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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

S E N A T  

 

Z A P I S N I K 

 

8. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  

akademskoj 2015./2016. godini, održane 28. lipnja 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.  Prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 

5.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  

6.  Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 

7.  Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan, zamjena za dekana prof. dr. sc. Dragu Žagara,  

Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet  

8.   Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 

9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  

10. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 

11. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  

12. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 

13. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan, Društvene znanosti/Pravni fakultet   

14. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne  

                                                                               znanosti   

15. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    

16. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u 

Đakovu 

17. Prof. dr. sc. Helena Sablić-Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 

18. Doc. art. Anđelko Mrkonjić, zamjenik pročelnice zamjena za pročelnicu doc. dr. sc. Ivanu Žužul, 

Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 

19. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 

20.  Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 

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

22.Nikola Tufeković, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku 

23. Matea Kurtović, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku zamjena za Mariju Bježančević, studenticu i članicu Studentskog zbora 

Sveučilišta, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 

24. Dino Tepšić, student i član 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.  Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 

2. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 

3. Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    

 

Glavna tajnica Sveučilišta  

Zdenka Barišić, mag. iur.  

 

 

 

Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
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Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   

 

Nenazočni: 

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

Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 

 

Ostali nazočni:  

1. Prof. dr. sc. Ivan Štefanić, direktor TeraTehnopolis d.o.o. 

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 8. sjednicu Senata u akademskoj 2015./2016. godini te pozdravio sve nazočne i predložio 

sljedeći  

 

Dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje Zapisnika: 

1.1. 7. sjednice Senata u akademskoj 2015/2016. godini od 26. travnja 2016. godine  

1.2. izvanredne sjednice Senata u akademskoj 2015/2016. godini od 17. lipnja 2016.  

        godine  

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

2.1. prof. dr. sc. Mirjana Baban iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 

polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u 

Osijeku (trajno zvanje) 

2.2. prof. dr. sc. Pero Mijić iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja 

poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 

(trajno zvanje) 

2.3. izv. prof. dr. sc. Vedran Slačanac iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 

(prvi izbor) 

2.4. izv. prof. dr. sc. EnrihMerdić iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja biologija, znanstvene grane zoologija na Odjelu za biologiju (prvi izbor) 

2.5. Akademik Vladimir Bermanec iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja geologija, znanstvene grane mineralogija i petrologija na Medicinskom fakultetu 

Osijek (naslovno zvanje) 

3. Prethodno mišljenje o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti za prof. dr. sc. Stjepana 

Aračića, redovitog profesora u trajnom zvanju na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 

4. Izmjene i dopune studijskih programa sveučilišnih i stručnih studija do 20 % 

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

4.1. Diplomski sveučilišni studiji:  

Elektrotehnika, smjerovi: Komunikacija i informatika, Elektroenergetika  

 Računarstvo 

4.2. Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, 

Informatika 

 

 

Filozofski fakultet 

4.3. Preddiplomski  i diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Filozofije  
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4.4. Preddiplomski sveučilišni jednopredmetni i dvopredmetni studij Njemačkog jezika i 

književnosti  

4.5. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Mađarskog jezika i književnosti; smjer: 

komunikološki 

Poljoprivredni fakultet 

4.6. Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda; smjerovi Agroekonomika, Bilinogojstvo, 

Hortikultura, Zootehnika, Mehanizacija   

4.7. Preddiplomski stručni studiji:  

Agrarno poduzetništvo,  

Bilinogojstvo: smjer Ratarstvo,  

Mehanizacija u poljoprivredi   

Zootehnika 

Umjetnička akademija  

4.8. Preddiplomski sveučilišni studiji:  

Gluma i lutkarstvo 

Likovna kultura  

Glazbena pedagogija  

4.9. Diplomski sveučilišni studiji:  

Kazališna umjetnost; smjer Gluma i lutkarstvo 

Likovna kultura 

Glazbena pedagogija 

5. Usklađivanje studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poduzetnički 

menadžment i poduzetništvo 

6. Nastavni kalendar za akademsku 2016./2017. godinu 

7. Sveučilišni izborni kolegiji za akademsku 2016./2017. godinu 

8. Uvjeti upisa u višu godinu studija u akademskoj 2016./2017. godini 

9. Prijedlog upisnih kvota za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija  u 

akademskoj 2016./2017. godini 

10. Godišnja izvješća dekana, pročelnika i ravnatelja znanstveno-nastavnih sastavnica i 

sastavnica za akademsku 2014/2015. godinu: 

10.1. Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog fakulteta   

10.2. Tugomir Kuduz,prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku  

11. Godišnje izvješće Uprave Društva Tera Tehnopolis d.o.o. u 2015. godini  

12. Godišnje izvješće prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta o radu i poslovanju 

Sveučilišta za akademsku 2014/2015. godinu: 

13. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog 

fakulteta u Đakovu   

14. Prijedlog Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za biologiju  

15. Supokroviteljstvo Sveučilišta međunarodne znanstvene konferencije International 

Conference on Smart Systems and Technologies 2016. (SST 2016) od 12. do 14. listopada na 

Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

16. Sveučilišno izdavaštvo 

17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju primjene AHP metode kod raspodjele dijela sredstava po 

Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 

2016./2017. i 2017/2018.  

18. Prijedlog raspodjele sredstava po Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih 

studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 

akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017/2018. 

18.1. za materijalne troškove  

18.2. za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe 

19. Prijedlog Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava za studentske programe Studentskog 

zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

19.1. Prijedlog imenovanja dva predstavnika nastavnika u Povjerenstvo za  

         vrednovanje studentskih programa 
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20. Prijedlog raspodjele doznačenih sredstava za namjensko institucijsko financiranje 

znanstvene djelatnosti za 2016. godinu 

21. Davanje suglasnosti za potpisivanje ugovora: 

21.1. prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje Ugovora o  

         izvođenju  radova na rekonstrukciji studentskog doma na adresi I. G. Kovačića  

          4, Osijek 

21.2. prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta za  

         potpisivanje ugovora za izvođenje zaštitnih arheoloških istraživanja za novu  

         zgradu  Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 

21.3. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta za oročavanje 

         sredstava 

21.4. prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i  

         informacijskih tehnologija za obavljanje financijskih transakcija unutar žiro  

         računa 

22. Izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-

nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju 

23. Razno 

 

Rektor je istaknuo da su Poziv i materijali za 8. sjednicu Senata dostavljeni elektroničkim putem te je 

predložio izmjene i dopune dnevnog reda na način da se u okviru točke 9. dodaje podtočka:  

 

9.1. Davanje suglasnosti Medicinskom fakultetu za organizaciju i izvođenje nastave u  

akademskoj 2016./2017. godini za izvanredne studente na diplomskom sveučilišnom studiju 

Sestrinstvo u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ - u Slavonskom Brodu-nastavnoj bazi 

Medicinskog fakulteta Osijek, te se točka 22.  mijenja i glasi: 

22.  Oduka o provedbi funkcionalne integracije Sveučilišta, a dosadašnja točka 22. Izbor jednog 

člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišni nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-

nastavnom zvanju postaje točka 23.,slijedom toga je točka 

24.  Razno 
 

Predloženi dnevni red uz navedene izmjene i dopune dnevnog reda s točkama/podtočkama 9.1., 22., 23. 

i 24. jednoglasno je prihvaćen.   

 

1. Prihvaćanje Zapisnika: 

 

Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio nazočne da su u materijalima za sjednicu 

dostavljeni na uvid zapisnici, 7. sjednice Senata od 26. travnja 2016. godine i Izvanredne sjednice Senata 

od 17. lipnja 2016. godine te istaknuo da Upravi Sveučilišta nisu dostavljene primjedbe na navedene 

zapisnike i predložio glasovanje o prihvaćanju zapisnika, kako slijedi:  

 

1.1. 7. sjednice Senata u akademskoj 2015/2016. godini od 26. travnja 2016. godine 

 

Zapisnik 7. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini od 26. travnja 2016. godine je prihvaćen 

jednoglasno u cijelosti.  

 

1.2. izvanredne sjednice Senata u akademskoj 2015/2016. godini od 17. lipnja 2016.  

        godine  

 

Zapisnik Izvanredne sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini od 17. lipnja 2016. godine je 

prihvaćen jednoglasno u cijelosti.  

 

 

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

2.5. ukratko podnesu izvješća dekan prof. dr. sc. Vlado Guberac za Poljoprivredni fakultet, dekan prof. 

dr. sc. Drago Šubarić za Prehrambeno-tehnološki fakultet, prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski za 

Odjel za biologiju i dekan prof. dr. sc. Aleksandar Včev za Medicinski fakultet.  

 

2.1. prof. dr. sc. Mirjana Baban iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 

polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 

(trajno zvanje) 

 

Dekan Poljoprivrednog fakulteta je izvijestio članove Senata da je prof. dr. sc. Mirjana Baban objavila 

je 197 znanstvenih i stručnih radova i oko 250 stručno-popularnih članaka u časopisima „Agroglas“ i 

„Konjska snaga“, gdje je bila stručna savjetnica. U koautorstvu je objavila ukupno 99 znanstvenih 

radova, 11 radova citiranih u SCI bazi, (od kojih su 6 u Current Contents bazi), 88 radova citiranih u 

CAB i FSTA, 136 radova objavljenih na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, 98 stručnih 

radova. Sudjelovala je na 57 međunarodnih i 23 nacionalna znanstvena skupa. Radove je prezentirala 

na 18 domaćih i 23 međunarodnih skupova, a održala je i 13 plenarnih izlaganja na međunarodnim 

skupovima. Bila je voditeljica znanstvenoga projekta MZOŠ, suradnica na sedam znanstvenih projekata 

MZT, jednom projekata MPŠ, jednom projektu MZOŠ, jednom bilateralnom znanstvenom projektu, te 

konzultant na jednom projektu MZTŠ. Voditelj je znanstvenog projekta prema odluci Senata. Članica 

je Uredničkog odbora znanstvenog časopisa Krmiva od 2011. godine do danas. Dvije godine zaredom 

(2014. i 2015. godine) bila je predsjednica Znanstvenog odbora i Urednica Zbornika radova 7. i 8. 

