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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
 

Z A P I S N I K 
 
9. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  akademskoj 
2015./2016. godini, održane 12. srpnja 2016. godine u vijećnici rektorata Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, s početkom u 12.00 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.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet  
8.   Doc. dr. sc. Jurko Zovkić, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Damira Varevca, Tehničke 

znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. 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. Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, prodekan zamjena za dekana izv. prof. dr. sc. Borisa Bakotu,       
                                                                             Društvene znanosti/Pravni fakultet   
14. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne  
                                                                               znanosti   
15. Prof. dr. sc. Marija Omazić, prodekanica zamjena za dekanicu prof. dr. sc. Loretanu Farkaš, 

Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
16. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
17. Prof. dr. sc. Helena Sablić-Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
18. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
19. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
20.  Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
21. Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
 
Prorektori Sveučilišta:  
1.  Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
2.  Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
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  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog 

obrazovanja   
 
Nenazočni: 
1. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec.,ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
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2. Nikola Tufeković, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 

3. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 

4. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
Društvene znanosti/Ekonomski fakultet  

 
Ostali nazočni:  
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i izgradnju 
2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 
3. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
4. Snježana Bravić, upr. pravnik., voditeljica odsjeka za preddiplomske, diplomske i stručne studije, 

zapisničar 
 
 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor Sveučilišta je 
otvorio 9. sjednicu Senata u akademskoj 2015./2016. godini te pozdravio sve nazočne i predložio sljedeći  
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 8. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini od 28. lipnja 2016. 
godine  

2. Potvrda izbora izv. prof. dr. sc. Mirte Rastije u znanstveno-nastavno redovite profesorice iz 
znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane 
bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (prvi izbor) 

3. Izmjene i dopune preddiplomskih, diplomskih i stručnih studijskih programa: 
3.1. Ekonomski fakultet 
3.2. Medicinski  fakultet 

4.   Prijedlog novih preddiplomskih sveučilišnih studija 
       4.1. Kineziologija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Osijek 
      4.2. Socijalni rad na Pravnom fakultetu Osijek 
5.    Davanje suglasnosti Građevinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za ranije održavanje jesenskog ispitnog roka 
6.  Ukidanje poslijediplomskog specijalističkog studija Pastoralna teologija sa smjerovima: Pastoral 

obitelji, Pastoral kriznih situacija i Pastoral župne zajednice na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu u Đakovu 

7.    Davanje suglasnosti Filozofskom fakultetu Osijek za stjecanje doktorata znanosti       
temeljem izrade i javne obrane doktorske disertacije za pristupnika mr. sc. Svetislava Toevskog  

8.  Prijedlog Natječaja za upis studenata u I. godinu međusveučilišnog poslijediplomskog  
interdisciplinarnog studija “Poduzetništvo i inovativnost” Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku   

9.   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. za sufinanciranje studiranja 
redovitih studenata  

10. Razno 
Rektor je istaknuo da su Poziv i materijali za 9. sjednicu Senata dostavljeni elektroničkim putem te je 
predložio izmjene i dopune dnevnog reda na način da se mijenja naziv točke 10. Razno, i glasi: 
10. Suorganizacija Sveučilišta 52. hrvatskog i 12. međunarodnog simpozija agronoma te se dodaje 

nova točka:  
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11. Davanje suglasnosti za osnivanje Sveučilišne poliklinike Strossmayer za internu medicinu i 
rehabilitaciju internističkih bolesnika Medicinskom fakultetu Osijek i slijedom navedenoga točka 

12. Razno 
 
Predloženi dnevni red uz navedene izmjene i dopune dnevnog reda s točkama 10., 11. i 12. jednoglasno je 
prihvaćen.   
 
Nakon toga Rektor je izvijestio članove da je u skladu s Pozivom za sjednicu Senata u II. dijelu sjednice 
svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za 
projekt „ Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u Sveučilišnom kampusu u 
Osijeku”, referentne MIS oznake KK.09.1.2.01.0009. u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga: 
Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom 
položaju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, ukupne vrijednosti 
174.300.000,00 kuna. Svečanom potpisivanju Ugovora, prisustvovati će predstavnici Ministarstva 
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Tomislav Tolušić, dipl. iur., ministar, Sonja Bošnjak, dipl. 
iur., zamjenica ministra, mr. sc. Davor Huška, pomoćnik ministra, zatim Pomoćnik ministra znanosti, 
obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Srećko Tomas, Ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje 
programa i projekata Europske unije Tomislav Petric, zastupnik u Europskom parlamentu Andrej Plenković 
te Zamjenik župana Osječko-baranjske županije Dragan Vulin, mag. ing. el. i Gradonačelnik Grada Osijeka 
Ivan Vrkić.  
 

