi i izdaci za 2015. godinu, ostvareni rezultat za 
2015. godinu i bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine. Odbor za financijsko poslovanje i proračun 
na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine dao je pozitivno Mišljenje na prijedlog Odluke o 
prihvaćanju Godišnjeg obračuna Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio da Senat prihvati Godišnji obračun Sveučilišta za 2015. godinu. Senat je prihvatio prijedlog 
Rektora i donio sljedeću 

 

ODLUKU 
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu 
 

Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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25. Izvješće o utrošku sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2015. godinu 
 
Isto tako, Prorektor Mrčela je u okviru točke 25. izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljeno Izvješće o utrošku sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) te pozitivno Mišljenje Odbora za 
financijsko poslovanje i proračun na Izvješće od 20. travnja 2016. godine i Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju Izvješća. Iz dostavljenog Izvješća vidljivo je da za 2015. godinu ukupan prihod iznosio 
11.324.929,88 kn, a rashodi 6.560.127,33 kn što predstavlja višak rashoda za prijenos u 2016. godinu 
u iznosu od 4.764.802,55 kn.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio članovima Senata glasovanje o prihvaćanju Izvješća. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
Prihvaća se Izvješće o utrošku sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku za 2015. godinu. 

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

 
 
26. Izvješće o radu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. 

godinu 
 
Prorektor prof. dr. sc. Tomislav Mrčela je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda 
odnosi na Izvješće o radu Studentskog zbora Sveučilišta te istaknuo da je u materijalima za sjednicu 
dostavljeno Izvješće o radu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
2015. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) te pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i 
proračun na Izvješće od 20. travnja 2016. godine i Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća. Izvješće 
se odnosi na gore navedeno razdoblje te provedene redovne aktivnosti Studenskog zbora, donesene 
pravne akte, proračun Studenskog zbora, programe studentskih zborova sastavnica, studentskih udruga 
i studenata pojedinaca, realizaciju Osječkog ljeta mladih 2015. godine, 19. smotru Sveučilišta, 38. 
Interliber, organizaciju humanitarne akcije: Božićna Bajka, provedba sveučilišne ankete o kvaliteti 
Studenskog centra, restorana i smještaja, organizacija humanitarne akcije za pomoć izbjeglicama i 
provedba 1. sveučilišne Brucošijade. 
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje 
o radu Studentskog zbora Sveučilišta za 2015. godinu i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
Prihvaća se Izvješće o radu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za 2015. godinu. 

 

Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
27. Izvješće o radu Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2015. godinu 
 
Isto tako, Prorektor Mrčela je izvijestio članove Senata da je u okviru ove točke dnevnog reda u 
materijalima za sjednicu dostavljeno Izvješće o radu Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) te pozitivno Mišljenje 
Odbora za financijsko poslovanje i proračun na Izvješće od 20. travnja 2016. godine i Prijedlog 
Odluke o prihvaćanju Izvješća. Izvješće se odnosi na gore navedeno razdoblje te provedene aktivnosti 
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Ureda za sportsku djelatnost kroz određene programske sadržaje u kojima je sudjelovalo 1000 
studentica i studenata i financijsko izvješće za 2015. godinu s pregledom prihoda i rashoda.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje 
o radu Ureda za sportsku djelatnost za 2015. godinu i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
Prihvaća se Izvješće o radu Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku za 2015. godinu. 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
28. Davanje suglasnosti: 
 
Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje 
suglasnosti za potpisivanje odnosno supotpis ugovora o izvođenju radova i predložio da članove 
Senata s istim upozna prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor  za financije i poslovne odnose 
Sveučilišta i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun.  
Prorektor prof. dr. sc. Tomislav Mrčela je upoznao članove Senata da je Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na 
davanje suglasnosti, kako slijedi: 
 
28.1. prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Elektrotehničkog fakulteta za potpisivanje Ugovora o 

izvođenju radova zaštitnih arheoloških istraživanja na području izgradnje nove zgrade 
Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku 

 
Potrebno je dati suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Elektrotehničkog fakulteta Osijek za 
potpisivanje Ugovora o izvođenju radova zaštitnih arheoloških istraživanja na području izgradnje nove 
zgrade Elektrotehničkog fakulteta Osijek u iznosu od 1.850.906,00 kuna bez PDV-a na koje je Odbor 
za financijsko poslovanje i proračun dao pozitivno Mišljenje i dostavio ga Senatu.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli   

ODLUKU 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Elektrotehničkog fakulteta Osijek za 
potpisivanje Ugovora o izvođenju radova zaštitnih arheoloških istraživanja na području 
izgradnje nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta Osijek u iznosu od 1.850.906,00 kuna bez 
PDV-a. 
 
