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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
 

Z A P I S N I K 
 
10. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2015./2016. godini, održane 28. rujna 2016. godine u Centru za edukaciju u Orahovici, 
Put hrvatskih branitelja bb, s početkom u 11.00 sati.  
 
Nazočni članovi Senata:  
1.  Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta 
2.  Izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izvanredni profesor zamjena za pročelnicu prof. dr. sc.  

                                                                Mirtu Benšić, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3.  Doc. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
4.  Doc. dr. sc. Ivna Štolfa, zamjenica pročelnika zamjena za pročelnika prof. dr. sc. Enriha  

                                                                               Merdića, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
5.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
6.  Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7.  Prof. dr. sc. Goran Martinović, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Dragu Žagara,  

                                                       Tehničke znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva i  
                                                        informacijskih tehnologija  

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. Doc. dr. sc. Igor Vuletić, prodekan zamjena za dekana izv. prof. dr. sc. Borisa Bakotu,       
                                                                  Društvene znanosti/Pravni fakultet   
14. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
15. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u 

Đakovu 
16. Doc. art. Jasmina Pacek, prodekanica zamjena za dekanicu prof. dr. sc. Helenu Sablić Tomić, 

Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
17. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
18. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec.,ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
19.Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
20. Stjepan Ćurčić, student i tajnik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku zamjena za Nikolu Tufekovića, studenta i predsjednika Studentskog 
zbora, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet  

 
Prorektori Sveučilišta:  
1.  Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
2.  Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
 
Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
Nenazočni: 
1.  Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju 
2. Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    
3. Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta  
4. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne  
                                                                znanosti   
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5. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
6. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
7. Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
8. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet  
 
Ostali nazočni:  
1. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 
2. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
3. Ljilja Šrepfler, voditeljica Ureda rektora 
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 10. sjednicu Senata u akademskoj 2015./2016. godini te pozdravio sve nazočne i predložio 
sljedeći  

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 9. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. od 12. srpnja 2016. godine   
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 

2.1. izv. prof. dr. sc. Mirela Kopjar iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u 
Osijeku (prvi izbor) 

2.2. izv. prof. dr. sc. Borislav Miličević iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u 
Osijeku (prvi izbor) 

2.3. izv. prof. dr. sc. Jurislav Babić iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u 
Osijeku (prvi izbor) 

2.4. izv. prof. dr. sc. Tihomir Moslavac iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u 
Osijeku (prvi izbor) 

2.5. izv. prof. dr. sc. Robert Cupec iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija Osijek (prvi izbor) 

2.6. prof. dr. sc. Mane Medić iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog 
polja ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (trajno zvanje) 

2.7. prof. dr. sc. Antun Stoić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 

2.8. prof. dr. sc. Goran Šimunović iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (trajno 
zvanje) 

2.9. prof. dr. sc. Ivica Kladarić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 

2.10. prof. dr. sc. Marija Živić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 

2.11. izv. prof. dr. sc. Živko Kondić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (naslovno 
zvanje prvi izbor) 

2.12. prof. dr. sc. Renata Perić iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog 
polja pravo, znanstvene grane financijsko pravo na Pravnom fakultetu Osijek (trajno 
zvanje) 
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3. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija: 
3.1. Diplomski sveučilišni studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo na Ekonomskom 

fakultetu 
3.2. Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskoga odgoja na Fakultetu za odgojne 

i obrazovne znanosti 
3.3. Preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura i diplomski sveučilišni studij Likovna 

kultura na Umjetničkoj akademiji  
3.4. Preddiplomski sveučilišni studij Kazališno oblikovanje na Umjetničkoj akademiji 

4. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika na Fakultetu 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 

5. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija na Medicinskom fakultetu 
Osijek 

6. Davanje suglasnosti na programe cjeloživotnog učenja  na Umjetničkoj akademiji u Osijeku: 
6.1. Keramički studio 
6.2. Program stjecanja kompetencija potrebnih za priznavanje kvalifikacija iz područja 

likovne i glazbene kulture i umjetnosti  
7. Davanje suglasnosti za ranije održavanje jesenskog ispitnog roka Ekonomskom fakultetu u 

Osijeku  
8. Davanje suglasnosti za održavanje turnusne ili blok nastave u akademskoj 2016./2017. godini: 

8.1. Umjetnička akademija 
8.2. Pravni fakultet 
8.3.  Ekonomski fakultet 

9. Prijedlog Pravilnika o sprečavanju nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku   

10. Prijedlog Pravilnika o sukobima interesa i obveza na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku   

11. Prijedlog Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za kulturologiju 
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Građevinskog fakulteta Osijek 
13. Razrješenje i imenovanje članova Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku 
14. Sveučilišno izdavaštvo  
15. Organizacija i izvedba integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 

Mentalna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek 
16. Razno 
 
 
Rektor je istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 10. sjednicu Senata 
dostavljen elektroničkim putem, a također i u tiskanom obliku te predložio da se članovi Senata očituju 
o predloženom dnevnom redu. Senat je jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. 
 
Prije početka službenog dijela sjednice Senata Rektor Sveučilišta je predložio da članove Senata uvodno 
pozdravi Marko Đukić, prof., ravnatelj Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije. 
 
Marko Đukić, prof., je pozdravio sve nazočne i zaželio ugodan boravak u prostorima Centra za edukaciju 
Gradskog društva Crvenog križa Osijek u Orahovici te kratkom prezentacijom upoznao s radom i 
djelovanjem Gradskog društva Crvenog križa Osijek te potpisanim Sporazumom o suradnji između 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Gradskog društva Crvenog križa Osijek od 5. ožujka 
2015. godine i pozvao nazočne da po završetku sjednice razgledaju prostore Centra za edukaciju.  
 
Nakon uvodnog dijela i pozdravnog govora Ravnatelja Društva Crvenog križa Osječko-baranjske 
županije započeo je radni dio sjednice Senata.  
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1. Prihvaćanje Zapisnika 9. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. od 12. srpnja 2016. godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 9. sjednice Senata od 12. srpnja 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 9. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2015./2016. od 12. srpnja 2016. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
  
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora, te da su postupci provedeni u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, statutom 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. - 2.12. ukratko podnesu izvješća, kako 
slijedi: dekan prof. dr. sc. Drago Šubarić za Prehrambeno-tehnološki fakultet, prodekan prof. dr. sc. 
Goran Martinović za Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih znanosti, dekan prof. dr. sc. 
Vladimir Cini za Ekonomski fakultet, dekan prof. dr. sc. Ivan Samardžić za Strojarski fakultet i prodekan 
doc. dr. sc. Igor Vuletić za Pravni fakultet.  
 
2.1. izv. prof. dr. sc. Mirela Kopjar iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 

polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku (prvi 
izbor) 

 
Dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Mirela Kopjar objavila 66 
znanstvenih radova, od kojih je 26 u časopisima indeksiranim u CC i/ili SCI (a1), 14 radova u 
publikacijama druge (a2) skupine, 15 znanstvenih radova u zbornicima radova s međunarodnih 
znanstvenih skupova (a3), te 1 znanstveni rad u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa. 
Sudjelovala je na 38 međunarodnih znanstvenih skupova s 45 priopćenja (poster ili usmena priopćenja) 
te 4 nacionalna skupa. Recenzirala je 65 znanstvenih radova. Sudjelovala je kao istraživač na 4 
bilateralna projekta, a voditeljica je uspostavnog istraživačkog projekta financiranog od strane Hrvatske 
zaklade za znanost pod nazivom „Trehaloza: poboljšanje kvalitete proizvoda na bazi voća“. Članica je 
odbora međunarodnih časopisa: Sustainable Agriculture Research, Hrana u zdravlju i bolesti i 
International Journal of Nutrition and Food Science. Dobitnica je godišnje nagrade Hrvatske akademije 
tehničkih znanosti za mlade znanstvenike „Vera Johanides“ za 2009. godinu. Koautorica je poglavlja 
„Blackberry juice“ objavljenog u knjizi „Handbook of functional beverages and human health“. Pod 
njenim mentorstvom obranjeno je 19 diplomskih i 49 završnih radova i u koautorstvu sa studentima je 
objavila 7 radova.  Kao gostujuća profesorica boravila je u Japanu, Tokyo Tech Institute zatim u 
Francuskoj, INRA, Dijon, te na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani i u Slovačkoj na Faculty of Chemical 
and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava i Slovak University of Agriculture, 
Nitra. Dekan je zatim konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. 
Mirele Kopjar u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice 
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. Mirela 
Kopjar 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. Mirele Kopjar u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice. 
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
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O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Mirele Kopjar, izvanredne profesorice u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice 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 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 Josip Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.2. izv. prof. dr. sc. Borislav Miličević iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u 
Osijeku (prvi izbor) 

