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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
1. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2016./2017. godini, održane 25. listopada 2016. godine u vijećnici Rektorata Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, s početkom u 10.00 sati.  
 
Nazočni članovi Senata:  
1.  Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta 
2.  Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3.  Doc. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
4. Prof. dr. sc. EnrihMerdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
5.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
6. Izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica zamjena za dekana prof. dr. sc.  

                                                                 Vladimira Cinija, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, 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. Krunoslav Zmaić, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Vladu Guberca,  
                                                           Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
12. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
13. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
14. Izv. prof. dr. sc. Zdenka Kolar Begović, prodekanica zamjena za dekana izv. prof. dr. sc. Damira 

Matanovića, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne 
i obrazovne znanosti   

15. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
16. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u 

Đakovu 
17. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
18. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
19. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
20. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
21. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
22. Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
23.Nikola Tufeković, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku 
 
Prorektori Sveučilišta:  

1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
2. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu  

                                                   suradnju 
3. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
4. Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    

 
Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
 
Nenazočni: 
1.  Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
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2. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja    
                                       Strossmayera u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
3. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet  
 
Ostali nazočni:  
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i 

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

studije, zapisničar 
 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor Sveučilišta je 
otvorio 1. sjednicu Senata u akademskoj 2016./2017. godini te pozdravio sve nazočne i predložio 
sljedeći  
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 10. sjednice Senata u akademskoj 2015/2016. od 28. rujna 2016. 
godine   

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
2.1. izv. prof. dr. sc. Milica Lukić iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, 

znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika na Filozofskom fakultetu u 
Osijeku (prvi izbor) 

2.2. izv. prof. dr. sc. Lidija Tadić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

2.3. izv. prof. dr. sc. Maja Miškulin iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 
znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvenih grana: ekologija; 
epidemiologija na Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

2.4. izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 
polja matematika na Odjelu za matematiku(prvi izbor) 

2.5. izv. prof. dr. sc. Robert Selthofer iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstva, 
znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija na 
Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor)  

2.6. prof. dr. sc. Josip Galić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 
polja kliničke medicinske znanosti znanstvene grane urologija na Medicinskom fakultetu 
Osijek (trajno zvanje) 

2.7. prof. dr. sc. Dragutin Kadojić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 
znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti znanstvene grane neurologija na 
Medicinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 

2.8. Prof. dr. sc. Marija Heffer iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 
znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti znanstvenih grana: neuroznanost;  
genetika, genomika i proteomika čovjeka na Medicinskom fakultetu Osijek (trajno 
zvanje) 

2.9. prof. dr. sc. Radivoje Radić iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstva, 
znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvenih grana: anatomija; 
citologija, histologija i embriologija na Medicinskom fakultetu Osijek 

2.10. prof. dr. sc. Anđelka Peko iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog 
polja pedagogija na Fakultetu odgojnih i obrazovnih znanosti u Osijeku 

3. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih studija do 20%: 
3.1. Ekonomska politika i regionalni razvitak na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
3.2. Dentalna higijena na Medicinskom fakultetu Osijek 
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4. Izmjene Elaborata studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kemija; 
istraživački smjer na Odjelu za kemiju 

5. Razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća: 
5.1. Gradske i sveučilišne knjižnice 
5.2. Studentskog centra u Slavonskom Brodu 

6. Davanje suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta: 

6.1. Pravni fakultet Osijek 
6.2. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 

7. Prijedlog Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za fiziku 
8. Prijedlog Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za kemiju 
9. Izvješće o upisima studenta u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te stručnih 
studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u akademskoj 
2016./2017. godini   

10. 20. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
11. Izvješće o obavljenim revizijama Državnog ureda za reviziju na sastavnicama Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
12. Prijedlog Odluke o konačnoj raspodjeli sredstava za a. g. 2015./2016. po Ugovoru o 

sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 
2017/2018.  

12.1. za materijalne troškove  
12.2. za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata 
12.3. za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe 

13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za studentske programe za 2016. godinu 
14. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za prijenos bez naknade uredskog namještaja i opreme 
Građevinskom fakultetu Osijek 

15. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora čiji je predmet distribucija i opskrba 
toplinskom energijom za potrebe Sveučilišta  Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

16. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog  
fakulteta Osijek za davanje ovlaštenja prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta da u 
ime i za račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek provede postupak javne nabave 
za usluge zaštitnih arheoloških iskopavanja za novu zgradu Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek 

17. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Neurologija na Medicinskom fakultetu 
Osijek 

18. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redim i materijalima za 1. sjednicu Senata 
dostavljen elektroničkim putem te predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. 
Senat je jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. 
 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 10. sjednice Senata u akademskoj 2015/2016. od 28. rujna 2016. 

godine   
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 10. sjednice Senata od 28. rujna 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 10. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2015./2016. od 28. rujna 2016. godine, te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno 
u cijelosti. 
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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. - 2.10. ukratko podnesu izvješća, kako 
slijedi: dekanica prof. dr. sc. Loretana Farkaš za Filozofski fakultet, dekan prof. dr. sc. Damir Varevac 
za Građevinski fakultet, dekan prof. dr. sc. Aleksandar Včev za Medicinski fakultet, pročelnica prof. dr. 
sc. Mirta Benšić za Odjel za matematiku i prodekanica izv. prof. dr. sc. Zdenka Kolar Begović za 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.  
 
2.1. izv. prof. dr. sc. Milica Lukić iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog 

polja filologija, znanstvene grane kroatistika na Filozofskom fakultetu u Osijeku (prvi 
izbor) 

 
Dekanica Filozofskog fakulteta je izvijestila članove Senata da je izv. prof. dr. sc. Milica Lukić objavila 
ukupno 46 znanstvena rada od toga 23 prije izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice 
(11 A1 i 12 A2) te 23 znanstvena rada nakon posljednjeg izbora, od kojih je 8 izvornih znanstvenih 
radova te 2 pregledna znanstvena rada u A1 izdanjima, 11 izvornih znanstvenih radova, jedno prethodno 
priopćenje i jedan pregledni znanstveni rad u A2 izdanjima. Svoje radove prezentirala je na 53 
znanstvena skupa od čega je 32 bilo međunarodnog karaktera. Recenzirala je 5 znanstvenih knjiga i 
tridesetak radova u časopisima Flumenensia, Rasprave zavoda za hrvatski jezik, Croatica, Diacovensia, 
Život i škola, Hrvatistika, zbornicima znanstvenih i stručnih skupova te je recenzirala i nekoliko 
(internih) znanstvenoistraživačkih projekata Sveučilišta u Osijeku. Od 2003. godine do 2014. godine 
sudjelovala je u međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima Jezici i kulture u doticajima – 
Hrvatska i crnogorska kultura stoljećima, Kulture u doticaju: stoljetni hrvatski i crnogorski književni 
identiteti. Također je 2009. godine surađivala na međunarodnome projektu Otglagolania do googlenia 
koji se bavi izradom Univerzalnog slavenskog rječnika na internetu. Uredila je 4 znanstvene/stručne 
knjige iz područja filologije, jedan zbornik studentskih radova i jedan svečarski zbornik te desetak 
monografija interdisciplinarnoga karaktera.  Autorica/suautorica je dvije znanstvene knjige: znanstvene 
monografije Divanimo, dakle postojimo – književnojezične i jezičnopovijesne studije, znanstveno-
stručne monografije LinguaMontenegrina – Croatica/Izabrane teme iz crnogorske i hrvatske 
književnojezične povijesti i sadašnjosti te nastavnih materijala iz kolegija Staroslavenski jezik i 
Staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo – predavanja i vježbe i jedna je od autora sveučilišnog 
priručnika Mali staroslavensko-hrvatski rječnik, Hrvatska jezična baština. Pod njezinim je mentorstvom 
izrađeno deset diplomskih, sedam završnih radova i dva doktorata na Filozofskom fakultetu u Osijeku i 
Filozofskom fakultetu  u Zagrebu i u koautorstvu s doktorandicom objavila je jednu znanstvenu knjigu 
i znanstvene radove. Članica je uredništva međunarodnog časopisa za jezikoslovlja, književna i kulturna 
pitanja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost LinguaMontenegrina od 2008. godine. Dekanica je 
zatim konstatirala da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Milice Lukić u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u skladu s 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Filozofskog 
fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Milica Lukić 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. Milice Lukić u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 