28.2.  prof. dr sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

supotpis Ugovora o izvođenju radova zaštitnih arheoloških istraživanja na području 
izgradnje nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku 

 
Također je potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za supotpis Ugovora o izvođenju radova zaštitnih arheoloških istraživanja na 
području izgradnje nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta na koji je Odbor za financijsko poslovanje i 
proračun dao pozitivno Mišljenje i dostavio ga Senatu.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli  

ODLUKU 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za supotpis Ugovora o izvođenju radova zaštitnih arheoloških istraživanja na području 
izgradnje nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta Osijek u iznosu od 1.850.906,00 kuna bez 
PDV-a. 
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28.3.  prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
potpisivanje Ugovora o izradi projektno tehničke dokumentacije nove zgrade Studentskog 
paviljona 

 
Prorektor Mrčela je izvijestio da je potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora o izradi projektno tehničke 
dokumentacije nove zgrade Studentskog paviljona u iznosu od 2.398.500,00 kuna bez PDV-a na koji 
je Odbor za financijsko poslovanje i proračun dao pozitivno Mišljenje i dostavio ga Senatu.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za potpisivanje Ugovora o izradi projektno tehničke dokumentacije nove ugrade 
Studentskog paviljona u iznosu od 2.398.500,00 kuna bez PDV-a. 
 
 
29. Prethodno mišljenje o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti: prof. dr. sc. Mane Medić, 

redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
 

S ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je predložio da Senat upozna prof. dr. sc. Vladimir 
Cini, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku.  
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. Maneta 
Medića, redovitog profesora Ekonomskog fakulteta u Osijeku, zbog postojanja potrebe za nastavkom 
njegova rada, kako slijedi: Zamolba Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 16. 
veljače 2016. godine, Zamolba prof. dr. sc. Mane Medića za produljenje radnog odnosa nakon 
navršene 65 godine života od 14. ožujka 2014. godine, Oduka Fakultetskog vijeća Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku od 22. ožujka 2016. godine, Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva od 22. 
ožujka 2016. godine te pozitivno Izvješće Stručnog povjerenstva o znanstvenoj i nastavnoj izvrsnosti 
prof. dr. sc. Mane Medića, redovitog profesora Ekonomskog fakulteta u Osijeku 8. travnja 2016. 
godine te Odluka Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku o prihvaćanju Izvješća 
Stručnog povjerenstva od 19. travnja 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 Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 22. ožujka 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. Mane Medića 
kako bi se isto uputilo Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. 
Senat nije imao primjedbi na navedeno, stoga je Rektor 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. Mane 
Medića. 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. Mane Medić, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ispunjava kriterije nastavne izvrsnosti propisane 



 30

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. 

 
 
30. Razno 
30.1. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor je izvijestio Senat da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta poslalo Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj od 20. travnja 2016. godine. Kandidate za članove Nacionalnog vijeća 
mogu predlagati znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, Vijeće veleučilišta i visokih 
škola, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca 
sindikati u znanosti te znanstvenici i članovi akademske zajednice. Prijedlozi kandidata za članove 
Nacionalnog vijeća podnose se u pisanom obliku, do 2. svibnja 2016. godine i predložio da sastavnice 
svoje prijedloge kandidata za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj dostave Upravi Sveučilišta, koja će objedinjene podnijeti Ministarstvu.   
 
30.2. Predstavljanje pisane baštine biskupa Josipa Jurja Strossmayera  
 
Rektor je izvijestio Senat da se predstavljanje pisane baštine biskupa Josipa Jurja Strossmayera, 
objavljene u četiri sveska pod naslovom Sve za vjeru i za domovinu, zakazano za 26. travnja 2016. 
godine, u Auli Sveučilišta o kojoj je trebao govoriti mons. dr. sc. Marin Srakić, odgađa zbog 
zdravstvenih razloga.  
 
30.3. Ažuriranje podataka u Upisniku visokih učilišta MZOS-a 
 
Rektor je izvijestio dekane i pročelnike znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica da je Uprava za 
visoko obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta uputila zamolbu za ažuriranjem 
podataka o dekanima znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Upisniku visokih 
učilišta, koji se vodi pri Ministarstvu jer se kod pojedinih fakulteta navedeni podatci razlikuju u 
odnosu na one podatke koje se nalaze na službenim web stranicama samih fakulteta.     
 
30.4. Hrvatsko akademsko lovačko društvo Josip Juraj Strossmayer 
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku upoznao je članove Senata da 
je u okviru Zavoda za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo te Katedre za lovstvo, ribarstvo i ekologiju 
ustrojeno Hrvatsko akademsko lovačko društvo Josip Juraj Strossmayer te da je prvo okupljanje 
Društva predviđeno za 12. svibnja u Vukovaru i ovom prilikom uputio je poziv za učlanjenjem u 
Društvo.  
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na 
sudjelovanju u radu 7. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini i zaključio sjednicu u 11.10  
sati.  
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 