 
Isto tako, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Borislav 
Miličević objavi kao autor/koautor objavio 16 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u 
tercijarnim publikacijama (a1), 18 radova u časopisima indeksiranim u sekundarnim publikacijama (a2), 
9 radova u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova (a3), a predavanjima i posterima 
sudjelovao je na više znanstvenih i stručnih skupova, te bio recenzent 17 recenzija znanstvenih radova. 
Član je uređivačkog odbora međunarodnog časopisa Foo din Health and Disease i Croatian Journal of 
Food Science and Technology te član Znanstvenog vijeća Zavoda za znanstveni i umjetnički rad 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. 
Na web stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta postavio je predavanja iz kolegija Upravljanje  

poduzećima 1 i Tehnologija jakih alkoholnih pića. Bio je mentor 3 diplomska i 29 završnih radova i u 
koautorstvu sa studentima objavio je 4 rada. Također je bio mentor jedne doktorske disertacije i u 
koautorstvu sa studentom objavio je 8 radova. Od listopada 2015. godine obnaša dužnost predsjednika 
Katedre za tehnologiju ugljikohidrata, a od veljače 2014. godine obnaša dužnost koordinatora programa 
za cjeloživotno učenje na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. Dekan je zatim konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Borislava Miličevića u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Borislav Miličević ispunjava zakonske uvjete za 
izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Borislava Miličevića u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Borislava Miličević, 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., 
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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 Josip Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.3. izv. prof. dr. sc. Jurislav Babić iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 

polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku (prvi 
izbor) 

 
Također je u okviru ove podtočke članove Senata izvijestio dekan prof. dr. sc. Drago Šubarić te istaknuo 
da je izv. prof. dr. sc. Jurisav Babić objavio 80 znanstvenih radova, od kojih je 24 A1 rad, 33 A2 radova 
te jedan stručni rad. Održao je 70 priopćenja na znanstvenim skupovima, od toga 55 na međunarodnim 
te 15 na domaćim znanstvenim skupovima. Sudjelovao je u realizaciji 2 znanstvena projekta financirana 
od MZOS-a RH, 3 međunarodna projekta te 4 stručna projekta i istraživač je u realizaciji znanstvenog 
projekta financiranog od strane HRZZ-a. Recenzirao je 42 znanstvena rada. Glavni je urednik časopisa 
Croatian Journal of Food Science and Technology te je član sljedećih uređivačkih odbora međunarodnih 
časopisa: Jorunal of agricultural extension and rural development, Jorunal of Global Agriculture and 
Ecology, Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, Foo din Health and Disease 
i Jorunal of cereals and oilseed. Koautor je 4 poglavlja Wheat starch u znanstvenoj knjizi Wheat: 
genetics, Crops and Food production; Food Safety System in Croatia u knjizi Environmental and Food 
Safety and Securty for South-East Europe and Ukraine; Acetic aci din food industry u knjizi Acetic 
Acids, Cehemical Properties, Production and Applications; Procesi konzerviranja hrane u knjizi Uvod 
u sigurnost hrane te priručnika Cleanin and disinfection. Na web stranici Fakulteta postavljenja su 
predavanja iz svih kolegija na kojima ima nastavu: Tehnologija ugljikohidrata, Sirovine biljnog 
podrijetla, Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I i Upravljanje poduzećima. Bio je mentor 2 
magistarska specijalistička rada, 20 diplomskih i 22 završna rada i u koautorstvu sa studentima objavio 
9 radova te je bio mentor 2 doktorske disertacije i u koautorstvu sa studentima koji su završili 
poslijediplomski doktorski studij objavio je 51 znanstveni rad. Od listopada 2010. godine na dužnosti je 
prodekana za znanost Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Dekan je zatim konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Jurislava Babića u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Jurislav Babić ispunjava zakonske uvjete za 
izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Jurislava Babića u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Jurislava Babić, 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 Josip Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.4. izv. prof. dr. sc. Tihomir Moslavac iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u 
Osijeku (prvi izbor) 
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Dekan prof. dr. sc. Drago Šubarić je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Tihomir Moslavac objavio 41  
znanstveni rad, od toga 6 radova u časopisima indeksiranim u tercijarnim publikacijama CC i/ili SCI 
bazama (a1) kategorije, 26 radova u časopisima indeksiranim u sekundarnim publikacijama (a2) 
kategorije te 9 radova u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova (a3) kategorije. 
Također, ima objavljen jedan stručni rad u časopisu indeksiranom u sekundarnim publikacijama (a2) 
kategorije te 3 rada u zborniku radova s domaćeg kongresa s međunarodnim sudjelovanjem. Sudjelovao 
je na 18 međunarodnih znanstveni skupova s 34 priopćenja, 7 nacionalnih skupova s 8 priopćenja te 
jedno pozvano predavanje na domaćem znanstvenom skupu. Indeksirani radovi u WoS bazi podataka 
citirani su 33 puta, dok je ukupna citiranost vidljiva u WoS bazi podataka (indeksirani i ne indeksirani 
radovi) 41 puta. U Scopus bazi podataka ima indeksirano 8 znanstvenih radova, a citiranost istih je 35 
puta s ukupnom citiranosti vidljivom u Scopus bazi podataka (indeksirani i ne indeksirani radovi) je 44 
bibliografskih jedinica. Recenzirao je 27 radova od čega 16 za znanstvene časopise. Kao suradnik 
istraživač sudjelovao je na u realizaciji 4 nacionalna znanstvena projekta i kao istraživač u jednom 
tehnologijskom projektu. Na web stranici Fakulteta postavljena su predavanja iz kolegija na kojima 
izvodi nastavu, kako slijedi: Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla II, Tehnologija ulja i masti, 
Kemija i tehnologija ulja i masti, Tehnologija ulja, Dostignuća u tehnologiji namirnica biljnog podrijetla 
s elementima HACCP-a II i Prehrambeno inženjerstvo. Bio je mentor pri izradi 62 diplomska i 23 
završna rada i sa studentima u koautorstvu je objavio 16 radova (A2) i 4 rada (a3) kategorije. Počasni je 
član Udruge proizvođača bučinog ulja Republike Hrvatske. Dekan je zatim konstatirao da je Fakultetsko 
vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Tihomira Moslavca u znanstveno-nastavno zvanje i 
znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Tihomir Moslavac ispunjava zakonske uvjete za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Tihomira Moslavca u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Tihomira Moslavca, izvanrednog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog 
područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na 
Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

 
2. Izbor 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 Josip Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 

2.5. izv. prof. dr. sc. Robert Cupec iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek (prvi izbor) 

 
Prodekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija je izvijestio da je izv. prof. 
dr. sc. Robert Cupec objavio 9 znanstvenih radova u časopisima skupine A, jedan znanstveni rad 
objavljen u časopisu skupine B te ima 17 znanstvenih radova recenziranih i objavljeni u zborniku radova 
s međunarodnih znanstvenih skupova i 2 znanstvena rada, recenzirana i objavljena u zborniku radova s 
domaćih znanstvenih skupova. Održao je 7 priopćenja na znanstvenim skupovima od kojih 6 na 
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međunarodnim znanstvenim skupovima. Recenzirao je 9 radova u znanstvenim časopisima i 24 rada u 
zbornicima radova s znanstvenih skupova. Sudjelovao je  projektu Sensorbasiertes Humanoides Laufen 
podržanog od strane Deutsche Forschungsgemeinschaft, ako član istraživačkog tima na Lehrsuhl für 
Steuerungs-und Regelungstechnik, Technische Universität München, München, Njemačka te je voditelj 
projekta Napredna 3D percepcija za mobilne robotske manipulatore, financiranog od strane Hrvatske 
zaklade za znanost. Bio je mentor na 14 završnih radova i 24 diplomska rada i pri tome je objavio 4 rada 
sa studentima. Također, je bio mentor na 2 doktorske disertacije i u koautorstvu sa studentom je objavio 
2 znanstvena rada u znanstvenom časopisu. Član je izvršnog odbora Hrvatskog robotičkog saveza i 
predsjednik Robotičkog kluba Osijek te član stručnog društva KoREMA-hrvatsko društvo za 
komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku. Bio je urednik zbornika znanstvenog 
skupa AGRICONTROL 2007., Osijek, Hrvatska. Prodekan je zatim konstatirao da je Fakultetsko vijeće 
provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Roberta Cupeca u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Robert Cupec ispunjava zakonske 
uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Roberta Cupeca u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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. Roberta Cupeca, izvanrednog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora  iz znanstvenog 
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane procesno 
računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 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. 