 
O D L U K U 
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1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Milice Lukić, izvanredne profesorice u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog 
područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane kroatistika 
na Filozofskom 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., Odluka USRH 101/14., 60/15.Odluka USRH) i u skladu s 
člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.2. izv. prof. dr. sc. Lidija Tadić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 

polja građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 
 

Dekan Građevinskog fakulteta je izvijestio članove Senata da je izv. prof. dr. sc. Lidija Tadić objavila 
preko 60 radova u različitim publikacijama. U časopisima 13, u zbornicima domaćih i međunarodnih 
skupova 42, jednu znanstvenu knjigu (monografija) i 8 poglavlja u knjigama. Recenzentica je 37 radova, 
od toga recenzija u znanstvenim časopisima, hrvatskim i međunarodnim ima 20, recenzija radova 
objavljenih u zbornicima znanstvenih skupova ima 16 i jedna recenzija sveučilišnog udžbenika. 
Citiranost njezinih radova kreće se od 8 (broj citata u Web of Science Core Collection) do 31 citat u 
bazi Scopus. Održala je 43 priopćenja na znanstvenim skupovima od čega 26 na međunarodnim 
znanstvenim skupovima. Sudjelovala je na 3 domaća projekta u svojstvu istraživača, kako slijedi: 
„Zaštita voda i tla u poljoprivredi“, „Optimalizacija hidromelioracijskih sustava za odvodnju“ i 
„Međudjelovanje hidromelioracijskih sustava i okolišnih čimbenika, financiranih od strane Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta te na 2 međunarodna projekta, od kojih je u tijeku projekt pod nazivom: 
„Research of River-Port Sedimentandits Potential use in Civil Engineering“. Na web stranici Fakulteta 
objavila je nastavne materijale iz predmeta, kako slijedi: Hidromehanika, Regulacije vodotoka, 
Modeliranje u hidrotehnici, Hidrotehničke meloracije 1 i Hidrotehničke meloracije 2. Bila je mentorica 
pri izradi 60-tak diplomskih radova te je objavila radove u koautorstvu sa studentima. Članica je 
Hrvatskog hidrološkog društva i Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje te je članica strukovne 
udruge Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Hrvatskog vijeća za suradnju s 
Međunarodnim hidrološkim programom i Operativnim hidrološkim programom. Bila je članicom 
uredničkog odbora časopisa Tehnički vjesnik, a od 2010. godine članica je uredničkog odbora 
elektronskog časopisa „e-gfos“. Nadalje, Dekan je konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak 
izbora izv. prof. dr. sc. Lidije Tadić u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovite profesorice u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Statutom Građevinskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. 
Lidija Tadić 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. Lidije Tadić u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

 
O D L U K U 

 
1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Lidije Tadić, izvanredne profesorice u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog 
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na Građevinskom fakultetu 
Osijek 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., 
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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 Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 
2.3. izv. prof. dr. sc. Maja Miškulin iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 

znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvenih grana: ekologija; 
epidemiologija na Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor) 

 
Dekan Medicinskog fakulteta je upoznao članove Senata da je izv. prof. dr. sc. Maja Miškulin ukupno 
objavila 149 stručnih i znanstvenih radova, od čega 57 radova u indeksiranim časopisima i to: 30 u 
časopisima indeksiranim u CC, 12 u časopisima indeksiranim u Scopusu, 2 u časopisima indeksiranim 
u SCI-Expanded, 1 u časopisu indeksiranom u CPCI-s, 4 u časopisima indeksiranom u Medline te 8 u 
ostalim indeksiranom časopisima. Također je objavila i 12 cjelovitih radova u ostalim časopisima te 
recenziranim zbornicima s međunarodnih i domaćih skupova, zatim 61 kongresni sažetak u zbornicima 
s međunarodnih i domaćih skupova kao i 16 poglavlja u sveučilišnim udžbenicima te 3 poglavlja u 
znanstvenim knjigama. Održala je jedno plenarno izlaganje te ukupno 12 pozvanih predavanja, od čega 
9 na međunarodnim znanstvenim skupovima. Radovi pristupnice citirani su 158 puta u Web of Science, 
181 puta u Scopusu te 251 puta u Google Scholar. Autorica je 16 poglavlja u sveučilišnim udžbenicima 
iz područja javnog zdravstva na hrvatskom jeziku koji se koriste u nastavi na preddiplomskim, 
diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim te poslijediplomskim studijima te autorica 
jednog poglavlja u znanstvenoj knjizi na engleskom jeziku, namijenjenoj za izvođenje nastave na 
poslijediplomskim doktorskim i specijalističkim studijima. Bila je mentoricom na 15 završnih i 
diplomskih radova te je objavila 12 radova u koautorstvu sa studentima, a u tijeku je 5 završnih i 
diplomskih radova. Isto tako, je bila mentoricom 3 doktorske disertacije pri čemu je objavila 8 radova u 
koautorstvu s doktorandima, a u procesu završetka pod njenim mentorstvom su 3 doktorske disertacije. 
Urednica  je 5 znanstvenih knjiga te je članica Uredničkog odbora međunarodnog časopisa Journal of 
Health Sciences. Recenzirala je članke/poglavlja u 6 znanstvenih knjiga te niz članaka u časopisima 
Foodin Helath and Disease te Colegium Antropologicum. Članica je uredničkog odbora međunarodnog 
časopisa Journal of Health Sciences te je članica sljedećih znanstvenih i stručnih društava: International 
Epidemiological Association, Hrvatsko društvo sudskih vještaka, Hrvatsko društvo za zdravstvenu 
ekologiju, Hrvatsko društvo epidemiologa, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko katoličko liječničko 
društvo i Hrvatska liječnička komora. Nadalje, Dekan je konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo 
postupak izbora izv. prof. dr. sc. Maje Miškulin u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno 
radno mjesto redovite profesorice u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Sveučilišta, Statutom Medicinskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. 
dr. sc. Maja Miškulin 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. Maje Miškulin u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice.  
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Maje Miškulin, izvanredne profesorice u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog 
područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvenih grana: zdravstvena ekologija;  epidemiologija na Medicinskom fakultetu Osijek 
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2.  Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice 
navedene u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 
46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i u skladu s 
člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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2.4. izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja matematika na Odjelu za matematiku(prvi izbor) 
 