 
1. Prihvaćanje Zapisnika 8. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini od 28. lipnja 2016. 

godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 8. sjednice Senata od 28. lipnja 2016. godine te predložio da se članovi 
Senata očituju o tekstu Zapisnika. 
Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 8. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2015./2016. od 28. lipnja 2016. godine, te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno 
u cijelosti. 
 
 
2. Potvrda izbora izv. prof. dr. sc. Mirte Rastije u znanstveno-nastavno redovite profesorice iz 

znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane 
bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (prvi izbor) 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen materijal o provedenom postupku izbora izv. prof. dr. sc. Mirte Rastije u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice, te da je postupak proveden u skladu s 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koji je proveo postupak izbora te Pravilnikom o 
provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravilnik Sveučilišta) i predložio da članovima Senata ukratko 
podnese izvješće prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.  
Dekan Poljoprivrednog fakulteta je izvijestio članove Senata da je izv. prof. dr. sc. Mirta Rastija objavila 
83 znanstvena i stručna rada, od kojih je 12 u prvoj (a1) skupini referentnih časopisa (WoS, CC), 16 u 
drugoj (a2) skupini (CAB International), a 29 radova je objavljeno u zbornicima s međunarodnih 
znanstvenih skupova (a3). Sudjelovala je na pet domaćih znanstvenih skupova te na 22 međunarodna 
znanstvena skupa s 33 priopćenja. Bila je suradnik-istraživač na tri znanstvena projekta Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta, dva projekta Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske te na dva 
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međunarodna bilateralna znanstveno-istraživačka projekta. Bila je član Znanstvenog odbora 50. hrvatskog 
i 10. međunarodnog simpozija agronoma (Opatija, 2015.). Od 2013. godine je predsjednica Odbora za 
završne i diplomske radove Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Recenzirala je 31 rad u znanstvenim 
časopisima i zbornicima radova s znanstvenih skupova, kao i nekoliko znanstvenih i stručnih projekta i 
sveučilišnih priručnika. Pod njenim mentorstvom obranjeno je 28 diplomskih i završnih radova te je u 
koautorstvu sa studentima objavila osam radova, a također je bila mentor jedne doktorske disertacije te je 
objavila pet znanstvenih radova u koautorstvu sa studentom, koji je završio poslijediplomski studij. Dekan 
je zatim konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Mirte Rastije u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u skladu s Zakonom 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Poljoprivrednog fakulteta 
u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Mirta Rastija ispunjava zakonske uvjete za izbor 
u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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 izv. prof. dr. sc. Mirte Rastije u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice. 
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. Mirte Rastije, izvanredne profesorice u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog područja 
Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na 
Poljoprivrednom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

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

 
 
3. Izmjene i dopune preddiplomskih, diplomskih i stručnih studijskih programa: 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskih programa na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu, i predložio da o istima izvijesti izv. prof. 
dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente kako slijedi:  
 
3.1. Ekonomski fakultet 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici održanoj 29. lipnja 
2016. godine donijelo Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih 
studija: Financijski menadžment, Menadžment, Marketing, Poduzetništvo, Poslovna informatika i 
diplomskih sveučilišnih studija: Ekonomska politika i regionalni razvoj, Poslovna ekonomija; smjerovi: 
Poslovna informatika, Menadžment te preddiplomskih stručnih studija Trgovina i Računovodstvo, 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: 
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Pravila) predložio izmjene i dopune postojećih programa u skladu s Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. 
godine kako slijedi:   
 
Preddiplomski sveučilišni studiji  

 
FINANCIJSKI MENADŽMENT 
 
Predlaže se promjena naziva dva obvezna kolegija, kako slijedi: Institucijski sustav Europske unije (obvezni 
kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 4. semestru) mijenja naziv u Makrosustav Europske unije i Upravljanje 
troškovima (obvezni kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 6. semestru) mijenja naziv u Upravljačko 
računovodstvo. Sadržaji kolegija, kao i broj ECTS bodova ostaju isti. Navedene promjene naziva 2 obvezna 
kolegija predstavljaju izmjene od 3,85%. 
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 Financijski menadžment na Ekonomskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija  
Financijski menadžment. 
 