 
2.6. prof. dr. sc. Mane Medić iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja 

ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (trajno zvanje) 
 
Dekan Ekonomskog fakulteta je izvijestio članove Senata da je prof. dr. sc. Mane Medić objavio 
samostalno i u suautorstvu 28 znanstvenih radova (a1), 22 znanstvena rada (a2) te dvije knjige i jednu 
skriptu. Recenzirao je 16 članaka za znanstvene i stručne časopise te zbornike radova i dva udžbenika. 
Prezentirao je radove na 42 znanstvena skupa u zemlji i inozemstvu. Kao voditelj/glavni istraživač 
sudjelovao je na pet znanstvenih projekata te bio član istraživačkih timova u šest projekata. Sudjelovao 
je kao mentor/komentor u izradi više od 774 završnih i diplomskih radova na preddiplomskom i 
diplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu te je bio mentor na 4 doktorske disertacije i u koautorstvu 
sa studentima diplomskog/poslijediplomskog studija objavio je 13 znanstvenih radova (a1) i 5 
znanstvenih radova u znanstvenom časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski 
doktorski studij. Objavio je 11 stručnih radova u domaćim stručnim časopisima i bio je autor/suautor 23 
stručna studija, jedne bibliografije i jedne baze podataka. Član je Hrvatskog oblasnog zbora HOZ 
Zagreb, te CROMAR Hrvatska udruga za marketing Zagreb i stalni je konzultant u Centru za 
poduzetništvo Osijek. Dekan je zatim konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. 
dr. sc. Mane Medića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog 
profesora u trajnom zvanju u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Sveučilišta, Statutom Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. 
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dr. sc. Mane Medić ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto 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 prof. dr. sc. Maneta Medića u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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 prof. dr. sc.  Maneta Medića, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane 
marketing na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 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. 

 
2.7. prof. dr. sc. Antun Stoić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 
 

Dekan Strojarskog fakulteta je izvijestio članove Senata  da je prof. dr. sc. Antun Stoić objavio preko 
100 znanstvenih i stručnih članaka, a koautor je tri autorske knjige, dva višejezična rječnika objavljena 
u zemlji i inozemstvu te pet visokoškolskih udžbenika. Urednik je i korektor više stručnih knjiga, jedne 
međunarodne znanstvene knjige. Recenzent je 30 radova u znanstvenim časopisima, od toga u Technical 
gazette – 22 rada, Strojniški vesnik – 5 radova i Transactions of FAMENA – 2 rada. Održao je 4 pozvana 
predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Voditelj je tri znanstveno-istraživačka projekta, 
od toga je jednog nacionalnog i dva su međunarodna-bilateralna projekta te je aktivno sudjelovao u radu 
na 12 projekata od kojih su 5 nacionalnih, a 5 bilateralnih i 2 međunarodna (WORTH i SMARTPRO). 
Bio je mentor 13 završnih i 24 diplomska rada i u koautorstvu sa studentima objavio je 10 radova te je 
bio mentor jedne doktorske disertacije i u koautorstvu sa studentom objavio je 4 rada. Na više 
međunarodnih konferencija je bio član znanstvenog i programskog odbora. Član je uređivačkog odbora 
znanstveno-stručnog časopisa Tehnički vjesnik i urednik je znanstvenih knjiga, kako slijedi: 
International scientific book on manufacturin 2005., zbornika radova Veleučilišta u Slavonskom Brodu 
2010. i 2011. Predsjednik je International TEAM Society te član Upravnog odbora Hrvatskog 
metalurškog društva i član Izvršnog odbora Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva. Obnaša dužnost 
prodekana za znanost na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, te je bio dekan Veleučilišta u 
Slavonskom Brodu za mandatno razdoblje 2011.-2013., a prije toga privremeni dekan istoimenog 
Veleučilišta od listopada  2006.-2011. godine. Dekan je zatim konstatirao da je Fakultetsko vijeće 
provelo postupak izbora prof. dr. sc. Antuna Stoića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno 
radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i 
Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Antun Stoić ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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 prof. dr. sc. Antuna Stoića u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju. 
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
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O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Antuna Stoića, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvene grane 
proizvodno strojarstvo na Strojarskog fakultetu u Slavonskom Brodu 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. 

 
2.8. prof. dr. sc. Goran Šimunović iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 

polja strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 
 
Isto tako, dekan Strojarskog fakulteta je izvijestio članove Senata da je prof. dr. sc. Goran Šimunović 
autor i koautor više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i na domaćim i 
međunarodnim konferencijama. Referira 32 rada u bazi Web of Science, koji su citirani 126 puta s H-
indeksom 7. Održao je 13 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima. U znanstvenim 
časopisima recenzirao je više od 50 članaka i recenzent je dva sveučilišna udžbenika. Vodio je 
međunarodni projekt (bilateralni): SLO „Design of Flexible Manufacturing Systems Using Evolutionary 
Programming“ te aktivno sudjelovao u radu četiri znanstvena projekta i voditelj je sveučilišnog projekta 
u okviru programa Gost istraživač, INGI-2015-28, Intelligent Support to Process Planning. Kao koautor 
je objavio dva sveučilišna udžbenika: Upute za rad na osobnom računalu i Upravljanje proizvodnjom. 
Pod njegovim mentorstvom obranjen je 41 diplomski i završni rad te je u koautorstvu sa studentima 
objavio 6 radova. Bio je mentor/komentor dvije doktorske disertacije i u koautorstvu sa studentima koji 
su završili poslijediplomski doktorski studij objavio je 6 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima. 
Član je uredničkog odbora časopisa „International Jorunal of Simulation Modelling“ i urednik časopisa 
„Metalurgija“, te znanstvenih odbora različitih međunarodnih skupova. Aktivan je u Hrvatskoj udruzi 
proizvodnog strojarstva, Hrvatskom društvu za materijale i tribologiju, TEAM-asocijaciji, te Hrvatskom 
društvu održavatelja. U dva mandata obnašao je dužnost Predstojnika Zavoda za industrijsko 
inženjerstvo i bio je voditelj Poslijediplomskog specijalističkog studija, smjer Proizvodni menadžment, 
a trenutno je Prodekan za razvoj i suradnju s gospodarstvom i voditelj Poslijediplomskog doktorskog 
studija, smjer Suvremeni proizvodni menadžment. Dekan je zatim konstatirao da je Fakultetsko vijeće 
provelo postupak izbora prof. dr. sc. Gorana Šimunovića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u skladu s Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Goran Šimunović ispunjava zakonske uvjete za izbor 
u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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 prof. dr. sc. Gorana Šimunovića u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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 prof. dr. sc. Gorana Šimunovića, redovitog profesora u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvene grane 
proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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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. 

 
2.9. prof. dr. sc. Ivica Kladarić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 
 

Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta je izvijestio Senata da je prof. dr. sc. Ivica 
Kladarić objavio 15 radova u časopisima zastupljenima u CC, SCI-ju i SCI expanded (kategorija A), 7 
radova u časopisima koji su zastupljeni u drugim značajnim bibliografskim bazama podataka, kao što 
su SCOPUS; INSPEC; COMPENDEX (kategorija B) te 3 rada koja ulaze u kategoriju C. Također, je 
objavio 48 znanstvenih radova u zbornicima radova s međunarodnih kongresa održanih u inozemstvu i 
R Hrvatskoj i 9 radova objavljenih u ostalim zbornicima radova. Održao je 7 priopćenja na 
međunarodnim znanstvenim skupovima i 2 na ostalim znanstvenim skupovima. Recenzirao je 24 rada 
u znanstvenim časopisima i zbornicima radova te održao 7 javni predavanja. Sudjelovao je na 33 
znanstvena i/ili znanstveno-stručna skupa u zemlji i inozemstvu. Bio je voditelj europskog projekta 
„Every Learning Counts!+Svako učenje se računa!“, koji je financirala EU kroz IPA IV komponentu 
Razvoj ljudskih potencijala, zatim član dva projektna tima europskih projekata: „ARISE“ provedenog 
na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i „ME4CataLOgue“ provedenog na Strojarskom 
fakultetu u Slavonskom Brodu. Kao znanstveni istraživač sudjelovao je u realizaciji šest znanstvenih 
projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, jednom bilateralnom 
međunarodnom projektu znanstvene suradnje s Crnom Gorom, dva tehnologijska projekta. Kao koautor 
objavio je dva sveučilišna udžbenika pod nazivom: Željezni materijali – Konstrukcijski čelici i osnove 
proizvodnje i sustavi označivanja metala. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je 19 završnih te 16 
diplomskih radova i u koautorstvu sa studentima objavi je 5 radova. Član je uređivačkih odbora 
znanstveno-stručnih časopisa Tehnički vjesnik i Metalurgija. Obnašao je dužnost prodekana za nastavu 
na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu od 2007. do 2013. godine, te bio privremeni pročelnik 
Tehničkog odjela Veleučilišta u Slavonskom Brodu od 2006. do 2007. godine i predsjednik Katedre od 
2005. do 2007. godine. Dekan je zatim konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora 
prof. dr. sc. Ivice Kladarića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog 
profesora u trajnom zvanju u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Sveučilišta, Statutom Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Pravilnikom Sveučilišta, te 
da prof. dr. sc. Ivica Kladarić ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i 
znanstveno-nastavno radno mjesto 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 prof. dr. sc. Ivice Kladarića u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 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 prof. dr. sc. Ivice Kladarića, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvene grane 
proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 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 



12 
 

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. 