Pročelnica Odjela za matematiku je izvijestila da je izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo objavio 28 
znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom te 9 znanstvenih radova u zbornicima 
radova s međunarodnih znanstvenih skupova. Održao je priopćenja na 12 međunarodnih znanstvenih 
skupova te je recenzirao članke u znanstvenim časopisima. U svojstvu suradnika sudjeluje u provedbi 4 
znanstveno-istraživačka projekta, kako slijedi: „Istraživanje optimizacijskih i statističkih svojstava 
generalizirane metode momenata i metode najmanjih kvadrata u nelinearnim modelima“ (interni projekt 
Sveučilišta u Osijeku), zatim „Varijacijski račun, optimizacija i primjene“ (bilateralni projekt Hrvatska-
Srbija) te „Mathematics for Industry Network“, MI-NET (TD1409, Cost) i „Scientifically Brandedpork“ 
(projekt Hrvatske zaklade za znanost). Također, kao suradnik sudjelovao je u provedbi 3 završena 
znanstveno-istraživačka projekta. Koautor je sveučilišnog udžbenika Linearno programiranje te je na 
web stranici Odjela za matematiku postavio svoja predavanja iz predmeta Matematički praktikum kao 
nastavni tekst. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je 6 završnih i 18 diplomskih radova i u 
koautorstvu sa studentima objavio je 4 rada. Član je Udruge matematičara Osijek, Hrvatskog 
matematičkog društva i Hrvatskog društva za operacijska istraživanja. Član je Organizacijskog odbora 
Hrvatskog matematičkog kongresa, zatim međunarodne konferencije iz operacijskih istraživanja 
International Conference on Oprational Research KOI te član Programskog i Organizacijskog odbora 
Večeri matematike, manifestacije popularizacije matematike u organizaciji udruge matematičara Osijek 
i Hrvatskog matematičkog društva, zatim Zimske matematičke škole te Festivala znanosti Sveučilišta i 
Državnog stručnog skupa za nastavnike matematike Inovativna nastava matematike. Nadalje, 
Pročelnica je konstatirala da je Vijeće Odjela za matematiku provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. 
Kristiana Sabe u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 
u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Pravilnikom 
Odjela za matematiku i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo 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. Kristiana Sabe 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. Kristiana Sabe, izvanrednog profesora u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog 
područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika, na Odjelu za matematiku u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 
navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 
46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i u skladu s 
člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.5. izv. prof. dr. sc. Robert Selthofer iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstva, 

znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija na 
Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor)  

 
Dekan Medicinskog fakulteta je u okviru ove podtočke dnevnog reda izvijestio članove Senata da je izv. 
prof. dr. sc. Robert Selthoferdo sada objavio 17 stručnih i znanstvenih radova u časopisima indeksiranim 
u CC, 3 u časopisima indeksiranim u Scopusu, 6 u časopisima indeksiranim u SCI-Expanded. Radovi 
su citirani 102 puta. Prvi je i/ili dopisni (senior) autro na 8 znanstvenih radova koji su objavljeni u 
časopisima indeksiranim u CC i SCIE. Aktivno je sudjelovao na 13 međunarodnih i 4 domaća 
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znanstvena skupa. Od 2009. godine sudjeluje kao istraživač na međunarodnom projektu: „RECOOP 
HST Study: International Genome Wide SearchLeading to PretermBirth (Intergene PTB). Bio je voditelj 
projekta „Različiti biodinamički modeli vezivnog tkiva u temeljnim istraživanjima pretilosti, 
reprodukcije i prijevremenog rađanja“, a voditelj je projekta „Biodinamički modeli vezani za 
istraživanje utjecaja pretilosti na reprodukciju i prijevremeno rađanje“, financiranih od strane 
Medicinskog fakulteta Osijek. Koautor je sveučilišnog udžbenika Dijabetičko stopalo, poglavlje 
Biomehanika stopala i autor nastavnih tekstova pod nazivom: „Ženski i muški spolni organi“ za predmet 
Anatomija na preddiplomskim studijima Sestrinstvo, Fizioterapija i Medicinsko-laboratorijska 
dijagnostika. Bio je mentor pri izradi 3 doktorske disertacije i komentor pri izradi jedne doktorske 
disertacije te je u koautorstvu s doktorandima objavio 2 znanstvena rada citirana u međunarodnim 
indeksnim bazama CC i SCI-expanded. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog 
zbora, Hrvatskog društva ginekologa i opstetričara, Hrvatskog društva anatoma i histologa, Hrvatskog 
društva za ginekološku endoskopiju, Hrvatskog uroginekološkog društva. Nadalje, Dekan je konstatirao 
da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Roberta Selthofera u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Medicinskog fakulteta 
Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Robert Selthofer 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 Selthofera 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 Selthofera, izvanrednog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora na 50% radnog 
vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke 
medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija na Medicinskom fakultetu 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. Josip Galić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja 

kliničke medicinske znanosti znanstvene grane urologija na Medicinskom fakultetu Osijek 
(trajno zvanje) 

 
Isto tako, Dekan Medicinskog fakulteta je izvijestio Senat da je prof. dr. sc. Josip Galić objavio 48 
znanstvenih ili stručnih radova, od čega 2 kvalifikacijska, 13 u međunarodno indeksiranim CC 
časopisima, 4 znanstvena rada u časopisima koji se indeksiraju u SCI Expandedu, 12 sažetaka 
kongresnih priopćenja, objavljenih u časopisima indeksiranim u CC i SCI, te 24 znanstvena i stručna 
rada u ostalim indeksima. Radovi su citirani 67 puta prema bazi WoS. Vodio je projekt „Rano otkrivanje 
i etiopatogeneza karcinoma prostate“ i voditelj je projekta „Imunološki čimbenici razvoja i progresije 
karcinoma prostate“, financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Autor je i 
koautor 5 udžbenika, odnosno znanstvene knjige, kako slijedi: Primarni hiperparatireoidizam kod 
nefrolitijaze, eds. Urolitijaza, Osijek JC revija, 1989.; Sprečavanje i rano otkivanje karcinoma 
bubrežnog parenhima, knjiga Elbing Z, Osijek, Zagreb, 1993.; Ratne ozljede uretera, Rekonstrukcijska 
urološka kirurgija, osijek, 1999.; VerletzungendesHarnleiters, RekonstruktivneurologischeChirurgie, 
Berlin, Bremen, Riga, Rom, Viernheim, Wien, Zagreb, 2002.; Urolitijaza, Urologija II. (specijalni dio), 
Rijeka, 2013. Bio je mentor u izradi 12 diplomskih radova, 7 doktorskih disertacija te velikom broju 
specijalizanata iz urologije i u koautorstvu sa studentima doktorskih studija je objavio 6 radova. Član je 
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uredništva znanstvenog i stručnog časopisa „Medicinski vjesnik od 2008 – 2012. godine. Također je 
član Matice Hrvatske te predsjednik Odbora za unapređenja zdravlja Matice Hrvatske, ogranak Osijek 
i predsjednik je Katedre za urologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Nadalje, Dekan je konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Josipa Galića 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 Medicinskog fakulteta 
Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Josip Galić 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. Josipa Galića 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. Josipa Galića, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju na 
50%radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja 
kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija na Medicinskom fakultetu 
Osijek 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. Dragutin Kadojić iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 

znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti znanstvene grane neurologija na 
Medicinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 