MARKETING 
 
Predlaže se promjena naziva obveznog kolegija Institucijski sustav Europske unije (obvezni kolegij, 5 
ECTS-a, koji se izvodi u 4. semestru) u Makrosustav Europske unije. Sadržaj kolegija, kao i broj ECTS 
bodova ostaju isti. Navedena promjena naziva obveznog kolegija predstavlja izmjene od 1,89%. 
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 Marketing na Ekonomskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija  
Marketing. 
 
MENADŽMENT 
 
Također se predlaže promjena naziva obveznog kolegija Institucijski sustav Europske unije u Makrosustav 
Europske unije. Sadržaj kolegija, kao i broj ECTS bodova ostaju isti. Navedena promjena naziva 1 
obveznog kolegija predstavlja izmjene od 1,89%. 
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 
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o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog  
sveučilišnog studija Menadžment na Ekonomskom fakultetu  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija  
Menadžment 
 
PODUZETNIŠTVO 
 
Predlaže se promjena naziva tri obvezna i jednog izbornog kolegija, kako slijedi: Institucijski sustav 

Europske unije (obvezni kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 4. semestru) mijenja naziv u Makrosustav 
Europske unije, Pokretanje poslovnog pothvata I (obvezni kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 5. semestru) 
mijenja naziv u Uočavanje poslovne prilike te Poduzetničke vještine I (obvezni kolegij, 5 ECTS-a, koji se 
izvodi u 5. semestru) mijenja naziv u Upravljanje osobnim razvojem i Uvod u prodajne vještine (izborni 
kolegij smjera, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 6. semestru) mijenja naziv u Komunikacija u prodaji. Sadržaji 
kolegija, kao i brojevi ECTS bodova ostaju isti. 
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 Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija  
Poduzetništvo. 
 
POSLOVNA INFORMATIKA 
 
Predlažu se promjene naziva dva obvezna kolegija, kako slijedi: Institucijski sustav Europske unije 
(obvezni kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 4. semestru) mijenja naziv u Makrosustav Europske unije i 
ICT u bankarstvu (obvezni kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 6. semestru) mijenja naziv u Informacijsko-
komunikacijska tehnologija (ICT) u bankarstvu. Sadržaji kolegija, kao i brojevi ECTS bodova ostaju isti. 
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 studija Poslovna informatika na Ekonomskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna 
informatika.   
 
 
Diplomski sveučilišni studiji 

EKONOMSKA POLITIKA I REGIONALNI RAZVOJ 
 
Predlažu se promjene reda predavanja za sljedeće kolegije: izborni kolegij Makromarketing, koji se izvodio 
u 2. semestru prebacuje se u 3. semestar, izborni kolegij Urbana ekonomija, koji se izvodio u 3. semestru 
prebacuje se u 4. semestar te izborni kolegij Vođenje, koji se izvodio u 1. semestru, prebacuje se u 2. 
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semestar i Inteligentni sustavi za potporu odlučivanju,  koji se izvodi u 4. semestru prebacuje se u 1. 
semestar.  
Nakon iznesenog Izvješća, 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 Ekonomska politika i regionalni razvoj na  
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Ekonomska 
politika i regionalni razvoj. 
 
POSLOVNA EKONOMIJA; SMJER: MENADŽMENT 
 
Predlaže se promjena naziva obveznog predmeta ERP sustavi – upravljanja poduzećem (izborni kolegij, 5 
ECTS-a, koji se izvodi u 4. semestru) u Sustavi za upravljanje resursima poduzeća (ERP). Sadržaj kolegija, 
kao i broj ECTS bodova ostaju isti. 
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  

Poslovna ekonomija; smjer: Menadžment na Ekonomskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poslovna 
ekonomija; smjer: Menadžment. 
 