 
2.10. prof. dr. sc. Marija Živić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 
 
Također je dekan Strojarskog fakulteta izvijestio članove Senata da je prof. dr. sc. Marija Živić objavila 
16 znanstvenih radova u časopisima zastupljenih u CC, SCI-ju i SCI expanded (kategorija A), 5 radova 
u časopisima koji su zastupljeni u drugim značajnim bibliografskim bazama podataka, kao što su 
SCOPUS, INSPEC, COMPENDEX (kategorija B), jedan rad u časopisu kategorije C te 18 znanstvenih 
radova objavljenih zbornicima radova s međunarodnih kongresa održanih u R Hrvatskoj i inozemstvu 
(kategorija D) i 2 objavljena pozvana predavanja na skupovima. Aktivno je sudjelovala u realizaciji 
četiri znanstvena projekta financirana od strane Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike RH te 
bila voditeljica domaćeg znanstvenog projekta „Numeričko modeliranje konvekcijsko difuzijskih 
procesa s promjenom faza“. Sudjelovala je na 14 znanstvenih skupova te recenzirala 20 znanstvenih 
članaka, 5 sveučilišnih udžbenika i 4 priručnika. Održala je 14 priopćenja te dva pozvana predavanja na 
međunarodnim znanstvenim skupovima. Na web stranici Strojarskog fakulteta postavila je predavanja 
iz tri kolegija kao nastavne tekstove, koji su pozitivno ocijenjeni od strane stručnog povjerenstva. Pod 
njenim mentorstvo obranjena su 23 diplomska rada i u koautrstvu sa studentima je objavila 8 radova. 
Bila je članica Uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Strojarstvo i urednica dva zbornika radova, 
kako sijedi: Četvrtog susreta Hrvatskog društva za mehaniku, 2011. i Proceedings of the 4th 
International Scientific and Expert Conference: Technics, Education, Agriculture & Management 
(TEAM 2012.). Od 2007. do 2012. godine obnašala je dužnost predsjednice Hrvatskog društva za 
mehaniku, podružnice u Slavonskom Brodu i dužnost prodekanice za nastavu Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu u mandatnom razdoblju 2009. – 2013. godine. Dekan je zatim konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Marije Živić u znanstveno-nastavno zvanje i 
znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Marija Živić ispunjava zakonske uvjete 
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice 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 prof. dr. sc. Marije Živić u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju. 
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Marije Živić, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvene grane 
opće strojarstvo (konstrukcije) na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

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. 

 
2.11. izv. prof. dr. sc. Živko Kondić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 

polja strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (naslovno zvanje prvi 
izbor) 
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Dekan prof. dr. sc. Ivan Samardžić je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Živko Kondić objavio 14 radova 
u časopisima zastupljenim u bibliografskim bazama: CC-u, SCI, SCI – Expanded te 18 radova 
objavljenih u zbornicima međunarodnih skupova održanih u zemlji. Recenzirao je ukupno 19 
znanstvenih članaka i 3 udžbenika. Kao autor ili koautor je objavio ukupno 12 naslova od toga je 8 
visokoškolskih udžbenika i 4 knjige koje se koriste kao referentna literatura za kolegije Kontrole 
kvalitete i Okoliša. Bio je komentor na jednom doktorskom radu, a pod njegovim mentorstvom izrađeno 
je ukupno 77 radova. Član je Hrvatskog društva za kvalitetu i član Upravnog odbora HDK-a od 2007. 
do 2009. godine, te član Hrvatskog društva održavatelja i Hrvatskog mjeriteljskog društva. Obavljao je 
dužnost predsjednika uređivačkog odbora časopisa „Tehnički vjesnik“ u razdoblju od 2009. do 2015. 
godine i obnašao dužnost prodekana za razvoj i unaprjeđenje na Veleučilištu u Varaždinu. Više puta je 
nagrađivan i pohvaljivan na stručnim skupovima, organizacijama i udrugama gdje je radio i bio aktivan, 
kao i pohvala sa Sveučilišta Sjever za doprinos u osmišljavanju i opremanju laboratorija te iznimno 
učešće u mentorstvima studenata pri izradi završnih radova na Odjelu za proizvodno strojarstvo, 2. 
ožujka 2015. godine, Sveučilište Sjever. Dekan je zatim konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo 
postupak izbora izv. prof. dr. sc. Živka Kondića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, 
Statutom Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. 
Živko Kondić ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. 
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Živka Kondića 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. Živka Kondića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 
strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.  Izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u naslovnom 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. 

 
 
2.12. prof. dr. sc. Renata Perić iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja 

pravo, znanstvene grane financijsko pravo na Pravnom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 
 
Prodekan Pravnog fakulteta je izvijestio članove Senata da je područje znanstvenog interesa prof. dr. sc. 
Renate Perić financijsko pravo, financijska znanost, porezno i proračunsko pravo. Sudjelovala je na 3 
međunarodna znanstveno-istraživačka projekta u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-
Hrvatska 2007. –  2013., i to: EUNICOP-Establishing UNIverstiy Cooperation Osijek – Pécs, SUNICOP 
– Strengthening UNIversity Cooperation Osijek – Pécs i DUNICOP – Deepening UNIversity 
Cooperation Osijek – Pécs. Izlagala je radove na nizu međunarodnih znanstvenih skupova održanih u 
zemlji i inozemstvu. Bila je recenzent najmanje 37 radova u znanstvenim časopisima i ostalim 
znanstvenim publikacijama: Ekonomski vjesnik/ECONVIEWS: Review of contemporary business, 
entrepreneurship andeconomic issues, Hrvatska komparativna i javna uprava, Pravni vjesnik i 
Interdisciplinary Management Research. Isto tako, recenzirala je dva studijska programa, i to: Stručni 
porezni studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Specijalistički diplomski studij javne uprave 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Napisala je 4 sveučilišna udžbenika, kako slijedi: „Izravno 

oporezivanje“, „Javne financije“, „Financiranje javnih potreba“ i „Javne financije – knjiga I“ i tri 
poglavlja u knjigama. Bila je mentorica na 425 završnih i diplomskih radova pri čemu je u koautorstvu 
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sa studentima objavila 4 rada te je bila mentorica dvije doktorske disertacije i u koautorstvu sa 
studentima poslijediplomskih studija objavila je 4 znanstvena rada. Članica je uredničkog odbora 
Pravnog vjesnika, časopisa Pravnog fakulteta Osijek. Predsjednica je Katedre financijskih znanosti 
Pravnog fakulteta Osijek te je imenovana Pročelnicom Odjela za stručni upravni studij Veleučilišta 
„Lavoslav Ružička“. Članica je Akademije pravnih znanosti, Hrvatskog instituta za lokalnu 
samoupravu, Savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica je Etičkog 
povjerenstva Pravnog fakulteta Osijek i Stegovnog suda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. Prodekan je zatim konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. 
Renate Perić u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u 
trajnom zvanju u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Statutom Pravnog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Renata Perić 
ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovite profesorice 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 prof. dr. sc. Renate Perić u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju. 
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 
1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc.  Renate Perić, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane 
financijsko pravo na Pravnom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

 
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. 

 
 
3. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija: 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskih programa na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti te 
Umjetničkoj akademiji, i predložio da o istima izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za 
nastavu i studente kako slijedi:  
 
3.1. Diplomski sveučilišni studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo na Ekonomskom 

fakultetu 
 

Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici održanoj 8. 
srpnja 2016. godine donijelo Odluku o dopuni studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Poduzetnički menadžment i poduzetništvo, te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna studijskog 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  predložio dopunu postojećeg programa u skladu s 
Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Prijedlog je da se nastava na studiju osim na hrvatskom 
jeziku izvodi i na engleskom jeziku za izvanredne studente u upisnoj kvoti, koju na prijedlog 
Ekonomskog fakulteta donosi Senat Sveučilišta. 
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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 

 
Prihvaća se dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poduzetnički 
menadžment i poduzetništvo (Odluka Senata Sveučilišta od 27. listopada 2015. godine i Potvrda 
Ministra znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: 602-04/15-13/00106, URBROJj: 533-20-15-0002 
od 1. prosinca 2015. godine) na način da se ovaj studij osim na hrvatskom jeziku izvodi i na 
engleskom jeziku za izvanredne studente u upisnoj kvoti koju na prijedlog Ekonomskog fakulteta 
donosi Senat Sveučilišta. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
3.2. Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskoga odgoja na Fakultetu za odgojne i 

obrazovne znanosti 
 

Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti donijelo 
na sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja te uputilo Prijedlog 
izmjena i dopuna studijskih programa Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Promjene koje se predlažu odnose se na promjenu 
naziva i sadržaja obveznog kolegija Sociologija odgoja i obrazovanja u kolegij Filozofija odgoja i 
obrazovanja uz obrazloženje da svi studijski programi sveučilišnih studija ranoga i predškolskog odgoja 
i obrazovanja u RH imaju kolegij Filozofija odgoja i obrazovanja. Kolegij Sociologija odgoja i 
obrazovanja na preddiplomskom sveučilišnom studiju Radnoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja 
na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti izvodio je do sada vanjski suradnik. Buduću da Fakultet 
ima uposlenog nastavnika koji će izvoditi kolegij Filozofija odgoja i obrazovanja izvršena je navedena 
promjena u studijskom programu.  
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  
Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (Odluka Senata Sveučilišta od 20. srpnja 2009. 
godine i pozitivno mišljenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 26. srpnja 2010. 
godine). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
3.3. Preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura i diplomski sveučilišni studij Likovna 