međunarodnog znanstvenog stručnog skupa u Vukovaru. Koautorica je na pet objavljenih sveučilišnih 

udžbenika i jedan je u tisku, te autorica jednog priručnika i jedne monografije koja je u tisku. Bila je 

recenzentica jednog sveučilišnog udžbenika, jednog sveučilišnog priručnika, brojnih autorskih i 

matičnih knjiga pojedinih pasmina te brojnih znanstveno stručnih radova, kao i jednog međunarodnog 

znanstvenog projekta. Bila je mentorica na četrdeset pet (45) diplomskih radova iz modula vezanih za 

konjogojstvo. U koautorstvu je sa studentima Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku objavila ukupno 

trideset sedam radova (37) različitih kategorija od kojih je petnaest radova (15)  objavljeno iz teme 

diplomskog rada u referentnim časopisima. Članica je organizacijskih i znanstvenih odbora 

međunarodnih i domaćih simpozija, te moderatorica sekcija. Dekan je zatim konstatirao da je 

Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Mirjane Baban u trajno znanstveno-nastavno 

zvanje redovite profesorice u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 

Statutom Sveučilišta, Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. 

dr. sc. Mirjana Baban ispunjava zakonske uvjete za 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. Mirjane Baban 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. Mirjane Baban, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz 

znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene 

grane stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku. 
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2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice 

u trajnom zvanju 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., 101/14.-Odluka USRH i 60/15..-Odluka USRH) i u 

skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

2.2. prof. dr. sc. Pero Mijić iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja 

poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (trajno 

zvanje) 

 

Dekan prof. dr. sc. Vlado Guberac je izvijestio članove Senata da je prof. dr. sc. Pero Mijić objavio je 

kao autor i suautor preko 200 znanstvenih i stručnih radova od kojih je preko 50 citirano u 

međunarodnim bazama podataka. Održao je 20 priopćenja na znanstvenim skupovima, od kojih je 15 

na međunarodnim znanstvenim skupovima. Recenzirao je 30 radova, od kojih su 15 radova u 

znanstvenim časopisima, a 15 radova u zbornicima radova s znanstvenih skupova. Bio je voditelj dva i 

suradnik na tri znanstvena domaća projekta (MZOS RH i MP RH) i voditelj dva međunarodna 

bilateralna projekta. Također je vodio više županijskih projekata i suradnji s gospodarstvom. Bio je 

mentor u tri doktorska rada pri čemu e objavio četiri znanstvena rada u koautorstvu sa studentom koji je 

završio poslijediplomski (doktorski) studij. Član je Uredničkog odbora znanstvenog časopisa 

Mljekarstvo i stručnog glasila Uzgoj goveda. Koautor je tri sveučilišna udžbenika, dva sveučilišna 

priručnika, jedne međunarodne znanstvene knjige i jedne stručne monografije. Recenzirao je dva 

sveučilišna udžbenika. Bio je mentor 95 diplomskih i završnih radova na Poljoprivrednom fakultetu 

Sveučilišta u Osijeku i na Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Požegi. Od toga je bio mentor 50 

diplomskih i završnih radova u razdoblju od zadnjeg izbora. U koautorstvu sa studentima objavio je 

devet radova. Bio je član u brojnim znanstvenim i organizacijskim odborima domaćih i međunarodnih 

simpozija, kongresa i konferencija. Obnašao je više dužnosti na Poljoprivrednom fakultetu (predstavnik 

asistenata u Fakultetskom vijeću, član Etičkoga povjerenstva Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku za 

istraživanja na životinjama, član Povjerenstva za opća akta, član Odbora za diplomske ispite, 

predsjednik Katedre za govedarstvo i konjogojstvo). Od 2015. godine predstojnik je Zavoda za 

stočarstvo. Dekan je konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Pere 

Mijića u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 

i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Pero Mijić ispunjava zakonske uvjete za znanstveno-

nastavno zvanje redovitog profesora. 

Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 

Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Pere Mijića 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. Pere Mijića, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 

znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene 

grane stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku. 

 

2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 

u trajnom zvanju navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 

i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 

174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15..-Odluka USRH) i u 

skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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2.3. izv. prof. dr. sc. Vedran Slačanac iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu (prvi 

izbor) 

 

Dekan prof. dr. sc. Drago Šubarić je izvijestio članove Senata da da je izv. prof. dr. Vedran Slačanac 

objavio 34 znanstvena rada, od toga 14 radova u časopisima indeksiranim u tercijarnim publikacijama 

(a1), 9 radova u publikacijama druge (a2) skupine te 11 znanstvenih radova u zbornicima radova s 

međunarodnih znanstvenih skupova (a3). Aktivno je sudjelovao u radu 13 međunarodnih znanstvenih 

skupova s 28 radova te 12 nacionalnih skupova s 10 radova. Recenzirano je ukupno 31 znanstveni rad. 

Sudjelovao je kao suradnik u više nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata, kako slijedi: 

„Unaprjeđenje proizvodnje nutritivno visokovrijedne hrane“ te projektu financiranom od strane MZOS-

a pod nazivom: „Funkcionalna svojstva raznih vrsta mlijeka i sirutke fermentiranih probioticima“ te na 

dva međunarodna bilateralna projekta. Član je Uređivačkog odbora a1 znanstvenog časopisa 

Mljekarstvo te je bio član znanstvenog odbora 37., 38. i 39. hrvatskog simpozija mljekarskih stručnjaka. 

Autor je materijala i predavanja za predmete Sirovine animalnog podrijetla, Mikrobiološki i biokemijski 

procesi u mljekarstvu, Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda postavljenih na web stranici Fakulteta. 

Pod njegovim mentorstvom obranjeno je 9 diplomskih radova, te 23 završna rada. Dekan je konstatirao 

da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Vedrana Slačanca u znanstveno-

nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Pravilnikom 

Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Vedran Slačanac ispunjava zakonske uvjete za 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. Vedrana Slačanca 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. Vedrana Slačanca, izvanrednog profesora u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog 

područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambena tehnologija na 

Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku. 

 

2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 

navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 

46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15..-Odluka USRH) i u skladu s 

člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

2.4. izv. prof. dr. sc. EnrihMerdić iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 

biologija, znanstvene grane zoologija na Odjelu za biologiju (prvi izbor) 

 

Prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski izvijestio je članove Senata da je izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić 

je  objavio 21 znanstveni rad u časopisima koji su citirani u bazi Current Contents i 8 radova koji su 

citirani u bazi WoS, 11 radova citirano je u bazi Scopus, 17 radova u Zoological Records Plus što ukupno 

iznosi 57 znanstvenih radova (21 CC, 8 WoS, 11 Scopus i 17 ZooRec). Nadalje, objavio je i 26 radova 

u časopisima ili zbornicima radova koji su citirani u bazi CAB, što sveukupno iznosi 83 objavljena rada 

u indeksiranim časopisima, i još 4 rada u časopisima koji nisu indeksirani. Sudjelovao je u radu mnogih 

međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova s ukupno 97 priopćenja (50 međunarodnih i 47 domaćih). 

Glavni je autor 7 znanstvenih radova objavljenih u časopisima koje citira CC. Devet (9) znanstvenih 

radova objavljenih u časopisima koje citira CC (više od 1/3) su u časopisima s faktorom odjeka većim 

od medijana (Q1-tri rada i Q2-šest radova) područja (sukladno klasifikaciji Journal Citation Reports – 
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ISI Thompson). Recenzirao je je 15 znanstvenih radova za međunarodne časopise. Bio je glavni 

istraživač dva projekta financirana od MZOS-a te je unutar jednog međunarodnog znanstvenog projekta 

bio voditelj radne grupe za beskralježnjake. Pod njegovim mentorstvom izrađeno je i obranjeno 6 

magistarskih radova te 6 doktorskih disertacija i u koautorstvu sa studentima objavio je 5 radova. 

Recenzent je jednog sveučilišnog udžbenika. Bio je mentor u 55 diplomskih radova i u koautorstvu sa 

studentima objavio je ukupno 7 znanstvenih radova. Predsjednik je Hrvatskog entomološkog društva i 

član Velikog vijeća Hrvatskog biološkog društva. Na međunarodnoj razini bio je član upravnog odbora 

European Mosquito Control Associoation te član Society of Vector Ecology. Bio je predsjednik 

organizacijskog odbora 3. European Mosquito Contro. Association Workshop, Osijek rujan 2009., član 

znanstvenog odbora International scientific/professional conference Ariculture in nature and 

enviromental protection, te je od 2009. godine član znanstvenog odbora znanstveno-stručno-

edukativnog seminara DDD i ZUPP kojeg organizira na međunarodnoj razini tvrtka Korunić. Član je 

znanstvenog odbora Hrvatskog simpozija o invazivnim vrstama. Prorektor je zatim konstatirao da je 

Vijeće Odjela za biologiju provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Enriha Merdića u znanstveno-

nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Pravilnikom Odjela za biologiju i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. 

prof. dr. sc. Enrih Merdić ispunjava zakonske uvjete za 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. Enriha Merdića 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. Enriha Merdića, izvanrednog profesora u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog 

područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija, znanstvene grane zoologija na 

Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 

navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 

46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15..-Odluka USRH) i u skladu s 

člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

2.5. Akademik Vladimir Bermanec iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja geologija, znanstvene grane mineralogija i petrologija na Medicinskom fakultetu Osijek 

(naslovno zvanje) 

 

Dekan prof. dr. sc. Aleksandar Včev izvijestio je članove Senata da je akademik Vladimir Bermanec 

autor 45 znanstvenih radova u časopisima koje citira CC, 31 znanstvenog rada u drugim časopisima, 2 

rada u ostalim časopisima, oko 150 priloga znanstvenih skupova. Također je autor 5 radova drugih vrsta 

i 2 patenta. Održao je niz pozvanih predavanja iz Arheomineralogije na Saveznom sveučilištu 

Pernambuco u Brazilu (2011) i u na Sveučilištu u Pretoriji u Južnoafričkoj republici (2012) te jednu 

radionicu iz kristalografije održanu uz mikroskopski kongres Južne Afrike (MSSA2015) u Pretoriji. 

Voditelj je i glavni istraživač na jednom projektu i jednom bilateralnom Hrvatsko-makedonskom 

projektu, a vodio je i uspješno završena dva projekta i po dva Hrvatsko Slovenska i Hrvatsko 

Makedonska projekta Ministarstva znanosti RH. Bio je mentor na 33 kvalifikacijska rada na Sveučilištu 

u Zagrebu, Ljubljani, Belo Horizonteu i Skopju (od toga 7 disertacija). Bio je član uređivačkog odbora 

uglednih časopisa The Canadian Mineralogist, GeologiaCroatica i MineralogicalJournalofRomania. 