PODUZETNIČKI MENADŽMENT I PODUZETNIŠTVO 
 
Predlažu se promjene naziva pet obveznih kolegija, kako slijedi: Suvremene poslovne aktivnosti (obvezni 
kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 1. semestru) mijenja naziv u Kreiranje poslovnih modela, Prezentacijske 
vještine (obvezni kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 1. semestru) mijenja naziv u Govorenje u javnosti, 
Poduzetničke vještine II (obvezni kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 1. semestru) mijenja naziv u 
Poduzetničke vještine, Pokretanje poslovnog pothvata II (obvezni kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 2. 
semestru) mijenja naziv u Pokretanje poslovnog pothvata te Pokretanje poslovnog pothvata II (obvezni 
kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 2. semestru) mijenja naziv u Pokretanje poslovnog pothvata i 
Upravljanje obiteljskim poduzećem (izborni kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 3. semestru) mijenja naziv 
u Transfer poslovanja u malim i srednjim poduzećima. Sadržaji kolegija, kao i brojevi ECTS bodova ostaju 
isti. 
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   
Poduzetnički menadžment i poduzetništvo na  

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
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Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poduzetnički 
menadžment i poduzetništvo. 
 
POSLOVNA EKONOMIJA; SMJER: POSLOVNA INFORMATIKA 
 
Predlaže se promjena naziva obveznog kolegija Menadžment ljudskih resursa (izborni kolegij, 5 ECTS-a, 
koji se izvodi u 1. semestru) u Strateški menadžment ljudskih resursa. Sadržaj kolegija, kao i broj ECTS 
bodova ostaju isti. 
Nakon iznesenog Izvješća, 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  Poslovna ekonomija; smjer: Poslovna informatika na  
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poslovna 
ekonomija; smjer: Poslovna informatika. 
 
 
Preddiplomski stručni studiji 

 
RAČUNOVODSTVO 
 
Predlažu se promjena naziva četiri obvezna kolegija, kako slijedi: Računovodstvo u Osnove računovodstva, 
Marketing u Osnove marketinga te Statistika u Osnove statistike i Upravljačko računovodstvo  u Osnove 
upravljačkog računovodstva. Sadržaji kolegija, kao i brojevi ECTS bodova ostaju isti. Isto tako, predlaže 
se promjena reda predavanja na način da se kolegij Marketing prebacuje  iz 3. semestra u 2. semestar, a 
kolegij Organizacija računovodstva iz 2. semestra, u 3. semestar.  
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  

stručnog studija Računovodstvo na Ekonomskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa studija preddiplomskog stručnog studija 
Računovodstvo. 
 
 
TRGOVINA 
 
Predlažu se promjene naziva četiri obvezna kolegija, kako slijedi: Računovodstvo (obvezni kolegij, 6 
ECTS-a, koji se izvodi u 1. semestru) mijenja naziv u Osnove računovodstva, Marketing (obvezni kolegij, 
5 ECTS-a, koji se izvodi u 2. semestru) mijenja naziv u Osnove marketinga te Statistika (obvezni kolegij, 
5 ECTS-a, koji se izvodi u 2. semestru) mijenja naziv u Osnove statistike i Upravljačko računovodstvo 
(obvezni kolegij, 5 ECTS-a, koji se izvodi u 4. semestru) mijenja nazivu u Osnove upravljačkog 
računovodstva. Sadržaji kolegija, kao i brojevi ECTS bodova ostaju isti. 
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 
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ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog  
stručnog studija Trgovina na Ekonomskom fakultetu  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa studija preddiplomskog stručnog studija 
Trgovina. 
 
3.2. Medicinski  fakultet 

 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 27. lipnja 
2016. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama  studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
studija Sestrinstvo, 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 s Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine 
te da se predložene izmjene i dopune odnose na promjenu oblika izvođenja nastave i promjenu naziva 
pojedinih predmeta. Navedene izmjene dostavljene su u materijalima za sjednicu, a predložene su s ciljem 
jasnije prepoznatljivosti sadržaja predmeta i izvršene su prema Akreditacijskoj preporuci Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. siječnja 2016. godine. 
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 Sestrinstvo na Medicinskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Sestrinstvo. 
 