kultura na Umjetničkoj akademiji  
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Umjetničke akademije donijelo na sjednici održanoj 6. srpnja 
2016. godine Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Likovne kulture, te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa 
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Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 
U preddiplomskom sveučilišnom studiju Likovna kultura predlaže se promjena naziva 11 obveznih 
predmeta (12,64%) i promjena sadržaja 3 predmeta (3,45%), predlaže se promjena načina izvođenja 
nastave u deset predmeta, promjena redoslijeda izvođenja u tri predmeta, uvođenje dva nova izborna 
kolegija Digitalna fotografija I i II (2P+1V), 2ECTS-a  i Nacionalna povijest umjetnosti I i II (2P2S) 
2ECTS-a, te promjena statusa obveznog kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja I i II (1P+1S+1V) 
3ECTS-a, koji su se do sada izvodili kao obavezni kolegiji te postaje izborni, a na njihovo mjesto dolaze 
dva izborna; Fotografija I i II (2P+2V) 2ECTS boda. 
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 Likovna kultura na Umjetničkoj akademiji 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Likovna kultura (Dopusnica Ministra, KLASA:UP/I-602-04/05-16/18, URBROJ: 533-07-05-2 od 
21. lipnja 2005. godine). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
U diplomskom sveučilišnom studiju Likovna kultura predlaže se uvođenje dva nova obavezna 
predmeta: Psihologija odgoja i obrazovanja I (1P+1S+1V), 3 ECTS boda i Psihologija odgoja i 
obrazovanja II (1P+1S+1V)  3 ECTS boda i uvođenje dva nova stručna izborna kolegija: Ilustracija 
3 (2P+2V) 3 ECTS boda i Fotografija IV (3P+1V) 3 ECTS boda 
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 Likovna kultura na Umjetničkoj akademiji 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Likovna 
kultura (Dopusnica Ministra, KLASA:UP/I-602-04/05-16/912, URBROJ: 533-07-05-2 od 21. 
lipnja 2005. godine). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
3.4. Preddiplomski sveučilišni studij Kazališno oblikovanje na Umjetničkoj akademiji 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Umjetničke akademije je donijelo na sjednicama održanim 6. 
srpnja i 14. rujna 2016. godine Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Kazališnog oblikovanja, te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa 
Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. U navedenom studijskom programu predlaže se promjena načina izvođenja nastave na 
predmetima Scenski prostor 1, Scenski prostor 2, Scenski prostor 3 (3P+2V, 4 ECTS), koji se izvode 
u trećem, četvrtom i petom semestru sa 3P2V na 2P3V, te promjena nastavnog opterećenja završnog 
rada u 6. semestru, koji nosi 20 ECTS-a i nema prikazano nastavno opterećenje. Prijedlog je da se 
završnom radu doda nastavno opterećenje, uz zadržavanje istih ECTS bodova i to na slijedeći način: 
Završni rad lutkarstvo 3P, Završni rad scenografija 3P i Završni rad kostimografija 3P. 
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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 Kazališno oblikovanje na Umjetničkoj akademiji 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Kazališno oblikovanje (Odluka Senata Sveučilišta od 27. ožujka 2014. godine i Potvrda Ministra 
KLASA: 602-04/14-13/00039, URBROJ: 533-20-14-0005 od7. srpnja 2014. godine). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
4. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 

Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika na Fakultetu 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na prijedlog izmjena 
i dopuna studijskog programa na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek, i predložio da o istima izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente. 
Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija uputilo Povjerenstvu za poslijediplomske 
studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izmjene i dopune studijskog 
programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnika, smjerovi: 
Elektroenergetika, Komunikacije i informatika. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju i 
razmatrajući izmjene i dopune predloženog studijskog programa utvrdilo da se iste odnose na sljedeće: 
uvođenje 10 novih izborni predmeta od toga jednog zajedničkog temeljnog predmeta, jednog temeljnog 
predmeta smjera Elektroenergetika, jednog temeljnog predmeta smjera Komunikacije i informatika, tri 
znanstveno-usmjeravajuća predmeta smjera Elektroenergetika, četiri znanstveno-usmjeravajuća 
predmeta smjera Komunikacije i informatika, zatim ukidanje 7 izbornih predmeta, promjenu statusa 2 
izborna predmeta iz znanstveno usmjeravajućih u temeljne predmete, izmjene sadržaja 4 izborna 
predmeta te izmjene ECTS bodova za pojedine znanstveno-istraživačke aktivnosti i izmjene uvjeta za 
prijavu te predaju doktorske disertacije. Na osnovi Izjave dekana temeljenoj na Odluci Fakultetskog 
vijeća od 13. srpnja 2016. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog 
programa (manjim od 20%) nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim 
kvalifikacijama te Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o prihvaćanju predloženih izmjena i 
dopuna. 
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  

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnika, smjerovi:  
Elektroenergetika, Komunikacije i informatika 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika 
(Dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: UP/I-602-04/06-16/00038, 
URBROJ: 533-07-06-3 od 12. listopada 2006. godine). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
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5. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija na Medicinskom fakultetu 
Osijek 

 
U okviru točke 5. dnevnog reda, koja se odnosi na ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija 
Psihijatrija na Medicinskom fakultetu Osijek članove Senata također je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković, prorektor za nastavu i studente. 
Prorektor je istaknuo da je Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta dostavilo Povjerenstvu za 
poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Elaborat 
studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija. Uz navedeni Elaborat 
priložena je dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju 
visokih učilišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Sveučilište je imenovalo recenzente: doc. dr. sc. Borana 
Uglešića, pročelnika Kliničkog odjela biologijske psihijatrije, KBC-a Split i docenta Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu i izv. prof. dr. sc. Dragana Babića, izvanrednog profesora Katedre za 
psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Nakon pristiglih pozitivnih recenzija 
Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja  poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija u 
skladu  s Zakonom  o  osiguravanju  kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju  i  Pravilnikom  te 
donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog 
studija Psihijatrija iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničkih 
medicinskih znanosti i predlaže Senatu njegovo prihvaćanje i upućivanje Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta na daljnji postupak. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata o 
studijskom programu navedenog studija Psihijatrija te ustroj istoga. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

1. Prihvaća se Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija 
Psihijatrija.  

2. Na temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke Medicinski fakultet u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojava poslijediplomski specijalistički 
studij Psihijatrija.  

3. Poslijediplomski specijalistički studij naveden u točki 1. ove Odluke traje jednu godinu 
(dva semestra) i završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se 60 ECTS 
bodova.  

4. Poslijediplomski specijalistički studij izvodi Medicinski fakultet Osijek, znanstveno-
nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
6. Davanje suglasnosti na programe cjeloživotnog učenja  na Umjetničkoj akademiji u Osijeku: 
 
Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na programe 
cjeloživotnog učenja na Umjetničkoj akademiji i predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Damir 
Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje i predsjednik Povjerenstva za provjeru 
ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-
nastavnim sastavnicama Sveučilišta. 
 
6.1. Keramički studio 
 
Prorektor je izvijestio da je Povjerenstvo za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 23. rujna 2016. 
godine provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja 
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Keramički studio na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, sukladno Pravilima za provedbu postupka 
provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i 
umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (daljnjem tekstu: 
Pravila). Povjerenstvo je utvrdilo da je uz zahtjev Umjetničke akademije, priložena Odluka Vijeća 
Akademije od 14. rujna 2016. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom 
Keramički studio. Na temelju priložene dokumentacije, Povjerenstvo je provelo postupak i u skladu s 
Pravilima utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje navedenog programa cjeloživotnog učenja te 
dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o davanju suglasnosti na ustroj i 
izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom Keramički studio na Umjetničkoj akademiji. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku u sastavu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na ustroj i izvedbu  

programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Keramički studio“ 
 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  
Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Keramički studio“.  
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
6.2. Program stjecanja kompetencija potrebnih za priznavanje kvalifikacija iz područja likovne 

i glazbene kulture i umjetnosti  
 

Isto tako, Prorektor prof. dr. sc. Damir Markulak je izvijestio da je Povjerenstvo na sjednici održanoj 
23. rujna 2016. godine provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja „Program za stjecanje kompetencija potrebnih za priznavanje kvalifikacija iz 

područja likovne i glazbene kulture i umjetnosti“ na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, sukladno 
Pravilima. Povjerenstvo je utvrdilo da je uz zahtjev Umjetničke akademije, priložena Odluka Vijeća 
Akademije od 14. rujna 2016. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom 
„Program za stjecanje kompetencija potrebnih za priznavanje kvalifikacija iz područja likovne i 

glazbene kulture i umjetnosti“. Na temelju priložene dokumentacije, Povjerenstvo je provelo postupak 
i u skladu s Pravilima utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje navedenog programa cjeloživotnog 
učenja te dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o davanju suglasnosti na 
ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program za stjecanje kompetencija 

potrebnih za priznavanje kvalifikacija iz područja likovne i glazbene kulture i umjetnosti“ na 
Umjetničkoj akademiji. 
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Umjetničkoj akademiji u Osijeku u sastavu  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na ustroj i izvedbu  
programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program za stjecanje kompetencija potrebnih za 

priznavanje kvalifikacija iz područja likovne i glazbene kulture i umjetnosti“ 
 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  
Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program za stjecanje 

kompetencija potrebnih za priznavanje kvalifikacija iz područja likovne i glazbene kulture i 

umjetnosti“.  
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
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7. Davanje suglasnosti za ranije održavanje jesenskog ispitnog roka Ekonomskom fakultetu u 
Osijeku  