Član je Matičnog povjerenstva za Geoznanosti u dva posljednja mandata. Gostujući je urednik 

znanstvenog časopisa GeologiaCroatica koji izlazi u spomen na preminulog akademika Ivana Jurkovića. 

Recenzira članke za domaće i međunarodne časopise GeologiaCroatica, GeologicaMacedonica, 

EuropeanJournal for Mineralogy i Canadian Mineralogist. Autor je dvije knjige i tri poglavlja u 
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knjigama. Bio je voditelj 21 završnog rada. Član je Družbe Braće Hrvatskog Zmaja i meštar 

prirodoslovlja te je član suradnik HAZU. Dvije godine bio je predstojnik Mineraloško-petrografskog 

zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, tri puta zamjenik pročelnika, a jednom 

pročelnik Geološkog odsjeka. Od 2004. do 2006. godine uspješno je obavljao dužnost prodekana za 

kapitalna ulaganja na PMF-u. Predsjednik je Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu i predsjednik Odbora za dodjelu rektorovih nagrada Sveučilišta u Zagrebu. Dekan je zatim 

konstatirao da je Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek provelo postupak izbora akademika 

Vladimira Bermaneca u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u 

skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom 

Medicinskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da akademik Vladimir Bermanec ispunjava 

zakonske uvjete za naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. 

Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 

Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora akademika Vladimira Bermaneca u naslovno 

znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. 

Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 

 

O D L U K U 

 

1. Potvrđuje se izbor akademika Vladimira Bermaneca u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 

redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 

znanstvenog polja geologija, znanstvene grane mineralogija i petrologija na Medicinskom 

fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

2. Izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 

navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 

46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15..-Odluka USRH) i u skladu s 

člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

 

3. Prethodno mišljenje o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti za prof. dr. sc. Stjepana 

Aračića, redovitog profesora u trajnom zvanju na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 

 

S ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je predložio da Senat upozna prof. dr. sc. Ivan 
Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.  

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. Stjepana 
Aračića, redovitog profesora Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, zbog postojanja potrebe za 
nastavkom njegova rada, kako slijedi: Zamolba Zavoda za proizvodno strojarstvo od 23. ožujka 2016. 
godine, Oduka Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu od od31. ožujka 2016. 

godine, Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva od 31. ožujka 2016. godine te pozitivno Izvješće 
Stručnog povjerenstva o znanstvenoj i nastavnoj izvrsnosti prof. dr. sc. Stjepana Aračića, redovitog 
profesora Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu22. travnja 2016. godine te Mišljenje i prijedlog 
Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu o usvajanju Izvješća Stručnog 
povjerenstva. 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 Mišljenju i prijedlogu Fakultetskog vijeća Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu od 28. travnja 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 
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odnosa nakon navršene 65. godine života za prof. dr. se. Stjepana Aračića 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. Stjepana 
Aračića. 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. Stjepan Aračić, redoviti profesor u trajnom zvanjuStrojarskog fakulteta u 

Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ispunjava 

kriterije nastavne izvrsnosti propisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 139/13.) u postupku 

produljenja radnog odnosa nakon navršene 65. godine života. 

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

tehnološki razvoj. 

 

 

4. Izmjene i dopune studijskih programa sveučilišnih i stručnih studija do 20 % 

 

Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 

studijskih programa na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Filozofskom 

fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu i Umjetničkoj akademiji, i predložio da o istima izvijesti prof. dr. 

sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju kako slijedi:  

 

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

 

Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta na sjednici održanoj 05. 

travnja 2016. godine donijelo Odluke o izmjenama i dopunama  studijskih programa kako slijedi: 

diplomskih sveučilišnih studija Elektrotehnika; smjerovi: Komunikacije i informatika, 

Elektroenergetika, te Računarstvo i preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnika; smjerovi: 

Elektroenergetika, Automatika, Informatika, te uputilo prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa 

Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo 

da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih 

programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila) predložio izmjene i 

dopune postojećih programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine kako slijedi:   

 

4.1. Diplomski sveučilišni studiji:  

Elektrotehnika, smjerovi: Komunikacija i informatika, Elektroenergetika   

Računarstvo 

 

Predlaže se uvođenje 1 fakultativnog predmeta Njemački jezik u 4. semestru na oba smjera. 

Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 

navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija  

Elektrotehnika; smjerovi: Komunikacije i informatika, Elektroenergetika  na  

Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 



11 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija  

Elektrotehnika; smjerovi: Komunikacije i informatika, Elektroenergetika  (dopusnica Ministra 

znanosti, obrazovanja i športa od 9. lipnja 2005. godine). 

 

Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Računarstvo 

 

Predlaže se uvođenje 1 fakultativnog predmeta Njemački jezik u 4. semestru. 

Rektor je predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna navedenog studijskog programa. Senat je ovaj 

prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  

diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 

Računarstvo (dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa od 2. lipnja 2005. godine). 

 

Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

4.2. Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, 

Informatika 

 

Predlaže se uvođenje 1 fakultativnog predmeta Njemački jezik u 6. semestru na sva tri smjera. 

Nakon iznesenoga Rektor je predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna navedenog studijskog 

programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog stručnog studija 

Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika  

na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog stručnog studija (dopusnica 

Ministra znanosti, obrazovanja i športa od 9. lipnja 2005. godine). 

 

Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Filozofski fakultet 

 

Isto tako, Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 

27. travnja i 25. svibnja 2016. godine donijelo Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa 

kako slijedi: preddiplomski  i diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Filozofije, preddiplomski 

sveučilišni jednopredmetni i dvopredmetni studij Njemačkog jezika i književnosti i diplomski 

sveučilišni dvopredmetni studij Mađarskog jezika i književnosti; smjer: komunikološki, te uputilo 

Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu 

dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune 

postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine kako slijedi: 

 

4.3. Preddiplomski  i diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Filozofije  
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Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Filozofije 

 

Predlaže se brisanje dva obvezna predmeta (Logika I. i Logika II.) te uvođenje dva nova obvezna 

predmeta (Logika i Filozofija uma) i uvođenje dva nova izborna predmeta (Filozofija književnosti i 

Filozofija filma). Predložene promjene predstavljaju 2/44x100=4,54% promjena, što zajedno s 

prethodnim izmjenama predstavlja 6,87% promjena 

Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 

navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

  

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  

preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofije  

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 

dvopredmetnog studija Filozofije. 

 

Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Filozofije 

 

Predlaže se uvođenje 1 novog izbornog predmeta: Filozofija Karla Jaspersa (2P+1S, 3 ECTS boda). 

Nakon iznesenoga Rektor je zahvalio Prorektoru i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 

navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  

diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofije  

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 

studija Filozofije. 

 

Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

4.4. Preddiplomski sveučilišni jednopredmetni i dvopredmetni studij Njemačkog jezika i 

književnosti  

 

Preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Njemačkog jezika i književnosti 

 

Predlaže se uvođenje 2 nova izborna predmeta, kako slijedi: Gramatičke vježbe iz njemačkog jezika 

(2V, 2 ECTS boda) i Zabavna književnost na njemačkom jeziku (2S, 2 ECTS boda). 

Nakon iznesenoga Rektor je predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna navedenog studijskog 

programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  

preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Njemački jezik i književnost 

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 

jednopredmetnog studija Njemačkog jezika i književnosti. 
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Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Njemačkog jezika i književnosti 

 

Predlaže se uvođenje 2 nova izborna predmeta, kako slijedi: Gramatičke vježbe iz njemačkog jezika 

(2V, 2 ECTS boda) i Zabavna književnost na njemačkom jeziku (2S, 2 ECTS boda).  

Senat je prihvatio Izvješće Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  

preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Njemački jezik i književnost 

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 

dvopredmetnog studija Njemačkog jezika i književnosti. 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

4.5. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Mađarskog jezika i književnosti; smjer: 

komunikološki 

 

Predlaže se uvođenje novog obaveznog predmeta Stručna praksa (5V, 5 ECTS boda), mijenjanje broja 

ECTS bodova 2 izborna predmeta: Osnove nakladništva i knjižarstva (sa 3 ECTS boda se mijenja na 2 

ECTS boda) i Tiskovni žanrovi (sa 3 ECTS boda se mijenja na 2 ECTS boda) i mijenjanje oblika nastave.  

Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 

navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  

diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Mađarski jezik i književnost; smjer: 

komunikološki na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 

studija Mađarski jezik i književnost; smjer: komunikološki. 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Poljoprivredni fakultet 

 

Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta je na sjednici održanoj 

28. travnja 2016. godine donijelo Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa kako slijedi: 

preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda; smjerovi Agroekonomika, Bilinogojstvo, 

Hortikultura, Zootehnika, Mehanizacija te preddiplomskih stručnih studija Agrarno poduzetništvo, 

Bilinogojstvo: smjer Ratarstvo, Mehanizacija u poljoprivredi i Zootehnika, te uputilo prijedloge izmjena 

i dopuna studijskih programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo 

da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila od 10. lipnja 2009. godine predložio izmjene i 

dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine kako slijedi:   

 

4.6. Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda; smjerovi Agroekonomika, Bilinogojstvo, 

Hortikultura, Zootehnika, Mehanizacija  
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Prijedlog izmjena se odnosi na izmjene u poglavlju 2. Opći dio, točka 2.6. Akademski stupanj, koja je 

glasila: “Nakon stjecanja 180 ECTS bodova, izrade i obrane završnog rada studenti stječu naziv 

prvostupnika poljoprivrede,“ mijenja se i glasi: Način završetka studija: “Sveučilišni preddiplomski 

studij Poljoprivreda smjer Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Zootehnika, Mehanizacija 

završava polaganjem svih ispita, izradom završnog rada, te ocjenom završnog rada i studenti stječu naziv 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije.” 

Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 

navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 

Poljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Zootehnika, 

Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 

Poljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Zootehnika, 

Mehanizacija.  

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

4.7. Preddiplomski stručni studiji: Agrarno poduzetništvo, Bilinogojstvo: smjerovi: Ratarstvo i 

Hortikultura, Mehanizacija u poljoprivredi i Zootehnika 

 

Prijedlog izmjena se odnosi na izmjene u poglavlju 2. Opći dio, točka 2.5. mijenja se i glasi: Način 

završetka studija: „Preddiplomski stručni studij završava polaganjem svih ispita, izradom završnog rada 

i ocjenom završnog rada, a studenti završetkom preddiplomskog stručnog studija stječu naziv stručni 

prvostupnik/ca inženjer/ka uz naznaku studija. 