 
4. Prijedlog novih preddiplomskih sveučilišnih studija 

 
Rektor Sveučilišta je predložio da o ustroju novih preddiplomskih sveučilišnih studija na Fakultetu za 
odgojne i obrazovne znanosti i Pravnom fakultetu članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, 
prorektor za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
4.1. Kineziologija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Osijek 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti uputilo 
Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Elaborat 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologije. Uz Elaborat je priložena Odluka 
Fakultetskog vijeća o prihvaćanju Elaborata navedenoga studijskog programa od 27. svibnja 2015. godine. 
Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Kineziologija te su u skladu s Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u postupku 
vrednovanja studijskog programa imenovani recenzenti: prof. dr. sc. Josip Lepeš, Učiteljski fakultet na 
mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Univerzitet u Novom Sadu i doc. dr. sc. Biljana Trajkovski, 
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Povjerenstvo je utvrdilo da u skladu s Pravilnikom o sadržaju 
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dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje 
studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta i Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju, navedeni studijski program ispunjava nužne uvjete za ustroj i izvedbu na Fakultetu za odgojne 
i obrazovne znanosti te je prijedlog Povjerenstva da Senat prihvati Elaborat o studijskom programu 
preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologija i donese Odluku za ustroj i izvedbu navedenog 
studijskog programa.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o prihvaćanju 
Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
  
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologija na 

Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
2. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 

temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava preddiplomski sveučilišni studij 
Kineziologija od akademske godine 2017./2018. 

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje tri godine i završetkom studija stječe se 180 ECTS 
bodova.  

4. Studij se izvodi u sjedištu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

 
        4.2. Socijalni rad na Pravnom fakultetu Osijek 

 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta uputilo Povjerenstvu za 
preddiplomske, diplomske i stručne studije Elaborat studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
studija Socijalni rad. Uz Elaborat je priložena Odluka Fakultetskog vijeća o prihvaćanju Elaborata 
navedenoga studijskog programa od 2. ožujka 2016.  godine. Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad te su u skladu s Zakonom o 
osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u postupku vrednovanja studijskog programa 
imenovani recenzenti: prof. dr. sc. Ivan Vidanović, Fakultet političkih nauka, Studij socijalnog rada, 
Univerziteta u Beogradu, prof. dr. sc. Vito Flaker, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani i prof. 
dr. sc. Josip Obradović, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Zaključna preporuka recenzenata je da se 
studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad prihvati uz manje izmjene. 
Povjerenstvo je na temelju mišljenja jednog recenzenta zatražilo od Predlagatelja očitovanje o primjedbama 
recenzenta nakon čega je Predlagatelj, uputio 5. srpnja 2016. godine Povjerenstvu očitovanje iz kojega je 
vidljivo da su uvažavajući navedeno mišljenje jednog recenzenta primjedbe prihvaćene. Povjerenstvo je 
utvrdilo da u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta i Zakonom 
o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju navedeni studijski program ispunjava nužne uvjete 
za ustroj i izvedbu na Pravnom fakultetu Osijek te je prijedlog Povjerenstva da Senat prihvati Elaborat o 
studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i donese Odluku za ustroj i izvedbu 
navedenog studijskog programa.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o prihvaćanju 
Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Pravnom fakultetu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio 
i jednoglasno donio sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad na 
Pravnom fakultetu Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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2. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata navedenog 
u točki 1. ove Odluke ustrojava preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad od akademske 
godine 2017./2018. 

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje tri godine i završetkom studija stječe se 180 ECTS 
bodova.  

4. Studij se izvodi u sjedištu Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
 
5.  Davanje suglasnosti za ranije održavanje jesenskog ispitnog roka Građevinskom fakultetu 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da s zahtjevom Građevinskog fakulteta za ranije održavanje jesenskog 
ispitnog roka u akademskoj 2016./2017. godini članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, 
prorektor za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Građevinski fakultet Osijek uputio zahtjev za ranije održavanje jesenskog 
ispitnog roka u akademskoj 2016./2017. godini na način da ispitni termin u jesenskom roku započinje 21. 
kolovoza 2017. godine kako bi se mogli obaviti svi administrativno-stručni poslovi u vezi upisa studenata 
u više godine studija, stoga je prijedlog da Senat izda suglasnost Građevinskom fakultetu Osijek za ranije 
održavanje jesenskog ispitnog roka. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi za 
radnije održavanje jesenskog ispitnog roka u akademskoj 2016./2017. godini na Građevinskom fakultetu i 
jednoglasno su donijeli   
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za ranije 
održavanje jesenskog ispitnog roka u akademskoj 2016./2017. godini prema ispitnim terminima koji 
mogu započeti 21. kolovoza 2017. godine.  
 