 
Rektor Sveučilišta je predložio da s zahtjevom Ekonomskog fakulteta u Osijeku za ranije održavanje 
jesenskog ispitnog roka članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Ekonomski fakultet u Osijeku uputio 13. srpnja 2016. godine Upravi 
Sveučilišta zahtjev za ranije održavanje jesenskog ispitnog roka u odnosu na Nastavni kalendar u 
akademskoj godini 2016./2017. u terminima: 1. ispitni termin od 23. kolovoza do 6. rujna 2017. godine 
te 2. ispitni termin od 7. do 20. rujna 2017. godine uz obrazloženje da se ranijim održavanjem jesenskog 
ispitnog roka mogu obaviti svi administrativno-stručni poslovi u vezi upisa studenata u više godine 
studija, stoga se predlaže Senatu donošenje odluke o izdavanju suglasnost Ekonomskom fakultetu za 
ranije održavanje jesenskog ispitnog roka u odnosu na Nastavni kalendar u akademskoj godini 
2016./2017. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje odluke o davanju 
suglasnosti Ekonomskom fakultetu za ranije održavanje jesenskog ispitnog roka. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 
ODLUKU 

 
1. Daje se suglasnost Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

za ranije održavanje jesenskog ispitnog roka u odnosu na nastavni kalendar  u akademskoj 
godini 2016./2017. u ispitnim terminima kako slijedi: 
- 1. ispitni termin od 23. kolovoza do 6. rujna 2017. godine 
- 2. ispitni termin od 7. do 20. rujna 2017. godine 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja I primjenjuje se u akademskoj godini 
2016./2017.  

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
8. Davanje suglasnosti za održavanje turnusne ili blok nastave u akademskoj 2016./2017. godini: 
 
Rektor je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti za 
izvođenje turnusne ili blok nastave u akademskoj 2015./2016. godini na Umjetničkoj akademiji te 
Ekonomskom i Pravnom fakultetu te predložio da o zahtjevima znanstveno-nastavnih sastavnica 
izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente. 
 
8.1. Umjetnička akademija 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Umjetnička akademija uputila zahtjev Senatu za davanje 
suglasnosti za izvođenje turnusne ili blok nastave u akademskoj 2016./2017. godini. Uz zahtjev je 
priloženo obrazloženje iz kojega je vidljivo da je u skladu sa studijskim programima na odsjecima za 
glazbenu, likovnu i kazališnu i primijenjenu umjetnost zbog organizacije izvedbe studija te gostujućih 
nastavnika i vanjskih suradnika nastavu potrebno organizirati kao turnusnu ili blok nastavu kako bi se 
osiguralo izvođenje iste. 
Senat nije imao primjedbi na navedeno i jednoglasno je donio sljedeću 
 

ODLUKU 
Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
izvođenje turnusne ili blok nastave u skladu sa studijskim programom i Izvedbenim planom 
nastave na odsjecima za glazbenu, likovnu, kazališnu i primijenjenu umjetnost.  
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
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8.2. Pravni fakultet 
 
Isto tako, Prorektor je upoznao članove Senata da je Pravni fakultet uputio zahtjev Senatu za davanje 
suglasnosti za izvođenje turnusne nastave u akademskoj 2016./2017. godini na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom studiju Prava na petoj godini studija u zimskom semestru. Nadalje, je 
izvijestio da se radi o modulima koji se sastoje od tri obvezna predmeta i dva izborna predmeta tako da 
na šest modula ima ukupno 18 obveznih predmeta i u pravilu 10-15 izbornih predmeta, problem je 
održavanje nastave zbog nedostatka prostora te u svrhu osiguranja istoga moli Senat za izdavanje 
suglasnosti. 
Senat nije imao primjedbi na navedeno i jednoglasno je donio sljedeću 
 

ODLUKU 
Daje se suglasnost Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
izvođenje turnusne nastave na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Prava na 
petoj godini studija u zimskom semestru u akademskoj 2016./2017. godini. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
8.3. Ekonomski fakultet 

 
Prorektor je također izvijestio Senat da je Ekonomski fakultet uputio zahtjev Senatu za davanje 
suglasnosti za izvođenje turnusne nastave u akademskoj godini 2016./2017. u svakom semestru po dva 
turnusa u trajanju od 7 tjedana, osim na predmetima, kako slijedi: Makroekonomija, Matematika, 
Gospodarska matematika, strani jezici, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, Algoritmi i 
strukture podataka, Financijski menadžment za poduzetnike I, Financijsko računovodstvo, Revizija 
financijskih institucija Financijske izvedenice, Upravljačko računovodstvo, Osnove statistike, 
Statističke metode u istraživanju tržišta, Računovodstvo, osnove računovodstva, Analiza financijskih 
izvješća i Razvoj distribuiranih i web aplikacija. 
Senat nije imao primjedbi na navedeno, stoga je Rektor predložio članovima Senata glasovanje o 
davanju suglasnosti za izvođenje turnusne nastave na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u akademskoj 
2016./2017. godini. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 
ODLUKU 

 
Daje se suglasnost Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
izvođenje turnusne nastave u akademskoj godini 2016./2017. u svakom semestru po dva turnusa 
u trajanju od 7 tjedana, osim na predmetima kako slijedi: 
 

- Makroekonomija 
- Matematika 
- Gospodarska matematika 
- Strani jezici 
- Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje 
- Algoritmi i strukture podataka 
- Financijski menadžment za poduzetnike I 
- Financijsko računovodstvo 
- Revizija financijskih institucija 
- Financijske izvedenice 
- Upravljačko računovodstvo  
- Osnove statistike 
- Statističke metode u istraživanju tržišta 
- Računovodstvo  
- Osnove računovodstva 
- Analiza financijskih izvješća 
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- Razvoj distribuiranih i web aplikacija. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
9. Prijedlog Pravilnika o sprečavanju nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku   
10. Prijedlog Pravilnika o sukobima interesa i obveza na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku   
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio da se točke 9. i 10. dnevnog reda odnose na Prijedloge Pravilnika o 
sprečavanju nepotizma te o sukobima interesa i obveza na Sveučilištu i predložio da u okviru navedenih 
točaka, objedinjeno izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i 
predsjednik Odbora za statutarna i pravna pitanja.  
Prorektor Vinković je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Pravilnika o 
sprečavanju nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (točka 9. dnevnog reda) i 
Prijedlog Pravilnika o sukobima interesa i obveza na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
(točka 10. dnevnog reda), (u daljnjem tekstu: Prijedlozi Pravilnika) za koje je bila otvorena javna 
rasprava od 20. lipnja do 1. rujna 2016. godine te istaknuo da je riječ o Prijedlozima Pravilnika, koji su 
nastali u okviru IPA projekta u kojem je sudjelovalo i Sveučilište u Osijeku, a nositelj projekta bilo je 
Sveučilište u Zagrebu. Oba pravilnika nastala su kao rezultat rada jedne šire skupine stručnjaka te su oni 
na određeni način model pravilnici s obzirom da je njihov tekst integralni. Prijedlozima Pravilnika želi 
se spriječiti pojedina moguća negativna ponašanja i u jednom i u drugom slučaju kada je riječ o 
nepotizmu i o sukobu interesa.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. 
 
Doc. dr. sc. Igor Vuletić, prodekan Pravnog fakulteta je izvijestio članove Senata da je Katedra upravnog 
prava Pravnog fakulteta dostavila Upravi Fakulteta primjedbe na Prijedlog Pravilnika o sukobima 
interesa i obveza na Sveučilištu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Pravilnika). Ispričao se što primjedbe nisu 
dostavljene Odboru za statutarna i pravna pitanja za vrijeme trajanja javne rasprave. Istaknuo je da su 
primjedbe dijelom nomotehničke prirode, a djelom suštinske, koje bi u konačnici mogle prouzročiti 
dvije vrste pravnih posljedica, sjedne strane mogle bi dovesti do pokretanja postupka ocjene zakonitosti 
upravnog akata odnosno pravilnika, koji bi tada bio stavljen izvan snage, a s druge strane stavlja u 
neugodan položaj one, koji ga provode (uprave fakulteta i sveučilišta) jer određene odredbe Prijedloga 
Pravilnika impliciraju na počinjenje prekršaja ili čak možda i kazneno djelo. Iz navedenih razloga i u 
dobroj vjeri je predložio da se isti skine s dnevnog reda sjednice, a navedene primjedbe dostaviti će 
Odboru za statutarna i pravna pitanja kako bi se iste razmotrile, a sve u cilju kako bi Prijedlog Pravilnika 
bio bolji. Također, je istaknuo da na Pravnom fakultetu pozdravljaju donošenje ovakvih pravilnika.   
 