 
Dekan je izvijestio Senat da je prof. dr. sc. Dragutin Kadojić objavio 57 znanstvenih i stručnih radova 
te 124 kongresnih priopćenja. Održao je niz pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim 
skupovima. Recenzirao je više od deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova s 
znanstvenih skupova. Isto tako, recenzent je znanstvene monografije „U službi čovjekovih potreba:25 
godina Ustanove za hitnu medicinsku pomoć u Osijeku te je sudjelovao u recenzentskom postupku 
prilikom vrednovanja prijavljenih znanstvenoistraživačkih projekata mlađih istraživača Sveučilišta u 
Osijeku. Vodio je dva znanstveno-istraživačka projekta, i to: od 2002. do 2006. „Istraživanje 
epidemiologije moždanog udara u Hrvatskoj“, znanstvenoistraživački projekt Ministarstva znanosti i 
tehnologije i od 2008. do 2013. „Mjerenje ishoda i kvalitete života nakon moždanog udara“, 
znanstvenoistraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Autor je jednog priručnika i 
koautor 11 knjiga te je pod njegovim mentorstvom obranjeno preko 15 završnih ili diplomskih radova 
pri tome je objavio 4 rada u koautorstvu sa studentom. Također je objavio 4 znanstvena rada u 
znanstvenom časopisu u koautorstvu sa studentom, koji je završio poslijediplomski doktorski studij. 
Održao je 106 priopćenja na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima. Vodio je Znanstvenu 
jedinicu KBC Osijek i sudjelovao u uređivanju-stručnog časopisa Medicinski vjesnik, Znanstvene 
jedinice za kliničko-medicinska istraživanja KBC Osijek. Bio je potpredsjednik Hrvatskoga društva za 
prevenciju moždanoga udara, član Upravnoga odbora Hrvatskoga društva za neurovaskularne 
poremećaje, predsjednik je Udruge „zdrav život“ Osijek, član je Hrvatskoga neurološkoga društva, 
Hrvatskoga liječničkoga zbora, Hrvatske liječničke komore, stručni je suradnik više udruga na području 
Osječko-baranjske županije te je za svoj stručni rad primio više nagrada i priznanja. Nadalje, Dekan je 
konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Dragutina Kadojića 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 
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Medicinskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Dragutin Kadojić 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. Dragutina Kadojića 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. Dragutina Kadojića, redovitog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 
na 50%radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 
polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija na Medicinskom 
fakultetu Osijek 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. Marija Heffer iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 

polja temeljne medicinske znanosti znanstvenih grana: neuroznanost;  genetika, genomika 
i proteomika čovjeka na Medicinskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) 

 
Dekan Včev je izvijestio članove Senata da je prof. dr. sc. Marija Heffer objavila 36 radova i 3 sažetka 
u časopisima citiranim u CurrentContents, 2 u SCI, 11 radova u časopisima citiranim u ostalim 
indeksima te još 11 radova u zbornicima i 69 kongresnih priopćenja. Radovi su ukupno citirani 814 puta 
prema bazi WoS. Autorica je kongresnih sažetaka s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. 
Održala je ukupno 20 pozvanih predavanja, od toga 4 na domaćim skupovima s međunarodnim 
sudjelovanjem, 7 na međunarodnim znanstvenim skupovima, 7 na međunarodnim školama, 2 pozvana 
seminara na skupovima u inozemstvu te 61 pozvano predavanje na skupovima za stručno napredovanje 
nastavnika ili popularizaciju znanosti. Voditeljica je 8 domaćih projekata te ima sudjelovanje na 8 
međunarodnih projekata. Koautorica je dva sveučilišna udžbenika: „Banke tkiva i organa“ i „Pokusno 
uvođenje turnusne nastave“ te kaoutorica tri znanstvene knjige: Trans-Cellular Mobility of GPI-
Anchored Proteins. In Dangerfield JA, Complex patterns and simple architects: Molecular guidance 
cues for developing axonal pathways in the telencephalon, Sialoglycoconjugate recognition by a nervous 
system lectin functional implictions of myelin associated glycoprotein binding to brain gangliosides. 
Bila je mentoricom na 9 doktorskih disertacija, jednom magistarskom radu i 4 diplomska rada te je u 
koautorstvu sa studentima poslijediplomskih studija objavila 14 radova. Članica je uredničkog odbora 
časopisa Medicinski vjesnik te Uredničkog odbora časopisa Medicina fluminensis i predsjednica je 
Katedre za medicinsku biologiju i genetiku. Dobitnica je nagrade Hrvatskog liječničkog zbora za 
područje temeljnih medicinskih znanosti za rad Glycoprotein and ganglioside changes in human 
trophoblasts after exposure to pulsed Doppler ultrasound. Nadalje, Dekan je konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Marije Hefferu 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 Medicinskog fakulteta 
Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Marija Heffer 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 Heffer 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 
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O D L U K U 

 
1.   Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Marije Heffer, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske 
znanosti, znanstvenih grana: neuroznanost; genetika, genomika i proteomika čovjeka na 
Medicinskom 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. 

 
2.9. prof. dr. sc. Radivoje Radić iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstva, znanstvenog 

polja temeljne medicinske znanosti, znanstvenih grana: anatomija; citologija, histologija i 
embriologija na Medicinskom fakultetu Osijek 

 
Nadalje, Dekan Včev je izvijestio da je prof. dr. sc. Radivoje Radić objavio 33 rada u časopisima 
indeksiranim u CC te 5 radova u časopisima indeksiranim u drugim međunarodnim indeksnim 
publikacijama (SCI, Indeks Medicus, Excerpta Medica) te je objavio 15 sažetaka kongresnih priopćena 
u časopisima indeksiranim u CC, SCI, EM, IM. Također ima 2 rada u zbornicima s međunarodnih 
skupova te 5 ostalih priopćenja i 3 poglavlja u knjigama. Broj nezavisnih citata – 114. Voditelj je 
projekta „Povezanost volumena visceralnog i potkožnog masnog tkiva trbušne regije i koncentracije 
adipoktina u krvi“ i „Utvrđivanje povezanosti visceralnog i potkožnog masnog tkiva trbušne regije i 
koncentracije adipokina u krvi“ te je bio istraživač na dva projekta, a istraživač je na projektu 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, „Razvoj modela funkcije cirkulacijskog sustava ovisnog o 
arterijskoj elastičnosti“. Predavanja iz kolegija Anatomija na sveučilišnom integriranom 
preddiplomskom i diplomskom studiju medicine, kolegija Anatomija na sveučilišnom preddiplomskom 
studiju sestrinstva te kolegija Anatomija s histologijom na sveučilišnom preddiplomskom studiju 
fizioterapije su recenzirana i oglašena na mrežnim stranicama Fakulteta. Bio je mentor 6 doktorskih 
radova i u koautorstvu s doktorandima kojima je bio mentor objavio je 10 znanstvenih radova citiranih 
u CC i 2 znanstvena rada citirana u SCI. Recenzent je u časopisima: Collegium Antropologicum, 
Periodicum biologorum, Medicinski glasnik te recenzent u zbornicima radova: Zbornik radova 1th 
International Symposum of Clinicaland Applied Anatomy, Novi Sad i Zbornik radova 6th International 
Symposium of Clinicaland Applied Anatomy, Rijeka. Recenzirao je studijske programe: Stručnog 
studija sestrinstva i Stručnog studija primaljstva  Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i recenzent 2 
sveučilišna udžbenika. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog društva anatoma, histologa i 
embriologa, Američkog društva anatoma, Europskog društva kliničkih anatoma. Nadalje, Dekan je 
konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Radivoja Radića 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 Medicinskog 
fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Radivoje Radić 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. Radivoja Radića 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 
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1.   Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Radivoja Radića, redovitog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 
iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske 
znanosti, znanstvenih grana: anatomija; citologija, histologija i embriologija na 
Medicinskom fakultetu Osijek 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. 