Nakon iznesenoga Rektor je zahvalio Prorektoru i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 

navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskih programa preddiplomskih stručnih studija  

Agrarno poduzetništvo, Bilinogojstvo; smjerovi: Ratarstvo i Hortikultura,  

Mehanizacija u poljoprivredi i Zootehnika na Poljoprivrednom fakultetu  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija  

Poljoprivreda; smjerovi Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Zootehnika, Mehanizacija. 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Umjetnička akademija 

 

Isto tako, Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Umjetničke akademije je na sjednici održanoj 27. 

travnja 2016. godine donijelo Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa preddiplomskih 

sveučilišnih studija: Gluma i lutkarstvo, Likovna kultura, Glazbena pedagogija i diplomskih sveučilišnih 

studija: Kazališna umjetnost; smjer Gluma i lutkarstvo, Likovna kultura, Glazbena pedagogija, te uputilo 

Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu 

dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila od 10. lipnja 2009. godine 
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predložio izmjene i dopune postojećih programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. 

godine kako slijedi 

 

4.8. Preddiplomski sveučilišni studiji: Gluma i lutkarstvo, Likovna kultura, Glazbena pedagogija 

 

Prijedlog izmjena na navedenim studijima je uvođenje izvedbe nastave za studente u statusu 

izvanrednog studenta od akademske godine 2016./2017. 

Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 

navedenog studijskog programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeće odluke: 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  

preddiplomskog sveučilišnog studija Gluma i lutkarstvo na Umjetničkoj akademiji  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Gluma 

i lutkarstvo. 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  

preddiplomskog sveučilišnog studija Likovna kultura na Umjetničkoj akademiji  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 

Likovna kultura. 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  

preddiplomskog sveučilišnog studija Glazbena pedagogija na Umjetničkoj akademiji  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 

Glazbena pedagogija. 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

4.9. Diplomski sveučilišni studiji: Kazališna umjetnost; smjer Gluma i lutkarstvo; Likovna 

kultura; Glazbena pedagogija 

 

Također u okviru ove podtočke Prorektor je izvijestio da je prijedlog izmjena na navedenim studijima 

uvođenje izvedbe nastave za studente u statusu izvanrednog studenta od akademske godine 

2016./2017. 

Nakon podnesenog izvješća Rektor je predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna navedenih 

studijskih programa. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeće odluke: 

 

ODLUKU 
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o izmjenama i dopunama studijskog programa  

diplomskog sveučilišnog studija Kazališna umjetnost; smjer: Gluma i lutkarstvo  

na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kazališna 

umjetnost; smjer: Gluma i lutkarstvo. 
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  

diplomskog sveučilišnog studija Likovna kultura  

na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Likovna 

kultura. 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  

diplomskog sveučilišnog studija Glazbena pedagogija 

na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Glazbena 

pedagogija. 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

5. Usklađivanje studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poduzetništvo i 

poduzetnički menadžment 

 

Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na usklađivanje 

studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poduzetništvo i poduzetnički menadžment na 

Ekonomskom fakultetu i predložio da o istome izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za 

znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 

Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta donijelo na sjednici održanoj 

24. svibnja 2016. godine Odluku o usklađenosti navedenog  studijskog programa s člankom 78. stavkom 

3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i člankom 12. Pravilnika o sadržaju 

dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje 

studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta. Navedeni studijski program koji se izvodio na 

temelju izdane dopusnice Ministra od 2. lipnja 2005. godine imao je izmjene i dopune od kojih je jedna 

bila i promjena naziva studija prema kojoj novi naziv studija glasi: Poduzetnički menadžment i 

poduzetništvo. Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti 

i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 94/13) izmijenjen  je članak 78. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju, dodavanjem stavka 3. prema kojemu studijski programi sadrže 

ishode učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, 

kao i predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. 

Temeljem citirane zakonske odredbe kao i članka 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za 

izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 

reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10) izvršeno je usklađivanje navedenoga 

studijskog programa, stoga se predlaže da Senat donese Odluku o usklađenosti navedenoga studijskog 

programa. 
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Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje odluke o 

usklađenosti studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poduzetništvo i poduzetnički 

menadžment na Ekonomskom fakultetu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 

ODLUKU 

o usklađenosti studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija  

Poduzetnički menadžment i poduzetništvo na  

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Ekonomski fakultet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je uskladio studijski program 

diplomskog sveučilišnog studija Poduzetnički menadžment i poduzetništvo s člankom 78. stavkom 

3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 

105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. 

Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti 

visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne 

novine, broj 24/10).  

Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu ispunjavanjem 

pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj sati za svaku 

studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

6. Nastavni kalendar za akademsku 2016./2017. godinu 

 

Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda također izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, 

prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 

Prorektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o nastavnom 

kalendaru za akademsku godinu 2016./2017. te istaknuo da će nastava na znanstveno-nastavnim i 

umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj  godini 

2016./2017. započeti 3. listopada 2016. godine. U zimskom semestru nastava će se održavati od 3. 

listopada do 23. prosinca 2016. godine, te od 9. do 27. siječnja 2017. godine. Božićni i novogodišnji 

blagdani traju od 24. prosinca 2016. do 6. siječnja 2017. godine. Zimski ispitni rok traje od 30. siječnja 

do 24. veljače 2017. godine, a nastava u ljetnom semestru održavati će se od 27. veljače do 9. lipnja 

2017. godine. Zatim je izvijestio da ljetni ispitni rok traje od 12. lipnja do 14. srpnja 2017. godine, a 

jesenski od 28. kolovoza do 29. rujna 2017. godine. Iznimno, znanstveno-nastavne sastavnice: 

Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2016./2017. izvode nastavu u 

turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu.  

Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio 

Senatu glasovanje o Nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2016./2017. Senat je ovaj prijedlog 

prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 

ODLUKU 

o nastavnom kalendaru za 

akademsku godinu 2016./2017. 

 

Navedena Odluka je u prilogu je ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 

 

7. Sveučilišni izborni kolegiji za akademsku 2016./2017. Godinu 

 

Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Rudolf 

Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju.  

Prorektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog sveučilišnih 

izbornih kolegija za akademsku 2016./2017. godinu te istaknuo da su znanstveno/umjetničko-nastavne 
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sastavnice Sveučilišta predložile sveučilišne izborne kolegije tako da studenti mogu birati izborne 

kolegije na nivou Sveučilišta, te se time ostvaruje interna mobilnost nastavnika i studenta u okviru 

Sveučilišta.  

Nakon iznesenog Rektor je predložio da Senat prihvati predložene sveučilišne kolegije na znanstveno-

nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici u akademskoj 2016./2017. godini. Senat je prihvatio 

prijedlog Rektora i donio sljedeću 

 

ODLUKU 

o utvrđivanju popisa sveučilišnih izbornih kolegija 

na znanstveno-nastavnim sastavnicama i umjetničko-nastavnoj sastavnici 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini 

 

Navedena Odluka je u prilogu je ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 

 

8. Uvjeti upisa u višu godinu studija u akademskoj 2016./2017. Godini 

 

Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata također izvijesti prof. dr. sc. 

Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju.  

Prorektor je istaknuo da su u materijalima za sjednicu dostavljeni prijedlozi znanstveno/umjetničko-

nastavnih sastavnica o uvjetima upisa studenata preddiplomskih sveučilišnih, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te stručnih studija u 

više godine studija na pojedinim znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama s ostvarenim 

odgovarajućim ECTS bodovima u akademskoj godini 2016./2017.  

Rektor je nakon iznesenoga otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na dostavljene uvjete upisa 

studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2016./2017. i jednoglasno je donio sljedeću  

 

ODLUKU 

o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u 

akademskoj godini 2016./2017. 

 

Odluka o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2016./2017. u prilogu je 

Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

9. Prijedlog upisnih kvota za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija  u 

akademskoj 2016./2017. godini 

 

Rektor Sveučilišta je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na upisnu kvotu za upis 

studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 2016./2017. godini i predložio da o 

istome članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte 

i međunarodnu suradnju.  

Prorektor je istaknuo da se u materijalima za sjednicu nalazi pregled broja upisnih mjesta za upis u I. 

godinu diplomskih sveučilišnih studija, koji je sačinjen na temelju prijedloga znanstveno-nastavnih 

sastavnica i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta. U akademskoj 2016./2017. godini za diplomske 

sveučilišne studije predviđena su 2252 upisnih mjesta, od kojih je 1607 za redovite studente, te 619 za 

izvanredne i 26 mjesta za studente strane državljane. Prema područjima znanosti, za Prirodne znanosti 

– ukupno: 172 mjesta od toga 170 za redovite studente i 2 za studente-strane državljane; Tehničke 

znanosti – ukupno: 507 mjesta od toga za redovite studente 450, za izvanredne 50 i za studente-strane 

državljane 7 mjesta; Biomedicina i zdravstvo – ukupno: 180 mjesta od toga 60 za redovite studente i 

120 za izvanredne studente; Biotehničke znanosti – ukupno: 490 mjesta od toga za redovite 340 mjesta, 

za izvanredne 140 i za studente-strane državljane 10 mjesta; Društvene znanosti – ukupno: 457 mjesta 

od toga za redovite studente 200 mjesta, za izvanredne 250; Društvene i humanističke znanosti – 270 

mjesta za redovite studente; Umjetničko područje – 46 mjesta, od kojih 37 za redovite studente i 9 mjesta 
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za izvanredne studente i Interdisciplinarno područje – ukupno 130 mjesta od toga za redovite studente 

80 i 50 mjesta za izvanredne studente.  

Članovi Senata suglasni su s brojem upisnih mjesta za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih 

studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u akademskoj 

2016./2017. godini i donijeli su sljedeću.  