 
6. Ukidanje poslijediplomskog specijalističkog studija Pastoralna teologija sa smjerovima: Pastoral 

obitelji, Pastoral kriznih situacija i Pastoral župne zajednice na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu u Đakovu 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. 
Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predsjednik 
Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate. 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 
na sjednici održanoj 4. srpnja 2016. godine donijelo Odluku o ukidanju poslijediplomskog specijalističkog 
studija Pastoralna teologija sa smjerovima: Pastoral obitelji; Pastoral kriznih situacija i Pastoral župne 
zajednice. Povjerenstvo za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) je uvidom u cjelokupnu dokumentaciju utvrdilo da se navedeni studij izvodi na temelju 
Odluke Senata od 11. srpnja 2011. godine  (KLASA: 602-04/11-03/16, URBROJ: 2158-60-01-11-7). U 
posljednjih pet akademskih godina zainteresiranost za studij je u odnosu  na predviđenu upisnu kvotu u 
značajnoj mjeri pala, što je rezultiralo nepovoljnim omjerom upisanih i završenih studenata (smjer 
Pastoralna teologija od 16 upisanih studenata završio 1 student (6%);  na smjeru Pastoral kriznih situacija 
od 28 upisanih studenata završilo je njih 6 (21%) te na smjeru Pastoral župne zajednice od upisanih 22 
studenta nitko nije završio  studij. Sve navedeno pokušalo se ublažiti i osigurati široku dostupnost  studija 
minimalnom školarinom i dodatnim stipendijama, te se u tri navrata pokretao postupak izmjena studijskog 
programa do 20%. U skladu s navedenim Povjerenstvo je uputilo Senatu  prijedlog ukidanja navedenog 
poslijediplomskog specijalističkog studija sa smjerovima.  
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Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 
prijedlog za ukidanjem poslijediplomskog specijalističkog studija Pastoralna teologija sa smjerovima: 
Pastoral obitelji; Pastoral kriznih situacija i Pastoral župne zajednice na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 
u Đakovu i jednoglasno su donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 

1. Ukida se poslijediplomski specijalistički studij Pastoralna teologija sa smjerovima: Pastoral 
obitelji; Pastoral kriznih situacija i Pastoral župne zajednice na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na daljnji postupak. 
 
 
7. Davanje suglasnosti Filozofskom fakultetu Osijek za stjecanje doktorata znanosti temeljem 

izrade i javne obrane doktorske disertacije za pristupnika mr. sc. Svetislava Toevskog  
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti 
Senata u skladu s člankom 73. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, člankom 
138. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 36. stavkom 3. i 6. 
Pravilnika o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu za stjecanje doktorata znanosti temeljem izrade i 
javne obrane doktorske disertacije za pristupnika mr. sc. Svetislava Toevskog, te predložio da članove 
Senata ukratko izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu suradnju i predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne 
doktorate.  
Prorektor je izvijestio Senat da je Povjerenstvo za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 5. srpnja 2016. godine razmatralo prijedlog 
Filozofskog fakulteta Osijek o stjecanju doktorata znanosti temeljem izrade i javne obrane doktorske 
disertacije za pristupnika mr. sc. Svetislava Toevskog. Povjerenstvo je utvrdilo da je Filozofski fakultet 
dostavio Izvješće Povjerenstva o ispunjavanju propisanih uvjeta za stjecanje doktorata znanosti na 
poslijediplomskom sveučilišnom studiju Jezikoslovlje na Filozofskom fakultetu Osijek temeljem izrade i 
javne obrane doktorske disertacije od 17. svibnja 2016. godine i Odluku Fakultetskog vijeća od 25. svibnja 
2016. godine. Uvidom u dostavljeno Izvješće Povjerenstvo je utvrdio da je  mr. sc. Svetislav Toevski 
objavio 3 izvorna znanstvena rada (a1) i 1 stručni rad na kojima je prvi autor s ukupno ostvarenih 16,8 
bodova; sudjelovao je na 9 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i objavio veći broj radova iz 
društvenih znanosti (politologija) i humanističkih znanosti (filologija). Slijedom navedenoga utvrđeno je 
da je pristupnik mr. sc. Svetislav Toevski ostvario znanstvena dostignuća kojima ispunjava propisane uvjete 
za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u skladu s  Pravilnikom o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja, stoga je prijedlog Senatu, izdavanje suglasnosti na Odluku Fakultetskog vijeća 
Filozofskog fakulteta Osijek od 25. svibnja 2016. godine.  
Rektor je predložio da se članovi Senata očituju o navedenom Izvješću i prijedlogu Povjerenstva. Senat je 
prihvatio prijedlog Povjerenstva za davanje suglasnosti na Odluku Fakultetskog vijeća o ispunjavanju 
propisanih uvjeta mr. sc. Svetislava Toevskog za stjecanje doktorata znanosti na poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju Jezikoslovlje temeljem izrade i javne obrane doktorske disertacije na Filozofskom 
fakultetu i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost na Odluku Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Osijek od 25. svibnja 2016. 
godine o ispunjavanju propisanih uvjeta mr. sc. Svetislava Toevskog za stjecanje doktorata znanosti 
na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Jezikoslovlje temeljem izrade i javne obrane doktorske 
disertacije na Filozofskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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8. Prijedlog Natječaja za upis studenata u I. godinu međusveučilišnog poslijediplomskog  