 
2.10. prof. dr. sc. Anđelka Peko iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog   
 polja pedagogija na Fakultetu odgojnih i obrazovnih znanosti u Osijeku 
 
Prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti izv. prof. dr. sc. Zdenka Kolar Begović izvijestila 
je da je prof. dr. sc. Anđelka Peko objavila 20 znanstvenih radova u kategoriji A1, 47 znanstvenih radova 
u kategoriji A2, 5 knjiga u koautorstvu te 4 poglavlja u knjigama. Sudjelovala je na 43 skupa (domaća i 
međunarodna) te je objavila 27 priopćenja u međunarodnim zbornicima skupova. Isto tako, sudjelovala 
je u 6 znanstvenih projekata i bila voditeljicom 3 znanstveno-istraživačka projekta financirana od strane 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Uređivala je dva zbornika radova s znanstvenih skupova te 
je bila recenzentica više od deset članaka u znanstvenim časopisima Školski vjesnik, Život i škola, 
Napredak i zbornicima radova s znanstvenih skupova s međunarodnim sudjelovanjem. Autorica je 4 
sveučilišna udžbenika ili priručnika, kako slijedi: Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika, Osnove 
suvremene pedagogije, Kulturom nastave (p)o učeniku te Paradoks (pre)opterećenosti učenika osnovne 
škole. Bila je mentoricom na ukupno 78 diplomskih i završnih radova te je u koautorstvu s diplomantima 
objavila 4 znanstvena rada i 5 knjiga namijenjenih djeci mlađe školske dobi. Isto tako, bila je 
mentoricom doktorske disertacije te je u koautorstvu sa studenticom koja je završila poslijediplomski 
studij, objavila 5 radova i monografiju. Članica je uredništva časopisa Pedagogijska istraživanja i glavna 
urednica časopisa Život i škola. Obnašala je čelne dužnosti u akademskoj zajednici kao dekanica 
Učiteljskog fakulteta u Osijeku i prorektorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Dodijeljeno joj je priznanje Filozofskog fakulteta povodom 50. obljetnice fakulteta kao utemeljiteljici 
studija Pedagogije. Primila je nagradu i Povelju zahvalnosti Učiteljskog fakulteta u Osijeku za izuzetan 
doprinos i postignuća u razvoju Učiteljskoga fakulteta u Osijeku. Nadalje, Prodekanica je konstatirala 
da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Anđelke Peko 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 Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Anđelka Peko 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. Anđelke Peko 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. Anđelke Peko, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na Fakultetu za 
odgojne i obrazovne znanosti 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 
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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 sveučilišnih studija do 20%: 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskih programa na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu, i predložio da o istima izvijesti izv. prof. 
dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, 
diplomske i stručne studije, kako slijedi:  
 
3.1. Ekonomska politika i regionalni razvitak na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici održanoj 29. 
rujna 2016. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni razvitak, 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 izmjene i dopune postojećeg 
programa u skladu s Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine, Predlažu se promjene u statusu 
obveznog predmeta Menadžment ljudskih resursa, koji postaje izborni predmet s istim nastavnim 
opterećenjem i ECTS bodovima, a umjesto njega uvodi se novi obvezni predmet Statistička analiza s 
istim brojem ECTS-a, zatim promjena naziva izbornog kolegija i promjena u načinu izvođenju nastave 
kolegija Primijenjena ekonomska politika, mijenja naziv u Ekonomska politika s istom nastavnom 
satnicom, tj. nastavnim opterećenjem i istim brojem ECTS-a te promjena načina izvođenja nastave 
obveznog kolegija Monetarna ekonomija, umjesto 15 sati vježbi bit će održano 15 sati seminarske 
nastave. Također će vježbe biti zamijenjene seminarskom nastavom i kod izbornih kolegija 
Komunikacijske i pregovaračke vještine te Ispitivanje javnog mnijenja uz nepromijenjenost svih ostalih 
parametara (satnice predavanja, ECTS bodova). 
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 Ekonomska politika i regionalni razvitak na  

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Ekonomska politika i regionalni razvitak (Dopusnica Ministra, KLASA: UP/I-602-04/05-16/708, 
URBROJ: 533-07-05-2 od 16. lipnja 2005).  
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
3.2. Dentalna higijena na Medicinskom fakultetu Osijek 
 
U okviru ove podtočke Prorektor je izvijestio članove Senata da je Fakultetsko vijeće Medicinskog 
fakulteta na sjednici održanoj 26. rujna 2016. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena, te uputilo Prijedlog 
izmjena i dopuna studijskog programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju 
utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila, predložio izmjene i dopune postojećeg 
programa u skladu s Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predloženim izmjenama i 
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dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena izvršeno je 
usklađivanje studijskog programa prema ishodima učenja kao i usklađivanje nastavnih sati odnosno 
oblika izvođenja nastave na pojedinim predmetima na način da se neznatno mijenja ukupan broj sati 
odobrenog studijskog programa s 2.760 sati na 2.840 sati. Preraspodjela nastavnih sati  predstavlja 
promjene od 2,81% . Druga izmjena se odnosi na uvođenje novog obveznog predmeta Stručna praksa, 
koji se bavi rješavanjem stvarnih kliničkih slučajeva te se bitno unapređuje kvaliteta predmetnog 
studijskog programa i  omogućuje budućim dentalnim higijeničarima da odgovore na sve izazove rada 
s pacijentima.  
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 Dentalna higijena na Medicinskom fakultetu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Dentalna higijena (Odluka Senata, KLASA: 602-04/15-03/29, URBROJ: 2158-60-01-15-4 od 7. 
srpnja 2015. godine i Potvrda o Upisu u upisnik studijskih programa Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta UP/I-602-04/15-13/00014, URBROJ: 533-20-15-0006 od 12. studenoga 
2015.). 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
4. Izmjene Elaborata studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kemija; istraživački 

smjer na Odjelu za kemiju 
 
Također je u okviru ove točke dnevnog reda, Rektor Sveučilišta predložio da članove Senata izvijesti 
Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da se radi o studijskom programu koji je prihvaćen na sjednici 
Senata 7. srpnja 2015. godine te je upućen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: 
Ministarstvo) na daljnji postupak. Ministarstvo je nakon toga Upravi Sveučilišta dostavilo primjedbe, 
temeljem kojih je Povjerenstvo za preddiplomske, diplomske i stručne studije (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo), razmatralo 2. ožujka 2016. godine Elaborat navedenog studijskog programa i zaključilo 
da se isti vrati Predlagatelju uz preporuku izrade studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
kemije bez PePsiDiM modula, odnosno izradu programa uz naznaku odgovarajućeg smjera. Predlagatelj 
je sukladno Zaključku Povjerenstva od 2. ožujka 2016. godine, uputio Povjerenstvu prijedlog 
izmijenjenog i dopunjenog Elaborata studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kemija; 
istraživački smjer za koji je proveden postupak vrednovanja temeljem, kojega je Povjerenstvo donijelo 
18. listopada 2016. godine pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa. Stoga je prijedlog da 
se prihvati izmijenjeni i dopunjeni Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Kemija; istraživački smjer na Odjelu za kemiju, te da se ustroji diplomski sveučilišni studij Kemija; 
istraživački smjer iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna 
Elaborata studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kemija; istraživački smjer na Odjelu 
za kemiju s prijedlogom ustroja. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

1. Prihvaća se izmijenjeni i dopunjeni Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
studija Kemija; istraživački smjer na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku.  
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2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju na temelju Elaborata 
navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski sveučilišni studij Kemija; istraživački 
smjer. 

3.  Studij traje dvije godine.  
4.  Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova.  
5.   Studij naveden u točki 1. ove Odluke će se izvoditi u sjedištu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, Odjelu za kemiju.  
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
5. Razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća: 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da su u materijalima za sjednicu 
dostavljeni prijedlozi za razrješenjem i imenovanjem članova upravnih vijeća, kako slijedi:  
 
5.1. Gradske i sveučilišne knjižnice 
 
Rektor je izvijestio da je izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrinčević, imenovana Odlukom Senata od 27. 
ožujka 2013. godine prema prijedlogu Rektora Sveučilišta za člana Upravnog vijeća Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek, a s obzirom da je navedenoj prestao važiti ugovor o radu s 30. rujnom 
2016. godine radi odlaska u mirovinu na Odjelu za kulturologiju predlaže se imenovanje prof. dr. sc. 
Helene Sablić Tomić, redovite profesorice u trajnom zvanju Umjetničke akademije za člana Upravnog 
vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i nastavlja mandat prethodnog člana.   
Senat nije imao primjedbi na predloženo razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek i jednoglasno je donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
 

I. 
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrinčević imenovana Odlukom Senata od 27. ožujka 2013. godine 
prema prijedlogu Rektora Sveučilišta za člana Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek zbog 
prestanka ugovora o radu s 30. rujna 2016. godine radi odlaska u mirovinu na Odjelu za 
kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

II. 
Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica u trajnom zvanju Umjetničke akademije 
u Osijeku prema prijedlogu Rektora Sveučilišta imenuje se za člana Upravnog vijeća Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek.  
 