 

ODLUKU 

o upisnim kvotama za upis studenta u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija 

na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini 

 

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

 

9.1. Davanje suglasnosti Medicinskom fakultetu za organizaciju i izvođenje nastave u 

akademskoj 2016./2017. godini za izvanredne studente na diplomskom sveučilišnom studiju 

Sestrinstvo u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ - u Slavonskom Brodu-nastavnoj bazi 

Medicinskog fakulteta Osijek 

 

Pod ovom podtočkom dnevnog reda Rektor je upoznao članove Senata da je Medicinski fakultet u 

Osijek uputio 27. lipnja 2016. godine Senatu zahtjev za izdavanje suglasnosti za organizaciju i izvođenje 

nastave u akademskoj 2016./2017. godini za izvanredne studente na diplomskom sveučilišnom studiju 

Sestrinstvo u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu-nastavnoj bazi Medicinskog 

fakulteta. Iz zahtjeva i dostavljene Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 27. 

lipnja 2016. godine vidljivo je da je Medicinski fakultet u skladu sa Statutom Medicinskog fakulteta 

izvodi nastavu u nastavnim bazama-zdravstvenim ustanovama koje imaju kadrovske, prostorne i 

tehničke mogućnosti, a na temelju ugovora između Fakulteta i zdravstvene ustanove. Slijedom 

navedenog Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu je zdravstvena ustanova i nastavna 

baza Medicinskog fakulteta koja ispunjava uvjete za organizaciju i izvođenje nastave za izvanredne 

studente diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u skladu sa studijskim programom i Izvedbenim 

planom nastave za izvanredne studente. Isto tako je utvrđeno da se organizacijom i izvođenjem dijela 

nastave (za izvanredne studente) u nastavnoj bazi u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom 

Brodu daje doprinos policentričnom razvoju visokog obrazovanja na području istočne Hrvatske iz 

znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva.  

Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi za pedloženom 

organizacijom i izvođenjem nastave u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu-

nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Osijek te su dali svoju suglasnost i jednoglasno donijeli sljedeću  

 

ODLUKU 

 

1. Daje se suglasnost Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za organizaciju i izvođenje nastave u akademskoj 2016/2017. godini za izvanredne 

studente na diplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo u Općoj bolnici „Dr. Josip 

Benčević“ u Slavonskom Brodu-nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. listopada u akademskoj 

2016/2017. godini. 

 

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

 

 

10. Godišnja izvješća dekana, pročelnika i ranvatelja znanstveno-nastavnih sastavnica i 

sastavnica za akademsku 2014/2015. godinu: 

 

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je upoznao članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta  

pregledalo dostavljena godišnja izvješća dekana Građevinskog fakulteta i Ravnatelja Studentskog centra 
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u Osijeku te su dostavljena na uvid u materijalima za sjednicu Senata i izrađena su u skladu s Uputama 

za izradu Izvješća i prihvaćena na Fakultetskom vijeću Građevinskog fakulteta Osijek i Upravnom 

vijeću Studentskog centra u Osijeku, kako slijedi:         

 

10.1. Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog fakulteta  

 

Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog fakulteta Osijek uputio je Fakultetskom vijeću 

Građevinskog fakulteta Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju Građevinskog fakulteta Osijek u 

akademskoj 2014./2015. godini. Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 

19. svibnja 2016. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i dostavilo ga Senatu u skladu 

sa Statutom Sveučilišta i Statutom Građevinskog 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 Građevinskom fakultetu Osijek u akademskoj 2014./2015. godini i 

jednoglasno donijeli  

 

ODLUKU 

Prihvaća se Godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Damira Varevca, dekana Građevinskog fakulteta 

Osijek o radu i poslovanju Građevinskog fakulteta Osijek za akademsku 2014./2015. godinu.  

 

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

 

10.2. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku  

 

Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku uputio je Upravnom vijeću Studentskog 

centra u Osijeku Godišnje izvješće o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku za 2015. godinu. 

Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku na sjednici održanoj 18. svibnja 2016. godine prihvatilo 

je Godišnje izvješće Ravnatelja Studentskog centra u Osijeku i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom 

Sveučilišta i Statutom Studentskog centra u Osijeku. Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Ravnatelja 

članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju Studentskog centra 

u Osijeku za 2015. godinu i jednoglasno donijeli  

 

 

ODLUKU 

Prihvaća se Godišnje izvješće Tugomira Kuduza, prof. ravnatelja Studentskog centra u Osijeku 

o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku za 2015. godinu.  

 

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

 

 

 

 

 

11. Godišnje izvješće Uprave Društva Tera Tehnopolis d.o.o. u 2015. godini  

 

Rektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljeno na uvid Izvješće Uprave 

Društva o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine 

koje je izrađeno u skladnu s Uputama za izradu Izvješća te istaknuo da je Odbor za financijsko 

poslovanje i proračun na sjednici održanoj 21. lipnja 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na navedeno 

Izvješće.  

Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te su prihvatili dostavljeno Izvješće i jednoglasno 

donijeli 

 

ODLUKU 

 

Prihvaća se Izvješće o poslovanju TERA TEHNOPOLIS d. o. o. Osijek za 2015. godinu. 



21 

 

 

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

 

 

12. Godišnje izvješće prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta o radu i poslovanju 

Sveučilišta za akademsku 2014/2015. godinu 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je Godišnje izvješće 

o radu i poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu 

(u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) dostavljeno elektroničkim putem na uvid svim članovima Senata 

te istaknuo da Godišnje izvješće sadrži pregled redovitih sveučilišnih djelatnosti, status i ustroj 

Sveučilišta, rad sveučilišnih tijela, nastavnu i stručnu djelatnost, realizaciju radnih mjesta, vanjsku 

suradnju, izdavačku djelatnost, znanstvenoistraživačku djelatnost, međusveučilišnu i međunarodnu 

suradnju, izgradnju, obnovu i razvitak te poslovanje Sveučilišta u akademskoj 2014./2015. godini.  

Rektor je istaknuo da Sveučilište danas ima jaku obrazovnu sveučilišnu jezgru, koncentriranu u svojim 

sastavnicama te istraživačke kapacitete također koncentrirane u sastavnicama Sveučilišta. Obrazovni i 

istraživački potencijal treba stvoriti jaču sinergiju koja će poticati kreativnosti i inovativnosti kako bi 

Sveučilište bilo kompatibilno s europskim sustavom. Nadalje, nastavni proces treba biti postavljen da 

studentima pruža vrhunsko obrazovanje i istovremeno ih osposobljava da kritički misle, analiziraju i 

rješavaju probleme i na taj način preuzmu odgovornost za vlastitu budućnost i budućnost društva. Na 

nacionalnoj razini sveučilišta se moraju umrežiti, poticanjem stvaranja interdisciplinarnih timova i 

javljanja na prestižne natječaje, posebno financirane iz sredstava Europske unije. Istraživači projekti su 

temelj za jačanje intelektualnog vlasništva Sveučilišta, čija komercijalizacija treba biti jak izvor 

financiranja Sveučilišta. Na kraju je istaknuo da je Sveučilište pred novim izazovom i društveno je 

odgovorno za promjene koje treba ostvariti unutar sebe da postane prepoznatljivo  kao poželjno mjesto 

studiranja, da po svojim istraživačkim centrima izvrsnosti privlači kvalitetne međunarodne istraživačke 

timove te bude kvalitetan partner poslovnom sektoru i lokalnoj upravi u rješavanju poslovnih i razvojnih 

problema. 

Nakon toga otvorio je raspravu, Senat nije imao primjedbi na dostavljeno Godišnje Izvješće i 

jednoglasno je donio sljedeću  

 

ODLUKU 

 

Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku o radu i poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 

akademsku 2014./2015. godinu.  

 

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

 

 

13. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta 

u Đakovu   

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Rudolf 
Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 
Prorektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen cjeloviti tekst Pravilnika o 
ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu (u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji 
je na prijedlog Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu od 30. svibnja 2016. 

godine donio dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Odbor za statutarna i pravna pitanja 
je na sjednici održanoj 16. lipnja 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na predloženi Pravilnik 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 Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 



22 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta  

Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u 

Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je na prijedlog 

Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu od 30. svibnja 2016. godine donio 

dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu30. svibnja 2016. godine. 

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

14. Prijedlog Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za biologiju  

 

Također je u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio Prorektor prof. dr. sc. Rudolf 
Scitovski te istaknuo da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljena Odluka o ustrojstvu radnih 
mjesta Odjela za biologiju (prijedlog). Prema prijedlogu Pročelnika Odjela za biologiju od 15. ožujka 
2016. godine, Vijeće Odjela za biologiju utvrdilo je 16. ožujka 2016. godine ustroj radnih mjesta Odjela 

za biologiju. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 16. lipnja 2016. godine dao 
pozitivno Mišljenje na predloženo ustrojstvo radnih mjesta i dostavio ga Senatu. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o donošenju Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za biologiju. Senat 
je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 

ODLUKU 

O USTROJSTVU RADNIH MJESTA ODJELA ZA BIOLOGIJU  

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

15. Supokroviteljstvo Sveučilišta međunarodne znanstvene konferencije International 

Conference on Smart Systems and Technologies 2016. (SST 2016) od 12. do 14. listopada na 

Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

 

Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje supokroviteljstva za međunarodnu 

znanstvenu konferenciju International Conference on SmartSyytemsand Technologies 2016. (SST 

2016) te predložio da članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek.   

Prodekan je ukratko izvijestio članove Senata da je Uprava Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija Osijek uputila zahtjev Upravi Sveučilišta za prihvaćanje supokroviteljstva 

međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Smart Systems and Technologies 

2016. (SST 2016). Navedena međunarodna znanstvena Konferencija ima za cilj istraživačima i 

stručnjacima omogućiti platformu za razvoj i širenje znanstvenih i stručnih spoznaja iz područja 

pametnih sustava i tehnologija u prvom redu u području elektrotehnike, računarstva, komunikacijskih 

tehnologija, automatike, robotike, ali i svih drugih interdisciplinarnih područja i primjena. Na 

Konferenciji se očekuje sudjelovanje 75 do 100 sudionika iz Hrvatske, europskih zemalja i cijelog 

svijeta.  

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 

predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju supokroviteljstva Konferencije, koja će se održati u Osijeku 

od 12. do 14. listopada 2016. godine. Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 

ODLUKU 
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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća supokroviteljstvo međunarodne 

znanstvene konferencije International Conference on Smart Systems andTehnologies 2016 (SST 

2016), koja će se održati u Osijeku od 12. do 14. listopada 2016. godine.  