interdisciplinarnog studija “Poduzetništvo i inovativnost” Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku   

 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, 
prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju.  
Prorektor je izvijestio Senat da je Sveučilišno vijeće za poslijediplomski interdisciplinarni međusveučilišni 
(doktorski) studij Poduzetništvo i inovativnost donijelo 6. srpnja 2016. godine Odluku o raspisivanju 
Natječaja za upis 4. generacije međunarodnog poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog 
(doktorskog) studija Poduzetništvo i inovativnost u akademskoj 2016./2017. godini.  
Uz navedenu Odluku, Senatu je dostavljen prijedlog teksta Natječaja za upis 4. generacije međunarodnog 
poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog (doktorskog) studija Poduzetništvo i inovativnost, 
koji sadrži uvjete upisa, potrebnu dokumentaciju, rok za podnošenje prijave, troškove studija te način 
odabira polaznika. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da nastavnički kapaciteti 
međunarodnog poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog (doktorskog) studija 
Poduzetništvo i inovativnost omogućavaju osiguranje kvalitete izvođenja nastave i znanstvenoistraživačke 
komponente na navedenom studiju stoga je prijedlog da Senat donese Odluku o raspisivanju Natječaja za 
upis 4. generacije. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom i predložio Senatu donošenje Odluke o prijedlogu gore 
navedenog Natječaja. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU  
o raspisivanju Natječaja za upis 4. generacije međunarodnog 

 poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog (doktorskog) studija  
Poduzetništvo i inovativnost u akademskoj 2016./2017. godini 

 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
9. 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. za sufinanciranje studiranja redovitih studenata  

 
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. od 2. studenoga 2015. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor) 
za sufinanciranje studiranja redovitih studenata i 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 dostavljen prijedlog raspodjele 
doznačenih sredstava za akademsku 2015./2016. godinu prema Ugovoru od 2. studenoga 2015. godine za 
sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 
u ukupnom iznosu od 21.027.120,00 kuna s tabličnim prikazom iznosa subvencije za akademsku godinu 
2015./2016., isplaćenog iznosa subvencije u 2015. godini (09.12.2015.) i razlikom za isplatu po 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je 
na sjednici održanoj 7. srpnja 2016. godine dao pozivno Mišljenje na 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 
sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica. Senat 
je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
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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 sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata  
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta 

 
Raspodjela doznačenih sredstava za akademsku godinu 2015./2016. 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. od 2. 
studenoga 2015. godine raspoređuje se za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata na 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama u ukupnom iznosu od 21027.120,00 kuna sukladno 
tablici koja je sastavni dio ove Odluke.  
 