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta Osijek je sugerirao da se pri izradi ovakvih 
pravilnika konzultira praksa, primjerice Sveučilišta u Beču na što je izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, 
prorektor za nastavu i studene odgovorio da su stručnjaci, koji su radili na navedenim pravilnicima 
konzultirali stranu praksu.    
 
Nakon provedene rasprave, Rektor Sveučilišta je predložio da se za oba Prijedloga Pravilnika vrijeme 
javne rasprave produži za mjesec dana te da Pravni fakultet dostavi svoje primjedbe i sugestije Odboru 
za statutarna i pravna pitanja što su članovi Senata i prihvatili i donijeli sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
 
1. Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o sprečavanju nepotizma te prijedlogu Pravilnika o 

sukobima interesa i obveza na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku produžuje se 
za mjesec dana i traje do 29. listopada 2016. godine. 



23 
 

2. Nakon završetak produžene javne rasprave u roku navedenom u točki 1. ovog Zaključka i 
razmatranja svih pristiglih primjedbi i komentara, Odbor za statutarna i pravna pitanja 
uputit će Senatu konačni tekst prijedloga navedenih pravilnika.    

 
11. Prijedlog Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za kulturologiju 
 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijestio je Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković 
te istaknuo da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljen cjeloviti tekst Odluke o ustrojstvu radnih 
mjesta Odjela za kulturologiju, koji je je na prijedlog pročelnice Odjela za kulturologiju od 15. ožujka 
2016. godine utvrdilo, Vijeće Odjela 17. ožujka 2016. godine. Predloženom Odlukom utvrđeno je 
unutarnje ustrojstvo i način rada Odjela, zatim organizacija rada, ustrojstvo radnih mjesta s nazivom 
položaja, odnosno radnog mjesta, uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, potrebnim brojem izvršitelja, 
kao i opisom poslova i zadaća, koje izvršitelj obavlja te odredbe koje se odnose na popunu radnih mjesta 
i prijelazne i završne odredbe. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 19. rujna 
2016. godine dao pozitivno Mišljenje na predloženu Odluku i dostavio ju 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 kulturologiju. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za kulturologiju u sastavu  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Građevinskog fakulteta Osijek 
 
Isto tako, Prorektor Vinković je u okviru ove točke izvijestio da je članovima Senata u materijalima za 
sjednicu na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Građevinskog fakulteta Osijek. Predložene izmjene i dopune odnose se na usklađivanje s odredbama 
Zakona o zaštiti na radu i definiranje radnih mjesta s postojećim potrebama, koje je na prijedlog 
Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Osijek od 5. srpnja 2016. godine, donio dekan Građevinskog 
fakulteta Osijek 5. srpnja 2016. godine. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 19. 
rujna 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na gore navedenu Odluku o izmjenama i dopunama i 
dostavio ju Senatu. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
ustrojstvu radnih mjesta Građevinskog fakulteta Osijek. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno 
donio 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Građevinskog fakulteta  
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Građevinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na 
prijedlog Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Osijek od 5. srpnja 2016. godine, donio 
dekan Građevinskog fakulteta Osijek 5. srpnja 2016. godine. 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
13. Razrješenje i imenovanje članova Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku 
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Rektor Sveučilišta je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na razrješenje i imenovanje članova 
Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku te istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen 
Prijedlog za razrješenjem i imenovanjem novog člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku, 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 2. lipnja 2016. godine te Odluka Studentskog zbora 
Sveučilišta o izboru studentskog predstavnika u Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku od 14. 
rujna 2016. godine i Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Studentskog 
centra u Osijeku. Prema prijedlogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta razrješuje se Vjekoslava 
Bratića, dužnosti člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku, a imenuje se Mirko Pongrac. 
Nikolu Tufekovića, imenovanog Odlukom Senata od 26. travnja 2016. godine za člana Upravnog vijeća 
Studentskog centra u Osijeku na osobni zahtjev razrješuje se dužnosti, a na prijedlog Studentskog zbora 
Sveučilišta predlaže se imenovanje Stjepana Ćurčića, studenta Građevinskog fakulteta Osijek. Gore 
predloženi članovi za imenovanjem u Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku nastavljaju mandat 
prethodnih članova Upravnog vijeća.  
Senat nije imao primjedbi na predložena razrješenja i imenovanja članova Upravnog vijeća Studentskog 
centra u Osijeku i jednoglasno je donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju članova 

Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku 
 

I. 
Vjekoslav Bratić imenovan Odlukom Senata od 27. ožujka 2013. godine za člana Upravnog vijeća 
Studentskog centra u Osijeku, prema prijedlogu Ministra znanosti, obrazovanja i sporta od 2. lipnja 
2016. godine razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
Nikola Tufeković imenovan Odlukom Senata od 26. travnja 2016. godine za člana Upravnog vijeća 
Studentskog centra u Osijeku na osobni zahtjev razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća 
Studentskog centra u Osijeku sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

II. 
Mirko Pongrac prema prijedlogu Ministra znanosti, obrazovanja i sporta od 2. lipnja 2016. godine 
imenuje se za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 
 
Stjepan Ćurćić student Građevinskog fakulteta Osijek prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 14. rujna 2016. godine imenuje se za člana Upravnog 
vijeća Studentskog centra u Osijeku sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

III. 
Imenovani članovi Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku navedeni u točki II. ove Odluke 
nastavljaju mandat prethodnih člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku navedenih u točki 
I. ove Odluke. 

IV. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
14. Sveučilišno izdavaštvo  
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za izdavačku 
djelatnost članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente te 
predsjednik Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta.  
Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 21. rujna 2016. godine prijedloge Odjela za matematiku, Pravnog, Prehrambeno-
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tehnološkog i Strojarskog fakulteta za izdavanje sveučilišnih udžbenika. Uvidom u priloženu 
dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje udžbenika dostavljene: Odluke Vijeća, 
recenzije i pripremljeni tekstovi udžbenika za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost 
Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnih udžbenika, kako slijedi:  
 
1. ODJEL ZA MATEMATIKU 
 
Na Odjelu za matematiku za izdavanje 1 udžbenika kako slijedi:  
 
Autori: Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski  
             Doc. dr. sc. Martina Briš Alić 
Udžbenik: Grupiranje podataka 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Robert Manger, Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog    
                                                                    fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
                     Izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo, Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku   
                     Prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku 
  
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Grupiranje podataka“ 

autora prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog i doc. dr. sc. Martine Briš Alić. 
 
2. PRAVNI FAKULTET 
 
Na Pravnom fakultetu izdavanje 1 znanstvene knjige kako slijedi:  
 
 Autori: Dr. sc. Biljana Činčurak Erceg 
               Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj 
Znanstvena knjiga: Prometno pravo i osiguranje 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Dušanka Đurđev, Pravni f. Univerziteta u Novom Sadu,  
                     Prof. dr. sc. Dragan Bolanča, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu  
                     Prof. dr. sc. Vlado Belaj, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku 
  
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

O D L U K U 
 
Daje se suglasnost za izdavanje znanstvene knjige pod nazivom „Prometno pravo i osiguranje“ 

autora dr. sc. Biljane Činčurak Erceg i izv. prof. dr. sc. Aleksandre Vasilj. 
 
3. PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
 
Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu za izdavanje 1 udžbenika kako slijedi:  

 
Autori: Mr. sc. Lidija Obad  
              Dr. sc. Antonija Šarić 
Udžbenik: English for Students of Food Technology I 
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku,  
                     Prof. dr. sc. Marija Omazić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
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O D L U K U 
 
Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „English for Students of Food 

Technology I“ autora mr. sc. Lidije Obad i dr. sc. Antonije Šarić. 
 
4. STROJARSKI FAKULTET 

 
Na Strojarskom fakultetu za izdavanje 1 udžbenika kako slijedi:  
 
Autori: Prof. dr. sc. Marinko Stojkov   
              Damir Raljević, dipl. ing. el. 
Udžbenik: Tehnologija rada pod naponom 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Damir Šljivac, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih          

tehnologija Sveučilišta u Osijeku,  
                    Doc. dr. sc. Danijel Topić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih 

tehnologija Sveučilišta u Osijeku, 
                       Izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 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 „Tehnologija rada pod 

naponom“ autora prof. dr. sc. Marinka Stojkova i Damira Raljevića, dipl. ing. el. 
 