 

16. Sveučilišno izdavaštvo 

 

S ovom točkom dnevnog reda članove Senata je upoznao Prorektor za znanost, tehnologije, projekte i 

međunarodnu suradnju te izvijestio da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na sjednici 

održanoj 17. lipnja 2016. godine prijedloge Odjela za kulturologiju i Poljoprivrednog fakulteta. Uvidom 

u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje znanstvene knjige i sveučilišnog 

udžbenika dostavljene Odluke Fakultetskih vijeća, recenzije i pripremljeni tekstovi znanstvene knjige i 

sveučilišnog udžbenika za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu 

davanje suglasnosti za izdavanje, kako slijedi: 

 

ODJEL ZA KULTUROLOGIJU 

 

Na Odjelu za kulturologiju za izdavanje jedne znanstvene knjige kako slijedi:  

 

Autor: Doc. dr. sc. Željko Pavić 

Znanstvena knjiga: Postmoderno društvo i nevidljiva religioznost 

Recenzenti: Prof. dr. sc. Antun Šundalić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku 

                    Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem, Filozofski fakultet 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 znanstvene knjige pod nazivom „Postmoderno društvo i 

nevidljiva religioznost“ autora doc. dr. sc. Željka Pavića. 
 

POLJOPRIVREDNI FAKUTET 

 

Na Poljoprivrednom fakultetu za izdavanje jednog sveučilišnog udžbenika kako slijedi:  

 

Autori: Prof. dr. sc. Draženka Jurković 

             Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić  

             Izv. prof. dr. sc. Karolina Vrandečić 

Udžbenik: Pseudogljive i gljive ratarskih kultura 

Recenzenti: Prof. dr. sc. Bogdan Cvjetković, prof. emer., Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu      

                    Izv. prof. dr. sc. Tihomir Miličević, Agronomski fakultet 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 sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Pseudogljive i gljive 

ratarskih kultura“ autora prof. dr. sc. Draženke Jurković, prof. dr. sc. Jasenke Ćosić i izv. prof. 

dr. sc. Karoline Vrandečić. 
 

 

17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju primjene AHP metode kod raspodjele dijela sredstava po 

Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 

2016./2017. i 2017/2018.  
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Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na primjenu AHP metode kod raspodjele dijela 

sredstava po Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 

Sveučilišta u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Ugovor)te predložio 

da o tome izvijesti prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose.  

Prorektor je izvijestio članove Senata da je s obzirom na postavljene dugoročne strategijske ciljeve, 

obveze preuzete PU te općenito promjene u financiranju visokog obrazovanja, uveden model raspodjele 

namjenskih sredstava kojim se navedene činjenice uzimaju u obzir te se želi stimulirati racionalno 

ponašanje sastavnica Sveučilišta. U tom smislu je uvedeno osam kriterija navedenih u tablici, 

dostavljenoj u materijalima za sjednicu Senata, na temelju kojih se ocjenjuje poslovanje pojedinih 

sastavnica sukladno prikupljenim podatcima za svaki kriterij. Ponderi pojedinih kriterija određeni su 

primjenom TheAnalyticHierarchyProcess (AHP), a definirani su i temeljem Troškovnog principa. 

Učinak pojedinog kriterija treba promatrati u kombinaciji s ostalima jer se tako može prosuditi 

dugotrajniji efekt koji se želi postići. Polovina raspoloživog iznosa namijenjenog Troškovima 

poslovanja razdijeljena je po sastavnicama proporcionalno stvarnim materijalnim troškovima u 

2014./2015. godini, a druga polovina raspoloživog iznosa namijenjenog Troškovima poslovanja 

razdijeljena je po sastavnicama sukladno ranije spomenutom Troškovnom principu. Financijska sredstva 

Programskih ugovora razdijeljena su po sastavnicama sukladno ranije spomenutom Racionalnom 

principu. Isto tako, Prorektor je istaknuo da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici 

održanoj 21. lipnja 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na prijedlog primjene AHP metode kod 

raspodjele dijela sredstava za materijalne troškove po Ugovoru. 

Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenome i predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju primjene AHP 

metode kod raspodjele dijela sredstava za materijalne troškove po Ugovoru. Senat je ovaj prijedlog 

prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju primjene AHP metode kod raspodjele dijela sredstava 

iz programskih ugovora 

 

Prihvaća se primjena AHP metode kod raspodjele dijela sredstava za materijalne troškove iz 

programskih ugovora. Primjena AHP metode za višekriterijalno odlučivanje na problem 

raspodjele namjenskih financijskih sredstava prema programskim ugovorima je u prilogu ove 

odluke i čini njezin sastavni dio.  

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

18. Prijedlog raspodjele sredstava po Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih 

studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 

akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017/2018. 

 

Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na raspodjelu sredstava po Ugovoru o 

sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim 

godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Ugovor) te predložio da o tome 

izvijesti prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose.  

Prorektor je izvijestio članove Senata da su u materijalima za sjednicu dostavljene raspodjele doznačenih 

sredstava za materijalne troškove te za potrebe Rektora i ostale sveučilišne potrebe i pozitivna Mišljenja 

Odbra za financijsko poslovanje i proračun, kako slijedi:  

 

18.1. za materijalne troškove  

 

Prorektor T. Mrčela je izvijestio Senat da se predloženom raspodjelom doznačena sredstava za 

materijalne troškove za 2016. godinu po Ugovoru od 2. studenoga 2015. godine raspoređuju 
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znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta na način da jedan dio pokriva 50% 

utrošenih sredstava za troškove električne energije, grijanja i vode (podatci se temelje na podatcima iz 

bruto bilanci na dan 31.12.2015.), a drugi dio iznosa raspoređuje se prema AHP metodi-troškovnom 

principu temeljem osam kriterija. Na predloženi način raspodjele doznačenih sredstava za ak. god. 

2015./2016. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 21. lipnja 2016. godine 

dao pozitivno Mišljenje, stoga je prijedlog da Senat prihvati predloženi model raspodjele. 

Nakon iznesenoga Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o prihvaćanju Odluke o raspodjeli  

doznačenih sredstava za akademsku godinu 2015./2016. prema Ugovoru od 2. studenoga 2015. godine. 

Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 

ODLUKU 

o raspodjeli doznačenih sredstava za akademsku 2015./2016. godinu prema Ugovoru o 

sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 

2017./2018. od 2 studenoga 2015. godine za materijalne troškove 

 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta 

 

Tablica s iznosima po sastavnicama čini sastavni dio Odluke i u privitku je Zapisnika. 

 

 

18.2. za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe 

 

Prorektor T. Mrčela je također u okviru ove podtočkeizvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu 

dostavljen Prijedlog Odluke o raspodjeli doznačenih sredstava za akademsku godinu 2015./2016. prema 

Ugovoru od 2. studenoga 2015. godine za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe u ukupnom 

iznosu od 7.009.040,00 kuna, koji se raspoređuju na materijalne troškove za Rektorat, Gradsku i 

sveučilišnu knjižnicu te Centar za kvalitetu, zatim za stipendiranje i nagrađivanje studenata – stipendije 

za izvrsnost te temeljem članaka 8. Ugovora (olakšanje pristupa studentima slabijeg socijalno-

ekonomskog statusa i olakšanje pristupa studiju studentima s invaliditetom) i Ostalo (sredstava rezervi, 

kapitalna ulaganja, smotra licence, anketa, glasnik, natječaji i dr. Na predloženi način raspodjele 

doznačenih sredstava Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 21. lipnja 2016. 

godine dao pozitivno Mišljenje, stoga je prijedlog da Senat prihvati predloženu raspodjelu.  

Nakon iznesenoga Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o prihvaćanju Odluke o raspodjeli  

doznačenih sredstava za akademsku godinu 2015./2016. prema Ugovoru od 2. studenoga 2015. godine 

za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 

sljedeću 

 

 

 

ODLUKU 

o raspodjeli doznačenih sredstava za akademsku 2015./2016. godinu prema  

Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama  

2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 2 studenoga 2015. godine  

za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

19. Prijedlog Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava za studentske programe Studentskog 

zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

 

U okviru ove točke dnevnog reda prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne 

odnose je istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen na uvid Prijedlog Pravilnika o 

raspodjeli financijskih sredstava za studentske programe Studentskog zbora Sveučilišta, kojeg je 



26 

 

predložila Skupština Studentskog zbora Sveučilišta 13. travnja 2016. godine. Odbor za statutarna i 

pravna pitanja je na sjednici održanoj 16. lipnja 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na predloženi 

Pravilnik i dostavio ga Senatu.  

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o donošenju Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava za studentske 
programe Studentskog zbora Sveučilišta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 

PRAVILNIK 

o raspodjeli financijskih sredstava za studentske  

programe Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

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

19.1. Prijedlog imenovanja dva predstavnika nastavnika u Povjerenstvo za vrednovanje 

studentskih programa 

 

Rektor je izvijestio da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun uputio 21. lipnja 2016. godine 

Senatu prijedlog za imenovanjem dva člana Povjerenstva za vrednovanje studentskih programa (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo) iz reda sveučilišnih nastavnika, kako slijedi: izv. prof. dr. sc. Mario 

Vinković, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta i izvanredni profesor Pravnog fakulteta Osijek i 

prof. dr. sc. Branimir Marković, prodekan za financije i organizaciju poslovanja i redoviti profesor u 

trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku.  

Članovi Senata nisu imali primjedbi niti prijedloga na/za imenovanjem članova Povjerenstva i 

jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

o imenovanju članova Povjerenstva za  

vrednovanje studentskih programa 

 

Imenuju se članovi Povjerenstva za vrednovanje studentskih programa iz reda sveučilišnih 

nastavnika: 

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

                                                                    i izvanredni profesor Pravnog fakulteta Osijek 

2. Prof. dr. sc. Branimir Marković, prodekan za financije i organizaciju poslovanje i  

redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku 

 
Navedena Odluka o imenovanju u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

20. Prijedlog raspodjele doznačenih sredstava za namjensko institucijsko financiranje 

znanstvene djelatnosti za 2016. godinu 

 

Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na raspodjelu doznačenih sredstava za 

namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2016. godinu te predložio da o tome 

izvijesti prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose.   

Prorektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog 

raspodjele sredstva doznačenih u 2016. godini prema Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima za 2016. 

godinu od 6. lipnja 2016. godine i raspoređuju se po sastavnicama sukladno broju znanstvenika FTE 

(full time equivalent) i ostvarenim rezultatima po sastavnicama sukladno mjerilima i kriterijima 

utvrđenim na razini svih hrvatskih sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u ukupnom 

iznosu od 4.430.948,35 kn. Financijska sredstva predviđena za pojedinu sastavnicu namijenjena su svim 

znanstvenicima te sastavnice bez obzira iz kojeg su znanstvenog područja. Doprinos rektora i prorektora 

pridružen je sastavnicama iz kojih dolaze. Isto tako, je istaknuo da su sastavnice obvezne do 15. siječnja 
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2017. godine dostaviti u tiskanom i elektroničkom obliku Rektoratu financijsko izvješće iz kojeg će biti 

vidljiv način njihova korištenja te ih objedinjene predati Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. 

Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 21. lipnja 2016. godine dao pozitivno 

Mišljenje na prijedlog raspodjele sredstava i dostavio ga Senatu.  

Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenome i predložio Senatu glasovanje o raspodjeli doznačenih 

sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2016. godinu. Senat je ovaj 

prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 

ODLUKU 

o raspodjeli doznačenih sredstava za namjensko institucijsko financiranje  

znanstvene djelatnosti za 2016. godinu 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

21. Davanje suglasnosti za potpisivanje ugovora: 

 

U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektorza 

financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun te istaknuo da su 

u materijalima za sjednicu dostavljena Mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun te 

Prijedlozi Odluka za davanje suglasnosti, kako slijedi:   

 

21.1. prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje Ugovora o  izvođenju  

radova na rekonstrukciji studentskog doma na adresi I. G. Kovačića4, Osijek 

Potrebno je dati suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje Ugovora o 

izvođenju radova na rekonstrukciji studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4., Osijek, procijenjene 

vrijednosti 11.546.644,20 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 21. 

lipnja 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje navedene suglasnosti i dostavio ga Senatu.   

Nakon toga Rektor je izvijestio da će predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije posjetiti Sveučilište 12. srpnja 2016. godine i tom će prilikom svečano biti potpisan Ugovor te je 

za isti dan najavio i sljedeću sjednicu Senata. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 

jednoglasno donijeli   

 

ODLUKU 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turklju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za postpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji studenstkog doma na 

adresi I. G. Kovačića 4., Osijek, procijenjene vrijednosti 11.546.644,20 kn (slovima: 

jedanaestmilijunapetsočetrdesetšesttisućašestočetrdesetčetirikuneidvadesetlipa) bez PDV-a.  

 

Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

21.2.  prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta za potpisivanje 

ugovora za izvođenje zaštitnih arheoloških istraživanja za novu zgradu  Prehrambeno-

tehnološkog fakulteta 

Isto tako, Prorektor je izvijestio da je potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu 

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta za potpisivanje ugovora za izvođenje zaštitnih arheoloških 

istraživanja za novu zgradu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u iznosu od 476.500,00 kuna. Odbor za 

financijsko poslovanje proračun je na sjednici održanoj 21. lipnja 2016. godine dao pozitivno Mišljenje 

na davanje navedene suglasnosti i dostavio ga Senatu.   

Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 

jednoglasno donijeli   

 

ODLUKU 
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Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 

Osijek za potpisivanje ugovora za izvođenje zaštitnih arheoloških istraživanja za novu zgradu 

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u iznosu od 476.500,00 kuna bez PDV-a.  

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

21.3. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta za oročavanje sredstava 

Također je potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta za 

oročavanje vlastitih namjenskih sredstava u iznosu od 2.500.000,00 kuna za koje je Odbor za financijsko 

poslovanje i proačun na sjednici održanoj 21. lipnja 2016. godine 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. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog fakulteta za oročavanje 

vlastitih namjenskih sredstava u iznosu od 2.500.000,00 kuna. 

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

21.4. prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 

tehnologija za obavljanje financijskih transakcija unutar žiro računa 

 

U okviru ove podtočke dnevnog reda u materijalima za sjednicu dostavljen je Prijedlog Odluke o 

davanju suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija Osijek za obavljanje financijskih transakcija unutar žiro računa u Hrvatskoj 

poštanskoj banci d.d. Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 21. lipnja 2016. 

godine dao pozitivno Mišljenje na davanje navedene suglasnosti 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 Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija Osijek za obavljanje financijskih transakcija unutar žiro računa u 

Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. IBAN HR19 2390 0011 1000 1677 7 u maksimalnom iznosu do 

4.000.000,00 kn i vremenskim periodima kraćim od godine dana.  

 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

22. Oduka o provedbi funkcionalne integracije Sveučilišta  

 

Rektor Sveučilišta je izvijestio da se točka 22. odnosi na provedbu funkcionalne integracije Sveučilišta 

i predložio da o istome članove Senata izvijesti Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta.  

Glavna tajnica Sveučilišta je izvijestila da je na temelju članka 4. i 53. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 

i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 

46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i Odluke USRH 101/14. i 60/15.)  i sukladno članku 43. Statuta 

Sveučilišta te sukladno Odluci Vlade RH o zabrani novoga zapošljavanja službenika i namještenika u 

javnim službama („Narodne novine“ br. 114/04.) te Odlukom Vlade RH o izmjenama i dopunama 

Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“ 

br. 32/15.) članovima Senata dostavljen Prijedlog Odluke o provedbi funkcionalne integracije. Isto tako, 
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Glavna tajnica je istaknula da je provedba funkcionalne integracije sastavni dio autonomije Sveučilišta 

i vidljiva je kroz opće akte, dokumente i sveučilišne djelatnosti i to posebice u ustroju sveučilišta, ustroju 

radnih mjesta, jedinstvenim sveučilišnim pravilnicima iz akademske, nastavne, znanstvene djelatnosti 

te financijskog poslovanja koji su u primjeni na svim sastavnicama Sveučilišta, financijskom 

poslovanju, kapitalnim investicijama te kroz jedinstven plan radnih mjesta i realizaciju radnih mjesta na 

Sveučilištu. U skladu s provedbom funkcionalne integracije Sveučilišta potrebno je utvrditi 

preraspodjelu nastavnog i nenastavnog osoblja i to prijenosom radnog mjesta i ugovora o radu s jedne 

znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice ili sastavnice na drugu u okviru Sveučilišta, time se 

omogućava bolja racionalizacija i preraspodjela radnih mjesta te bolja učinkovitost, što osigurava ili 

doprinosi kvaliteti nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti te poboljšanju stručno-administrativnih, 

tehničkih i pomoćnih poslova na Sveučilištu. Također će se u okviru proširenja djelatnosti na 

znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama ili sastavnicama odgovarajućom preraspodjelom 

zaposlenika provesti racionalizacija radnih mjesta u okviru Sveučilišta. Nadalje, istaknula je da prijelazi 

zaposlenika (nastavnog i nenastavnog osoblja) u odnosu na obavljanje sveučilišnih djelatnosti 

omogućavaju na Sveučilištu: provedbu funkcionalne integracije, provedbu racionalizacije radnih mjesta 

te osiguranje i unaprjeđenje kvalitete nastave i učinkovitost rada pojedinih službi u nastavnoj i 

znanstvenoj djelatnosti. U skladu s navedenim potrebno je ovlastiti Rektora Sveučilišta da u skladu s 

zakonskim odredbama kao ravnatelj ustanove provodi racionalizaciju radnih mjesta koja omogućava 

odgovarajuću preraspodjelu zaposlenika u okviru Sveučilišta uz suglasnost čelnika 

znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica odnosno sastavnica Sveučilišta. 

Rektor je zahvalio Glavnoj tajnici na iznesenome i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi 

na izneseno te je Rektor Sveučilišta predložio glasovanje o donošenju Odluke o navedenoj provedbi 

funkcionalne integracije Sveučilišta što su članovi Senata prihvatili i jednoglasno donijeli sljedeću 

ODLUKU 

 

1. Provedba funkcionalne integracije je sastavni dio autonomije Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku i vidljiva je kroz opće akte, dokumente i sveučilišne djelatnosti i 

to posebice u ustroju sveučilišta, ustroju radnih mjesta, jedinstvenim sveučilišnim 

pravilnicima iz akademske, nastavne, znanstvene djelatnosti te financijskog poslovanja 

koji su u primjeni na svim sastavnicama Sveučilišta, financijskom poslovanju, kapitalnim 

investicijama te kroz jedinstven plan radnih mjesta i realizaciju radnih mjesta na 

Sveučilištu.  

2. U skladu s provedbom funkcionalne integracije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku utvrđuje se preraspodjelu nastavnog i nenastavnog osoblja i to prijenosom 

radnog mjesta i ugovora o radu s jedne znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice ili 

sastavnice na drugu u okviru Sveučilišta i time se omogućava bolja racionalizacija i 

preraspodjela radnih mjesta te bolja učinkovitost, što osigurava ili doprinosi kvaliteti 

nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti te poboljšanju stručno-administrativnih, 

tehničkih i pomoćnih poslova na Sveučilištu.  

3. U okviru proširenja djelatnosti (izvođenje nastavne ili znanstvenoistraživačke odnosno 

umjetničke djelatnosti u novim znanstvenim/umjetničkim područjima i poljima ili 

interdisciplinarnom području znanosti i umjetnosti, ustroj novih studija, novih 

znanstveno-nastavnih ustrojbenih jedinica ili stručno-administrativnih ustrojbenih 

jedinica i sl.) na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama ili sastavnicama 

odgovarajućom preraspodjelom zaposlenika provest će se racionalizacija radnih mjesta u 

okviru Sveučilišta.  

4. Prijelazi zaposlenika (nastavnog i nenastavnog osoblja) u odnosu na obavljanje 

sveučilišnih djelatnosti omogućavaju na Sveučilištu:  

 provedbu funkcionalne integracije  

 provedbu racionalizacije radnih mjesta  

 osiguranje i unaprjeđenje kvalitete nastave  
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 učinkovitost rada pojedinih službi u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti 

5. U skladu s točkom 1., 2., 3. i 4. ove Odluke ovlašćuje se Rektor Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku da u skladu s zakonskim odredbama kao ravnatelj ustanove 

provodi racionalizaciju radnih mjesta koja omogućava odgovarajuću preraspodjelu 

zaposlenika u okviru Sveučilišta uz suglasnost čelnika znanstveno/umjetničko-nastavnih 

sastavnica odnosno sastavnica Sveučilišta. 

 

 

23. Izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-

nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju 

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio da je Senat na 6. sjednici održanoj 22. 

ožujka 2016. godine u skladu s člankom 60. stavkom 3. podstavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 

i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 

46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i Odluke USRH 101/14. i 60/15.)  i sukladno članku 89. Statuta 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, donio Odluku o provedbi postupka kandidiranja i 

prikupljanja prijedloga kandidata za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih 

nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju. Na istoj sjednici imenovano je 

Izborno povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor jednog člana 

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

zvanju (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) te predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. 

Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta i predsjednik Izbornog povjerenstva i ukratko upozna s 

Izvješćem Izbornog povjerenstva i listom prijedloga kandidata za izbor člana Sveučilišnog savjeta. 

Predsjednik Izbornog povjerenstva ukratko je izvijestio Senat da je Izborno povjerenstvo održalo 

sjednice 15. svibnja i 14. lipnja 2016. godine te je u uvidom u dostavljenu dokumentaciju o provedenim 

izborima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnica proveden postupak izbora 

kandidata za člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili 

umjetničko-nastavnom zvanju te su u otvorenom roku Izbornom povjerenstvu u skladu s točkom III. 

Odluke Senata dostavljene Odluke stručnih vijeća o predloženim kandidatima za člana Sveučilišnog 

savjeta na pojedinim znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama kako slijedi:  

 

Redni 

broj 
Ime i prezime kandidata 

znanstveno/umjetničko-nastavno zvanje 
Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica 

(datum Odluke Vijeća) 

 
1. 

Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, 

redovita profesorica u trajnom zvanju 

Fakultet elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija  
(5. travnja 2016.) 

2. Prof. dr. sc. Zlatko Milišta, redoviti 

profesor 
Filozofski fakultet 
(30. ožujka 2016.) 

3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Dimter, izvanredna 

profesorica 
Građevinski fakultet 
(25. travnja 2016.) 

4. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, 

izvanredni profesor 
Katolički bogoslovni fakultet 
(4. travnja 2016.) 

5. Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, 
redovita profesorica u trajnom zvanju 

Medicinski fakultet 
(25. travnja 2016.) 

6. Prof. dr. sc. Zvonko Antunović, 
redoviti profesor u trajnom zvanju 

Poljoprivredni fakultet 
(31. ožujka 2016.) 

7. Prof. dr. sc. Renata Perić, redovita 

profesorica 
Pravni fakultet 
(18. travnja 2016.) 

8. Vlasta Piližota, redovita profesorica u 

trajnom zvanju 
Prehrambeno-tehnološki fakultet 
(31. ožujka 2016.) 

9. Prof. dr. sc. Sanja Nikčević, redovita 

profesorica 
Umjetnička akademija 
(30. ožujka 2016.) 

10. 
Prof. dr. sc. Vera Cesar-Lepeduš 

Odjel za biologiju 
(31. ožujka 2016.) 
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 Ukupno 10 kandidata  

 

Rektor je zahvalio na iznesenom te istaknuo da u skladu s člankom 89. stavka 6. Statuta Sveučilišta 

članove Sveučilišnog savjeta bira Senat tajnim glasovanjem, a izabrani su za članove oni kandidati, koji 

dobiju najveći broj glasova Senata i predložio da se imenuje Povjerenstvo od tri člana, koje provodi 

postupak izbora člana Sveučilišnog savjeta, kako sijedi: prof. dr. sc. Vladimir Cini, redoviti profesor i 

dekan Ekonomskog fakulteta, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita 

profesorica i dekanica Umjetničke akademije i prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor i dekan 

Medicinskog fakulteta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 

ODLUKU 

o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka  

tajnog glasovanja za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih 

 nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju 

 

Imenuje se Izborno povjerenstvo za provedbu postupka tajnog glasovanja za izbor jednog člana 

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

nastavnom zvanju, u sastavu:  

1. Prof. dr. sc. Vladimir Cini, redoviti profesor i dekan Ekonomskog fakulteta,      

predsjednik i članovi:  

2.  Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica i dekanica Umjetničke akademije  

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

 

Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva prof. dr. sc. Vladimir Cini konstatirao je da je na sjednici Senata 

nazočno 25 članova Senata s pravom glasa te da su glasački listići ovjereni pečatom Sveučilišta i da su 

u skladu s člankom 29. stavkom 2. i 3. Poslovnika Senata te da se na glasačkim listićima nalazi 10 

kandidata za izbor jednog člana Savjeta iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-

nastavnom zvanju navedenih abecednim redom te su glasački listići pravovaljani. Zatim je upoznao 

članove Senata da se u skladu s člankom 30. Poslovnika Senata tajno glasovanje vrši zaokruživanjem 

rednog broja ispred imena pristupnika za kojeg se glasuje te da se glasački listić na kojem je zaokružen 

redni broj ispred imena većeg broja kandidata od broja, koji se bira smatra nevažećim. Isto tako nevažeći 

je i nepopunjen glasački listić, kao i glasački listić koji je popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi 

za koje je kandidate glasovao član Senata i glasački listić na kojem su dopisana nova imena kandidata. 

Prije podjele glasačkih listića prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je predložio članovima 

Senata da se očituju da li je osigurana tajnost glasovanja nakon kojeg je potrebno glasački listić ubaciti 

u glasačku kutiju, koja je postavljena na vidljivom mjestu? Svi članovi Senata javnim glasovanjem 

konstatirali su da je osigurana tajnost glasovanja.   

 

Nakon toga Predsjednik i članovi Izbornog povjerenstva otvorili su glasačku kutiju i pokazali ju svim 

članovima Senata te podijelili 25 glasačkih listića svim članovima Senata s pravom glasa.  

 

Nakon što su svi članovi Senata primili glasačke listiće pristupili su tajnom glasovanju.  

 

Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja, Predsjednik Izbornog povjerenstva izvijestio je Senat 

da je postupak tajnog glasovanja započeo u 11.00 sati te da je Izborno povjerenstvo podijelilo 25 

glasačkih listića članovima Senata s pravom glasa i pazilo da u potpunosti bude osigurana tajnost 

glasovanja. Isto tako Izborno povjerenstvo je utvrdilo da je glasovanje obavljeno bez bilo kakvih 

problema odnosno nepravilnosti, te utvrdilo da je glasovanje završilo u 11.15 sati. Glasovanju su 

pristupila 25 člana Senata s pravom glasa od ukupno 25 članova Senata s pravom glasa.  
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Nakon otvaranja glasačke kutije Izborno povjerenstvo je utvrdilo da nema nevažećih listića. Nakon 

prebrojavanja glasova Izborno povjerenstvo je utvrdilo da su kandidati za izbor člana Sveučilišnog 

savjeta iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju dobili sljedeći broj 

glasova:  

 

Redni 

broj 
Ime i prezime kandidata 

znanstveno/umjetničko-nastavno zvanje 

Znanstveno/umjetničko-

nastavna sastavnica 
 

Broj 
glasova 

 
1. Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, 

redovita profesorica u trajnom zvanju 

Fakultet elektrotehnike, 

računarstva i informacijskih 

tehnologija  
 

 

4 

2. Prof. dr. sc. Zlatko Milišta, redoviti 

profesor 
Filozofski fakultet 
 

1 

3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Dimter, izvanredna 

profesorica 
Građevinski fakultet 
 

1 

4. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, 

izvanredni profesor 
Katolički bogoslovni fakultet 
 

3 

5. Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, 
redovita profesorica u trajnom zvanju 

Medicinski fakultet 
 

1 

6. Prof. dr. sc. Zvonko Antunović, 
redoviti profesor u trajnom zvanju 

Poljoprivredni fakultet 
 

4 

7. Prof. dr. sc. Renata Perić, redovita 

profesorica 
Pravni fakultet 
 

5 

8. 
Vlasta Piližota, redovita profesorica u 

trajnom zvanju 

Prehrambeno-tehnološki 

fakultet 
(31. ožujka 2016.) 

2 

9. Prof. dr. sc. Sanja Nikčević, redovita 

profesorica 
Umjetnička akademija 
 

3 

10. 
Prof. dr. sc. Vera Cesar-Lepeduš 

Odjel za biologiju 
 

1 

 

Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedenom izboru je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni 

dio.  

 

Na temelju utvrđenih rezultata Predsjednik Izbornog povjerenstva konstatirao je da je prof. dr. sc. Renata 

Perić dobila najveći glasova za člana Sveučilišnog savjeta iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom 

ili umjetničko-nastavnom zvanju.  

 

Nakon objave rezultata glasovanja Rektor Sveučilišta je u skladu s člankom 31. Poslovnika Senata 

konstatirao da je za člana Sveučilišnog savjeta izabrana prof. dr. sc. Renata Perić. Senat je jednoglasno 

donio sljedeću  

 

ODLUKU 

o izboru i imenovanju  

jednog člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika  

u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju 

 

Za člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili 

umjetničko-nastavnom zvanju imenuje se: 

 

Prof. dr. sc. Renata Perić, redovita profesorica Pravnog fakulteta Osijek                                          
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Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

  

24. Razno 

24.1. Certifikat Agencije za znanost i visoko obrazovanje Filozofskom fakultetu za učinkovitost, 

razvijen i funkcionalno ustrojen sustav osiguravanja kvalitete 

 

Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta Osijek izvijestila je Senat da je 

Povjerenstvo za vanjsku prosudbu imenovano od strane Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i 

visoko obrazovanje provelo vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. U Završnom izvješću stoji da je sustav osiguravanja 

kvalitete na Filozofskom fakultetu uspostavljen te se nalazi u razvijenoj fazi. Razvijena faza predstavlja 

III. stupanj razvijenosti i označava da je sustav osiguravanja kvalitete u funkciji, da je provedena 

unutarnja prosudba i da se sustav unapređuje na temelju rezultata unutarnje posudbe. Akreditacijski 

savjet Agencije je na sjednici održanoj 17. svibnja 2016. godine donio je Zaključak kojim je prihvatio i 

usvojio Završno izvješće, a Agencija za znanost i visoko obrazovanje izdala je certifikat Filozofskom 

fakultetu Osijek s ocjenom stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete.  

 

24.2. Osječko ljetno mladih 

 

Nikola Tufeković, predsjednik Studentskog zbora je zahvalio svim dekanima/pročelnicima 

znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica te ravnateljima sastavnica Sveučilišta na pomoći pri 

organizaciji i realizaciji ovogodišnjeg Osječkog ljeta mladih te istaknuo uspješnu provedbu i pozitivne 

reakcije na samu organizaciju, a također i novine u sadržaju samog programa Osječkog ljeta mladih.   

 

 

Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 

u radu 8. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini i zaključio sjednicu u 11.15 sati.  

 

          Zapisnik sastavila 

 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 

 
     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 

 