III. 
Imenovani član Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek naveden u točki II. ove 
Odluke nastavlja mandat prethodnog člana Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek navedenog u točki I. ove Odluke.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
5.2. Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
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Rektor je izvijestio da se predlaže razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća Studentskog centra u 
Slavonskom Brodu, Mateja Posavca na osobni zahtjev, imenovanog Odlukom Senata od 9. lipnja 2015. 
godine te se predlaže imenovanje Kristijana Težačkog, studenta Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
od 19. listopada 2016. godine i nastavlja mandat prethodnog člana Upravnog vijeća Studentskog centra 
u Slavonskom Brodu.   
Senat nije imao primjedbi na predloženo razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća Studentskog 
centra u Slavonskom Brodu i jednoglasno je donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju člana  

Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
 

I. 
Matej Posavec imenovan Odlukom Senata od 9. lipnja 2015. godine za člana Upravnog vijeća 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu na osobni zahtjev razrješuje se dužnosti člana Upravnog 
vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku. 

II. 
Kristijan Težački student Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu prema prijedlogu Skupštine 
Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 19. listopada 2016. godine 
imenuje se za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 

III. 
Imenovani član Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu naveden u točki II. ove 
Odluke nastavlja mandat prethodnog člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom 
Brodu navedenog u točki I. ove Odluke.  
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6. Davanje suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta: 
 
Ova točka dnevnog reda odnosi se na davanje suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o ustrojstvu radnih mjesta Pravnog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u okviru koje je izvijestio izv. 
prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Odbora za statutarna i pravna 
pitanja, kako slijedi:  
 
6.1. Pravni fakultet Osijek 

 
Prorektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Pravnog fakulteta Osijek, koju je na prijedlog Fakultetskog vijeća 
Pravnog fakulteta Osijek od 20. rujna 2016. godine, donio dekan Pravnog fakulteta 20. rujna 2016. 
godine. Izmjene i dopune odnose se na napredovanja administrativno-stručnog i tehničkog osoblja te 
usklađivanje naziva radnih mjesta s obzirom na isto. Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici 
održanoj 6. listopada 2016. godine dao je pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Pravnog fakulteta Osijek te dostavio Senatu.     
Senat je prihvatio pozitivno Mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanje i jednoglasno donio sljedeću 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  
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Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Pravnog fakulteta  
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Pravnog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog 
Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek od 20. rujna 2016. godine, donio dekan Pravnog 
fakulteta Osijek 20. rujna 2016. godine. 

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

 
6.2. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 

 
Isto tako, Prorektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljena Odluka o izmjenama 
i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, koju je na 
prijedlog dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek donijelo Fakultetsko vijeće Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta Osijek 29. rujna 2016. godine. Izmjene i dopune vezane su kao i prethodnoj 
podtočci za napredovanja administrativno-stručnog osoblja te usklađivanje naziva radnih mjesta. Odbor 
za statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 6. listopada 2016. godine dao je pozitivno Mišljenje 
na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek te isto dostavio Senatu.     
Senat je prihvatio pozitivno Mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta  
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
koju je na prijedlog dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta donijelo Fakultetsko vijeće 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 29. rujna 2016. godine.  

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7. Prijedlog Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za fiziku 
 
S ovom točkom dnevnog reda članove Senata upoznao 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 fiziku, koji je je na prijedlog pročelnika Odjela za fiziku od 13. travnja 2016. godine 
utvrdilo Vijeće Odjela za fiziku 8. rujna 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 21. listopada 
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 fiziku. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za fiziku 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 



18 
 

 
8. Prijedlog Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za kemiju 

 
Također je Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu na uvid dostavljen cjeloviti tekst Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za kemiju, koji je 
na prijedlog pročelnika Odjela za kemiju od 18. srpnja 2016. godine utvrdilo Vijeće Odjela za kemiju 
21. srpnja 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 zaduženja nastavnika i suradnika. Odbor 
za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 21. listopada 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 kemiju. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za kemiju 

 Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 

9. Izvješće o upisima studenta u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te stručnih 
studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u akademskoj 
2016./2017. godini   

 
Rektor Sveučilišta je predložio da s ovom točkom dnevnog reda članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. 
Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente. 
Prorektor je upoznao Senat da je ukupni kapacitet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
upis na preddiplomske, integrirane sveučilišne i stručne studije iznosio 3684 upisna mjesta, od kojih 
3136 mjesta za upis na preddiplomske i integrirane sveučilišne studije i 584 mjesta za upis na stručne 
studije. Prema podatcima znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica vidljivo je da je 
ukupno upisano 3207 studenata, od kojih 2665 redovitih studenata, 541 izvanredni student i 1 student 
strani državljanin, što predstavlja 87,05% ostvarenog upisnog kapaciteta. Na preddiplomske i 
integrirane sveučilišne studije ukupno je upisano 2844 studenta, od kojih 2235 redovitih studenata, 608 
izvanrednih studenata i 1 student strani državljanin. Na stručne studije je ukupno upisano 464 studenata, 
od kojih 430 redovitih i 34 izvanredna studenta. Prema područjima znanosti najviše je studenata upisano 
u područje Društvenih znanosti, zatim slijede Tehničke i Biotehničke znanosti, te Biomedicina i 
zdravstvo. Ukupni kapacitet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za upis u I. godinu na 
diplomske sveučilišne studije iznosio je 2252 upisna mjesta, od kojih je 1607 mjesta za redovite 
studente, 619 mjesta za izvanredne studente i 26 mjesta za studente strane državljane. Prema podatcima 
znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica vidljivo je da je ukupno upisano 1446 
studenata, od kojih 1131 redoviti student, 313 izvanrednih studenata i 2 strana državljana. Prema 
područjima znanosti najviše je studenata upisano u područje Tehničkih, Društvenih i Biotehničkih 
znanosti.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio da Senat prihvati Izvješće o  upisima 
studenta u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija na 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u akademskoj 2016./2017. godini. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeći 
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ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Izvješće o upisima studenta u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te 
preddiplomskih stručnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017.  
 
 
10. 20. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Pod točkom 10. dnevnog reda, Rektor je izvijestio članove Senata da se ove godine održava 20. Smotra 
Sveučilišta na kojoj će sastavnice na svojim izložbenim prostorima predstaviti promidžbene materijale, 
te upoznati maturante odnosno buduće studente o studijima, o uvjetima upisa, o zvanjima koja se mogu 
steći, o studijskim programima, poslovima za koje ih pojedini studiji osposobljavaju te o opremljenosti 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i sveučilišnih ustanova. Na Smotri će se predstaviti 
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Studentski centar u Osijeku i Slavonskom Brodu, sveučilišne 
ustanove, čija djelatnost osigurava potreban standard visokog obrazovanja, Studentski zbor i Studentske 
udruge i Hrvatski zavod za zapošljavanje-Područna služba Osijek. Građevinski fakultet je uputio 
prijedlog za održavanje Smotre u prostoru nove zgrade Građevinskog fakulteta u Sveučilišnom 
campusu. Prijedlog održavanja Smotre je petak, 9. prosinca od 10 do 18 sati i subota, 10. prosinca 2016. 
godine od 10 do 13 sati. Kao i prethodnih godina planira se izrada Plakata i Vodiča za buduće studente 
u akademskoj  godini 2017./2018. 
Nakon iznesenoga, Rektor je predložio da Senat prihvati navedeni prijedlog održavanja Smotre. Senat 
je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
20. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku će se održati u petak, 9. prosinca od 
10 do 18 sati i subotu, 10. prosinca 2016. godine od 10 do 13 sati na Građevinskom fakultetu 
Osijek. 
 