 
15. Organizacija i izvedba integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 

Dentalna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio da je u materijalima za sjednicu 
dostavljena Potvrda Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kojom se potvrđuje da je integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina upisan u Upisnik studijskih programa i 
Prijedlog Odluke o početku izvođenja i utvrđivanju upisne kvote za I. godinu navedenog studija. 
Nadalje, Rektor je istaknuo da je Medicinski fakultet uputio Senatu zahtjev za organizaciju i izvedbu 
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina u akademskoj 
2016/2017. godini te predložio upisnu kvotu za 20 izvanrednih studenata i 5 stranih državljana. Uz 
zahtjev je priložena dokumentacija iz koje je vidljivo da je 23. rujna 2016. godine zaprimljena Potvrda 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 21. rujna 2016. godine, kojom se potvrđuje upis 
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina Medicinskog 
fakulteta Osijek u Upisnik studijskih programa. Na temelju navedene Potvrde, Medicinski fakultet je 
stekao pravo sukladno članku 12. stavka 3. Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima izdavanja 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju 
visokih učilišta za početak izvođenja studija Dentalna medicina. S obzirom na činjenicu da je studijskim 
programom integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina 
određeno da se studij izvodi za izvanredne studente te sukladno predviđenim upisnim kvotama, 
Medicinski fakultet predložio je Senatu upisnu kvotu za 20 izvanrednih studenta i 5 stranih državljana.  
Nakon toga, Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio 
Senatu glasovanje o donošenju Odluke o početku izvođenja i upisnoj kvoti integriranog preddiplomskog 
i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek. Senat je 
navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
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ODLUKU 
 
1. Medicinski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju 

Potvrde Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 21. rujna 2016. godine (KLASA: 602-
04/16-13/00045 URBROJ: 533-20-16-0009) kojom se potvrđuje upis integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina Medicinskog fakulteta 
Osijek u Upisnik studijskih programa stekao je pravo za početak izvođenja integriranog 
preddiplomskog i diplomskog  sveučilišnog studija Dentalna medicina.  

2. U skladu s točkom 1. ovog Odluke utvrđuje se upisna kvota za 20 izvanrednih studenata i 5 
stranih državljana za upis studenata u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Dentalna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek u akademskoj 
2016/2017. godini. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
16. Razno 
16.1. Poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka 
 
Rektor Sveučilišta u okviru ove podtočke dnevnog reda je izvijestio članove Senata da je Odbor za 
dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka uputio 10. rujna 2016. godine Poziv za podnošenje poticaja za 
dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka i to: Počasnim građaninom Grada Osijeka, Zlatna plaketa “Grb 
Grada Osijeka“ za životno djelo, Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“ te Pečat Grada Osijeka. Rok za 
podnošenje poticaja je zaključno s 17. listopadom 2016. godine. Poziv za podnošenje poticaja za dodjelu 
javnih priznanja Grada Osijeka dostavljen je u materijalima za sjednicu Senata.  
 
16.2. Prijedlog Izvedbenog plana nastave PPDMO 
 
Prorektor Vinković je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Izvedbeni 
plan nastave Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja (PPDMO) nastavničkih studija 
Sveučilišta u akademskoj 2016./2017. godini. Procjenom broja studenata, koji će pohađati PPDMO u 
akademskoj 2016./2017. godini predložene su predavačke skupine, zatim seminarske skupine studenata, 
skupine studenata za vježbe i raspored sati. Prema konačnom borju studenata formirati će se konačne 
predavačke skupine. Održavanje nastave PPDMO bit će prilagođeno rasporedu svake definirane grupe 
i zbog lakše organizacije održavat će se u poslijepodnevnim satima.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 
izneseno te su jednoglasno donijeli 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvedbenog plana nastave Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog 

obrazovanja nastavničkih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
u akademskoj 2016./2017. godini 

 
 
16.3. Dvorana tzv. Doma željezničara 
 
Rektor je izvijestio Senat da su uspješno završeni pregovori s Gradskim poglavarstvom Grada Osijeka 
vezano za korištenje dvorane tzv. Doma željezničara, koja se nalazi u neposrednoj blizini Pravnog 
fakulteta u Radićevoj ulici. Dvorana je pogodna za održavanje različitih manifestacija, ali i iza 
održavanje edukativnih programa nastave prije svega za potrebe Umjetničke akademije, koja je i 
iskazala potrebu za dvoranom takve vrste na temelju čega je i potaknuto rješenje kroz suradnju s 
Gradom. Isto tako Rektor je istaknuo da navedeni prostor mogu koristiti sve sastavnice Sveučilišta 
ukoliko imaju potrebu za dvoranom većeg kapaciteta za smještaj ljudi s pozornicom.    
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16.4. Hotel Mursa – Studentski dom 
 
Rektor je izvijestio Senat da je obavljen niz sastanaka kako s predstavnicima Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta tako i s predstavnicima više drugih ministarstva, a sve u cilju što skorijeg rješenja 
vezanih za davanje na korištenje zgrade bivšeg Hotela Mursa, Sveučilištu u Osijeku. Isto tako je naveo 
da i u tom prostoru postoji dvorana velikog kapaciteta te da će tamo osim Studentskog doma biti u 
dogledno vrijeme smještena i Studentska poliklinika. 
 
16.5. Adaptacija bivše zgrade Građevinskog fakulteta 
 
Rektor je izvijestio Senat da je nakon preseljenja Građevinskog fakulteta u novu zgradu u Sveučilišnom 
campusu, bivša zgrada Građevinskog fakulteta adaptirana za potrebe studija Dentalne medicine 
Medicinskog fakulteta Osijek.  
 
16.6. Odsjek za EU fondove, stručne i razvojne projekte s gospodarstvom 
 
Rektor je izvijestio Senat da je u razgovorima s predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Agencije za upravljanje državnom imovinom 
Sveučilište dobilo informacije prema kojima će prilagoditi daljnje djelovanje u vezi novih kapaciteta, 
koje treba izgraditi i novih mogućnosti prijave na projekte iz fondova EU. Istaknuo je da je s 1. rujnom 
počeo s radom Odsjek za EU fondove, stručne i razvojne projekte s gospodarstvom na čelu kojeg je mr. 
sc. Darija Krstić, voditeljica Odjeljka za EU fondove, stručne i razvojne projekte s gospodarstvom. 
Također je naveo da će gđa. Darija Krstić u dogledno vrijeme održati instruktivne seminare za sve osobe, 
koje su na sastavnicama zadužene za prijave projekata iz fondova EU.  
 
16.7. Dekanski rok 
 
Stjepan Ćurčić, student i tajnik Studentskog zbora je izvijestio članove Senata da zbog brojnih upita 
studenata radi organizacije dekanskih rokova većina dekana i pročelnika ima pritisak od strane 
studenata, a kako izvanredne rokove u skladu s Pravilnikom o studijima i studiranju nije moguće 
organizirati u mjesecu rujnu i listopadu, predložio je da se izvedbenim planovima nastave na 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama utvrde ispitni rokovi na način da se krajem mjeseca 
kolovoza utvrdi jedan izvanredni rok i dva redovna ispitna roka u mjesecu rujnu.  
 
Doc. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik Odjela za kemiju je istaknuo da je to nemoguće budući da 
razdoblje između izlazaka na ispit u redovnom ispitnom roku iznosi najmanje četrnaest dana. 
 
Rektor Sveučilišta je istaknuo da su u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom o studijima i 
studiranju ispitni rokovi izvanredni i redoviti. Redoviti ispitni rokovi su zimski, ljetni i jesenski, a 
izvanredne utvrđuje sastavnica ovlaštena za ustroj studija izvedbenim planom nastave, stoga je dekanski 
rok izvanredni i kao takav nije predviđen propisima. Organizacija dekanskih rokova je bila praksa 
prijašnjih godina međutim to je utjecalo na duljinu studiranja. Analiza kvalitete i uspješnosti studiranja 
pokazuje iz godine u godinu veću prolaznost.  
 
Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu je predložio da o 
organizaciji izvanrednih ispitnih rokova odlučuju same sastavnice. 
 
Prorektor za nastavu i studente je istaknuo da Statut Sveučilišta i Pravilnik o studijima i studiranju 
utvrđuju ispitne rokove i vrste ispitnih rokova. Izvanredni ispitni rok ne može biti u mjesecu rujnu i 
listopadu, a u jednom semestru mogu biti najviše dva roka. Izvedbenim planom nastave utvrđuju se 
ispitni rokovi, koji se donosi prije početka nove akademske godine. Sveučilište je sukladno navedenom 
utvrdilo maksimalan broj ispita, a svakim daljnjim utvrđivanjem dodatnih ispitnih rokova izlazi se izvan 
zakonom propisanih okvira.  
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Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta je istaknuo da je Fakultetsko vijeće 
Ekonomskog fakulteta na prošloj sjednici donijelo odluku prema kojoj se za studente Ekonomskog 
fakulteta organiziraju tri izvanredna ispitna roka, i to u mjesecu studenom te u sljedećoj godini u travnju 
i svibnju mjesecu.  
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta je predložio da dekani po svojoj 
diskrecionoj ocjeni utvrđuju potrebu za organizacijom izvanrednih ispitnih rokova na što je Prorektor 
za nastavu i studente odgovorio da bi takvo postupanje prelazilo zakonom propisane okvire i 
predstavljalo zlouporabu položaja.  
 
Nakon toga, Rektor je zatvorio raspravu i predložio da Studenski zbor pokrene inicijativu za 
organiziranjem sastanka sa gore navedenom temom.   
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 10. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini i zaključio sjednicu u 12.40  sati.  
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 
 