Navedena Odluka u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

10. Suorganizacija Sveučilišta 52. hrvatskog i 12. međunarodnog simpozija agronoma  
 
Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na prihvaćanje suorganizacije 52. hrvatskog i 12. 
međunarodnog simpozija agronoma te ukratko izvijestio članove Senata da je Uprava Poljoprivrednog 
fakulteta uputila zahtjev Upravi Sveučilišta za prihvaćanje suorganizacije 52. hrvatskog i 12. 
međunarodnog simpozija agronoma. Navedeni međunarodni simpozij agronoma tradicionalno okuplja 
znanstvenike i stručnjake iz zemlje i inozemstva u razmjeni iskustava iz područja svih grana poljoprivrede, 
kao i zaštite prirode i okoliša.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio 
Senatu glasovanje o prihvaćanju suorganizacije Simpozija, koji će se održati u Dubrovniku od 12. do 17. 
veljače 2017. godine. Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 
ODLUKU 

 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća suorganizaciju 52. hrvatskog i 12. 
međunarodnog simpozija agronoma koji će se održati u Dubrovniku od 12. do 17. veljače 2017. 
godine.   
 
 
11. Davanje suglasnosti za osnivanje Sveučilišne poliklinike Strossmayer za internu medicinu i 

rehabilitaciju internističkih bolesnika Medicinskom fakultetu Osijek 
 

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Medicinski fakultet Osijek 
dostavio Senatu zahtjev za davanje suglasnosti na osnivanje podružnice za obavljanje zdravstvene 
djelatnosti pod nazivom Sveučilišna poliklinika Strossmayer za internu medicinu i rehabilitaciju 
internističkih bolesnika. Zahtjev se temelji na Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta od 27. 
lipnja 2016. godine i činjenici da se navedena sveučilišna poliklinika osniva unutar mreže javne zdravstvene 
službe u okviru koje bi se obavljala djelatnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dijagnostike 
i medicinske rehabilitacije u uvjetima dnevne bolnice, osim bolničkog liječenja iz područja interne 
medicine. Medicinski fakultet u okviru svoje registrirane djelatnosti obavlja zdravstvenu djelatnost za 
potrebe fakultetske nastave u skladu s posebnim Zakonom. Nadalje je istaknuo da su osnivači Sveučilišne 
poliklinike Strossmayer, Medicinski fakultet Osijek i Medicinski centar Mursa d.o.o., trgovačko društvo u 
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vlasništvu Medicinskog fakulteta Osijek. U skladu s člankom 24. stavkom 3. Statuta Sveučilišta Medicinski 
fakultet može osnovati podružnicu za obavljanje zdravstvene djelatnosti uz prethodnu suglasnost Senata.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio glasovanje o davanju suglasnosti na osnivanje Sveučilišne poliklinike Strossmayer na 
Medicinskom fakultetu. Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti na osnivanje Sveučilišne poliklinike Strossmayer 
na Medicinskom fakultetu u sustavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Daje se suglasnost na osnivanje podružnice pod punim nazivom: Sveučilišna poliklinika 

Strossmayer za internu medicinu i rehabilitaciju internističkih bolesnika i skraćenim nazivom 
Sveučilišna poliklinika Strossmayer sa sjedištem u Osijeku, Cara Hadrijana 10E na 
Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

2. Osnivači Sveučilišne poliklinike Strossmayer su Medicinski fakultet Osijek i Medicinski centar 
Mursa d.o.o., trgovačko društvo u vlasništvu Medicinskog fakulteta Osijek. 

3. Sveučilišna poliklinika Strossmayer osniva se u okviru mreže javne zdravstvene službe i obavljat 
će djelatnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dijagnostike i medicinske 
rehabilitacije u uvjetima dnevne bolnice, osim bolničkog liječenja iz područja interne medicine. 

4. Podružnica navedena u točki 1. upisuje se u registar Trgovačkog suda u Osijeku kao podružnica 
Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

 
12. Razno 
12.1. Provođenje nastave na preddiplomskoj/diplomskoj razini nastavnika Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu 
 
Prorektor za nastavu i studente je izvijestio članove Senata da je Uprava Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u skladu s Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu o izvođenju nastave 
nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, dostavila 
dopis Upravi Sveučilišta vezano za provođenje nastave na preddiplomskoj/diplomskoj razini angažiranjem 
nastavnika Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2016./2017. godini. 
Prorektor je istaknuo da će tijekom današnjeg dana prodekanima za nastavu znanstveno/umjetničko-
nastavnih sastavnicama Sveučilišta biti dostavljen upit vezan uz naprijed navedeno. 
    
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju u 
radu 9. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini i zaključio sjednicu u 12.30 sati.  
 
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
  
 