 
11. Izvješće o obavljenim revizijama Državnog ureda za reviziju na sastavnicama Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav 
Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i 
proračun.  
Prorektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen pregled Izvješća o obavljenim 
revizijama Državnog ureda za reviziju na sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
(u daljnjem tekstu: Izvješće). Izvješćem su obuhvaćeni subjekti, predmeti i ciljevi revizije te su izražena 
mišljenja i nalaz revizije. Nadalje, Prorektor je istaknuo da je Državni ured za reviziju obavio financijsku 
reviziju kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje za 2014. godinu. Revizijom je 
obuhvaćeno Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i devet sastavnica Sveučilišta: Ekonomski 
fakultet u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Filozofski 
fakultet Osijek, Građevinski fakultet Osijek, Medicinski fakultet Osijek, Poljoprivredni fakultet u 
Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Strojarski fakultet u 
Slavonskom Brodu. Ciljevi revizije bili su utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, 
analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u skladu s planom, provjeriti usklađenost 
poslovanja s zakonima i drugim propisima, provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava te 
provjeriti druge aktivnosti u vezi s poslovanjem visokih učilišta. Državni ured za reviziju izrazio je šest 
bezuvjetnih i četiri uvjetna mišljenja o financijskim izvještajima i poslovanju revidiranih subjekata 
Sveučilišta. Sastavnice za koja su izražena uvjetna mišljenja, nisu u dovoljnoj mjeri uspostavila 
unutarnje kontrole kojima bi se osiguralo zakonito i namjensko korištenje sredstava, što je utjecalo i na 
pojavu nepravilnosti u području planiranja, računovodstvenog poslovanja, prihoda, rashoda te javne 
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nabave. Za sve utvrđene nepravilnosti i propuste, Državni ured za reviziju je dao naloge i preporuke, 
čija bi provedba pridonijela povećanju usklađenosti poslovanja s zakonima i drugim propisima te 
učinkovitosti korištenja sredstava. Sastavnice su se očitovale na Izvješća o obavljenim revizijama i 
prihvatile nalaze i preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i propusta po obavljenim revizijama. 
Sva izvješća o obavljenim revizijama Državnog ureda za reviziju dostupna su na stranici 
www.revizija.hr/hr/izvjesca. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 20. 
listopada 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na Izvješće.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na Izvješće i jednoglasno je 
donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o obavljenim revizijama Državnog ureda za reviziju  

na sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

Prihvaća se Izvješće o obavljenim revizijama Državnog ureda za reviziju na sastavnicama 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12. Prijedlog Odluke o konačnoj raspodjeli sredstava za a. g. 2015./2016. po Ugovoru o 

sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 
2017/2018.  

 
Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na konačnu raspodjelu sredstava po Ugovoru 
o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u 
akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Ugovor) te predložio 
da o tome izvijesti prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da su u materijalima za sjednicu dostavljene raspodjele doznačenih 
sredstava za materijalne troškove, za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata te za potrebe 
Rektora i ostale sveučilišne potrebe i pozitivna Mišljenja Odbra za financijsko poslovanje i proračun, 
kako slijedi:  
 
12.1. za materijalne troškove  
 
Prorektor T. Mrčela je izvijestio Senat da se predloženom raspodjelom doznačena sredstava za 
materijalne troškove za 2016. godinu po Ugovoru od 2. studenoga 2015. godine raspoređuju 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta na način da jedan dio pokriva 50% 
utrošenih sredstava za troškove električne energije, grijanja i vode (podatci se temelje na podatcima iz 
bruto bilanci na dan 31.12.2015.), a drugi dio iznosa raspoređuje se prema AHP metodi-troškovnom 
principu temeljem osam kriterija. U materijalima za sjednicu dostavljen je tablični prikaz raspodjele 
sredstava znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama u ukupnom iznosu od 7.168.320,00 kuna od 
čega je isplaćeno za materijalne troškove do 1. srpnja 2016. godine 7.009.040,00 kuna, a razlika za 
isplatu je 159.280,00 kuna. Na predloženu konačnu raspodjelu doznačenih sredstava za ak. god. 
2015./2016. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 20. listopada 2016. 
godine dao pozitivno Mišljenje, stoga je prijedlog da Senat prihvati predloženu raspodjelu.  
Nakon iznesenoga Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o prihvaćanju Odluke o konačnoj 
raspodjeli doznačenih sredstava za akademsku godinu 2015./2016. prema Ugovoru od 2. studenoga 
2015. godine. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o konačnoj raspodjeli doznačenih sredstava za akademsku 2015./2016. godinu prema  
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Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 

2016./2017. i 2017./2018. od 2 studenoga 2015. godine za materijalne troškove 
 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta 

 
Tablica s iznosima po sastavnicama čini sastavni dio Odluke i u privitku je Zapisnika. 
 
12.2. za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata 

 
Isto tako, Prorektor T. Mrčela je izvijestio Senat da se predloženom konačnom raspodjelom doznačena 
sredstava za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata po Ugovoru od 2. studenoga 2015. 
godine raspoređuju znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u ukupnom iznosu od 
21.504.960,00 kuna od čega je isplaćen iznos subvencija do 30. rujna 2016. godine u iznosu od 
21.027.120,00 kuna s razlikom za isplatu od 477.840,00 kuna. Na predloženu konačnu raspodjelu 
doznačenih sredstava za ak. god. 2015./2016. za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta, Odbor za financijsko poslovanje i proračun je 
na sjednici održanoj 20. listopada 2016. godine dao pozitivno Mišljenje, stoga je prijedlog da Senat 
prihvati predloženu raspodjelu.  
Nakon iznesenoga Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o prihvaćanju Odluke o konačnoj 
raspodjeli doznačenih sredstava za akademsku godinu 2015./2016. prema Ugovoru od 2. studenoga 
2015. godine za sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata znanstveno/umjetničko-
nastavnih sastavnica Sveučilišta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

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

Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2015./2016., 

2016./2017. i 2017./2018. od 2 studenoga 2015. godine za sufinanciranje troškova studiranja 
redovitih studenata znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta 

 
Tablica s iznosima po sastavnicama čini sastavni dio Odluke i u privitku je Zapisnika. 
 
12.3. za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe 
 
Prorektor T. Mrčela je također u okviru ove podtočke izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen Prijedlog Odluke o konačnoj raspodjeli doznačenih sredstava za akademsku godinu 
2015./2016. prema Ugovoru od 2. studenoga 2015. godine za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne 
potrebe u ukupnom iznosu od 7.168.320,00 kuna, koji se raspoređuju na materijalne troškove za 
Rektorat, Gradsku i sveučilišnu knjižnicu te Centar za kvalitetu, zatim za stipendiranje i nagrađivanje 
studenata – stipendije za izvrsnost te temeljem članaka 8. Ugovora (olakšanje pristupa studentima 
slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i olakšanje pristupa studiju studentima s invaliditetom) i Ostalo 
(sredstava rezervi, kapitalna ulaganja, smotra licence, anketa, glasnik, natječaji i dr. Na predloženu 
konačnu raspodjelu doznačenih sredstava za akademsku godinu 2015./2016., Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 20. listopada 2016. godine dao pozitivno Mišljenje, stoga 
je prijedlog da Senat prihvati konačnu raspodjelu.  
Nakon iznesenoga Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o prihvaćanju konačne raspodjele  
doznačenih sredstava za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe. Senat je ovaj prijedlog prihvatio 
i jednoglasno donio sljedeću 
 

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

Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama  

2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 2 studenoga 2015. godine  
za potrebe Rektorata i ostale sveučilišne potrebe 



22 
 

 
Navedena Odluka s iznosima konačne raspodjele u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za studentske programe za 2016. godinu 
 
Prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta je u okviru točke 13. dnevnog reda izvijestio Senat 
da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za studentske 
programe u 2016. godini u ukupnom iznosu od 399.600,00 kn. Naime, Studentski zbor Sveučilišta je na 
sjednici održanoj 20. listopada 2016. godine jednoglasno prihvatio rezultate Natječaja i Prijedlog 
raspodjele sredstava za studentske programe u 2016. godini, koje je donijelo Povjerenstvo za provedbu 
Natječaja te ga dostavio Senatu. Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 20. 
listopada 2016. godine dao je pozitivno Mišljenje na dostavljeni Prijedlog raspodjele sredstava za 
studentske programa, koji se nalazi u materijalima za sjednicu Senata s pojedinačnim popisom 
programa-nazivom programa, predlagateljem, ukupnim iznosom te očekivanim i konačnim iznosom.   
Nakon iznesenoga Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Senat nije imao prijedloga i primjedbi na 
izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o raspodjeli sredstava za studentske programe u 2016. 
godini. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

ODLUKU 

o raspodjeli sredstava za studenske programe u 2016. godini  
 

Prihvaćaju se rezultati Natječaja za financiranje studentskih projekata u 2016. godini s 
prijedlogom raspodjele sredstava za studentske programe u 2016. godini u iznosu od 399.600,00 
kn.  

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

14. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za prijenos bez naknade uredskog namještaja i opreme 
Građevinskom fakultetu Osijek 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog 
Odluke o prijenosu bez naknade uredskog namještaja i opreme Građevinskom fakultetu Osijek i 
predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne 
odnose. 
Prorektor je izvijestio da se predlaže prijenos vlasništva Građevinskom fakultetu za pokretnine, kako 
slijedi: uredski namještaj, grupa 1: ormari, police, regali i čajne kuhinje ukupne vrijednosti 4.495.171,38 
kuna isporučene po Ugovoru E-VV-04/2014., zatim uredski namještaj, grupa 2. stolice ukupne 
vrijednosti 3.226.875,05 kuna isporučene po Ugovoru E-VV-04/2014. te oprema, grupa 3: signalizacija 
i elementi osiguranja pristupačnosti, oprema, rasvjeta i zaštita od sunca i pogleda u vrijednosti od 
4.249.087,68 kuna isporučene po Ugovoru E-VV-04/2014. Odbor za financijsko poslovanje i proračun 
je na sjednici održanoj 20. listopada 2016. godine dao pozitivno Mišljenje o prijenosu pokretnina bez 
naknade u vlasništvo Građevinskog fakulteta.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

I. 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prenosi, bez naknade, u vlasništvo Građevinskog 
fakulteta Osijek pokretnine:  
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- Uredski namještaj, grupa 1: ormari, police, regali i čajne kuhinje ukupne vrijednosti 
4.495.171,38 kuna isporučene po Ugovoru E-VV-04/2014; 

- Uredski namještaj, grupa 2. stolice ukupne vrijednosti 3.226.875,05 kuna isporučene po 
Ugovoru E-VV-04/2014; 

- Oprema, grupa 3: signalizacija i elementi osiguranja pristupačnosti, oprema, rasvjeta i 
zaštita od sunca i pogleda u vrijednosti od 4.249.087,68 kuna isporučene po Ugovoru E-VV-
04/2014. 

 
II. 

Navedeni prijenos vlasništva pokretnina iz točke I. ove Odluke nadležne službe za financijske 
poslove Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Građevinskog fakulteta Osijek  obvezne 
su provesti u poslovnim knjigama.      
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
15. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora čiji je predmet distribucija i opskrba 
toplinskom energijom za potrebe Sveučilišta  Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Isto tako, u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, 
prorektor za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun, koji 
je istaknuo da je u skladu s člankom 67. stavkom 1. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, Odbor za financijsko poslovanje i proračun (u daljnjem tekstu: Odbor) na sjednici održanoj 20. 
listopada 2016. godine razmatrao davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta 
za potpisivanje ugovora čiji je predmet distribucija i opskrba toplinskom energijom za potrebe 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odbor je dao pozitivno Mišljenje i predlaže Senatu da 
izda suglasnost Rektoru Sveučilišta.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za sklapanje Ugovora o nabavi čiji je predmet distribucija i opskrba toplinskom 
energijom s HEP – Toplinarstvom d.o.o. Osijek u ukupnom iznosu od 965.469,29 kuna (s 
uključenim PDV-om).    
 
Navedena Odluka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

16. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog  
fakulteta Osijek za davanje ovlaštenja prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta da u 
ime i za račun Prehrambeno-tehnološkog  fakulteta Osijek provede postupak javne nabave 
za usluge zaštitnih arheoloških iskopavanja za novu zgradu Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek 

 
Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje 
suglasnosti za davanje ovlaštenja Rektoru Sveučilišta da u ime i za račun Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek provede postupak javne nabave za usluge zaštitih arheoloških iskopavanja za novu 
zgradu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i predložio da o istome izvijesti Prorektor za financije 
i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun prof. dr. sc. Tomislav 
Mrčela.  
Prorektor je izvijestio da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 20. listopada 
2016. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za davanje ovlasti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru 
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Sveučilišta da u ime i za račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek provede postupak javne 
nabave za usluge zaštitnih arheoloških iskopavanja za novu zgradu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta  
i dostavio ga Senatu.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
Osijek da u iznosu do 1.000.000,00 kuna sufinancira nastavak zaštitnih arheoloških iskopavanja 
za novu zgradu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u zapadnom dijelu Sveučilišnog 
campusa.  
Ovlašćuje se prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
da u ime i za račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek provede postupak javne nabave 
za navedene usluge arheoloških iskopavanja. 
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
17. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Neurologija na Medicinskom fakultetu 

Osijek 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na ustroj 
poslijediplomskog specijalističkog studija Neurologija na Medicinskom fakultetu Osijek, i predložio da 
o istom izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu 
suradnju i predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek dostavilo 
Povjerenstvu za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) Elaborat studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Neurologija. Uz  
Elaborat je priložena dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za 
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokog učilišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Za  navedeni  Elaborat  o  studijskom  
programu  proveden je  postupak  vrednovanja u skladu s Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti 
i visokom obrazovanju i Pravilnikom.  Povjerenstvo je na sjednici održanoj 19. listopada 2016. godine 
donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa i uputilo Senatu navedeni Elaborat s  
prijedlogom  ustroja  i  izvedbe  poslijediplomskog  specijalističkog studija Neurologija Medicinskog 
fakulteta Osijek.   
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata i 
donošenje Odluke o ustroju poslijediplomskog specijalističkog studija Neurologija na Medicinskom 
fakultetu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
 
1. Prihvaća se Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija 

Neurologija.  
2. Na temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke Medicinski fakultet u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojava poslijediplomski specijalistički 
studij Neurologija.  

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. 
 



25 
 

 
18. Razno 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo prijedloga niti rasprave.  
 
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 1. sjednice Senata u akademskoj 2016./2017. godini i zaključio sjednicu u 10.40  sati.  
 
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 


