
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
2. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2016./2017. godini, održane 29. studenoga 2016. godine u vijećnici Rektorata Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, s početkom u 10.00 sati.  
 
Nazočni članovi Senata:  
1.  Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta 
2.  Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3.  Doc. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
4.  Prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
5.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
6.  Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7.  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. Vlado Guberac, dekan,Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
12. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
13. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
14. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne 

znanosti   
15. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
16. Doc. dr. sc. Grgo Grbešić, prodekan zamjena za dekana izv. prof. dr. sc. Ivicu Raguža,  

Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
17. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
18. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
19.Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
20. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
21.Stjepan Ćurčić, student i tajnik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

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

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

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

visokog obrazovanja   
 
Nenazočni: 
Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
 
Ostali nazočni:  
1. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete  
                                                                          visokog obrazovanja 
2. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i 

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

studije, zapisničar 
 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor Sveučilišta je 
otvorio 2. sjednicu Senata u akademskoj 2016./2017. godini te pozdravio sve nazočne i predložio 
sljedeći  
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 1. sjednice Senata u akademskoj 2016./2017. od 25. listopada 2016. 
godine   

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
2.1. prof. dr. sc. Branimir Dukić iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, 

znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane 
informacijski sustavi i informatalogija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (trajno 
zvanje) 

2.2. prof. dr. sc. Jasna Šoštarić iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na 
Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (trajno zvanje) 

2.3. prof. dr. sc. Roberto Lujić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu 
u Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 

2.4. prof. dr. sc. Tomislav Šarić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na 
Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 

2.5. izv. prof. dr. sc. Eraldo Banovac iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja, znanstvene grane opće strojarstvo-konstrukcije na Strojarskom 
fakultetu u Slavonskom Brodu (naslovno zvanje-prvi izbor ) 

2.6. prof. dr. sc. Sanja Balen iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 
znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana  interna medicina 
na Medicinskom fakultetu Osijek (naslovno zvanje-trajno zvanje) 

2.7. prof. dr. sc. Tatjana Belovari iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 
znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, 
histologija i embriologija na Medicinskom fakultetu Osijek (naslovno zvanje-trajno 
zvanje) 

3. Imenovanje Povjerenstva za razmatranje prijedloga i davanja mišljenja s prijedlogom za 
dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Savi 
Jovanoviću, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini Medicinskog fakulteta Osijek 

4. Jedinstvena sveučilišna studentska anketa u akademskoj 2015./2016. godini 
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5. Ustroj diplomskog sveučilišnog studija Ilustracija na Umjetničkoj akademiji u Osijeku 
6. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta u 

Osijeku  
7. Izvođenje predmeta novog nastavnog kurikuluma”Jean Monnet katedre za prekogranično 

kretanje djeteta u EU” u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja 
8. Sveučilišno izdavaštvo 
9. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Ekonomskog fakulteta 
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta: 

10.1. Odjela za matematiku 
10.2. Odjela za biologiju 

11. Uvjeti upisa i sustav bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija na 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u akademskoj 2017./2018. godini   

12. Prijedlog Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za akademsku 2016./2017. godinu  

13. Provedba Erasmus programa međunarodne mobilnosti na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini  

14. Provedba postupka izbora novog člana Senata iz reda ostalih zaposlenika 
15. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2016. godinu 
16. Prijedlog  financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku za razdoblje 

od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine i projekcije za 2018. i 2019. godinu 
17. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za školarine i materijalne rashode za a. g. 2016./2017. 

prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. g. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018 

18. Prijedlog  preraspodjele financijskih sredstava za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 

19. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i prof. dr. sc. Loretani Farkaš, dekanici Filozofskog fakulteta u 
Osijeku za potpisivanje Sporazuma o provođenju Erasmus+  projekta  broj 2016-1-HR01-
KA203-022180: European Information Science Education: 
encouragingmobilityandlearningoutcomesharminization 

20. Razno 
 
Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 2. 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 1. sjednice Senata u akademskoj 2016./2017. od 25. listopada 2016. 

godine   
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 1. sjednice Senata od 25. listopada 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 1. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2015./2016. od 25. listopada 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. - 2.7. ukratko podnesu izvješća, kako 
slijedi: dekan prof. dr. sc. Vlado Guberac za Poljoprivredni fakultet, dekan prof. dr. sc. Ivan Samardžić 
za Strojarski fakultet i dekan prof. dr. sc. Aleksandar Včev za Medicinski fakultet.  
 
2.1. prof. dr. sc. Branimir Dukić iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja 

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

 
Rektor je izvijestio članove Senata da je prof. dr. sc. Branimir Dukić objavio samostalno i u suautorstvu 
65 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova indeksiranim u bazama podataka propisanih 
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, odnosno u međunarodno priznatim publikacijama 
koje imaju međunarodno uredništvo i inozemne recenzente. Svoje radove prezentirao je na 26 
znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Bio je uključen kao istraživač u 7 domaćih i jednom 
međunarodnom znanstvenom projektu: Missionin Central and Eastern Europe: Realities, Perspectives, 
Trends. Recenzirao je 16 članaka za znanstvene i stručne časopise te zbornike radova i dva udžbenika.  
U suautorstvu je izradio knjigu „Upravljanje odnosima – od potrošača do klijenta (CRM)“, četiri 
udžbenika, kako slijedi: „Alati za uredsko poslovanje“, „PC u uredskom poslovanju“, „Upute za rad na 
osobnom računalu“ te „PC korak bliže“ i skriptu „PC računalo – korak bliže“. Sudjelovao je kao mentor 
u izradi 20 završnih i 11 diplomskih radova na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim 
specijalističkim studijima te je u koautorstvu sa studentima objavio 17 znanstvenih i jedan stručni rad, 
od čega je 16 radova kategorizirano kao znanstveni (a1) rad. Isto tako, je bio mentor na 3 doktorske 
disertacije te je u koautorstvu s kandidatima objavio 4 znanstvena rada od čega su 2 objavljena u 
znanstvenim časopisima, dok su 2 rada objavljena u drugoj periodici. Sudjelovao je na više domaćih 
stručnih skupova te na više stručnih projekata i više stručnih programa osposobljavanja. U suautorstvu 
je objavio 2 stručna rada. Autor je ili suautor 15 investicijskih program, a također je autor 30 značajnih 
programskih aplikacija. Član je udruge CROMAR i Turističke udruge vodiča Slavonije, Baranje i 
Istočnog Srijema. Zatim, je Rektor konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. 
dr. sc. Branimira Dukića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog 
profesora u trajnom zvanju u skladu s člankom 67. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Ekonomskog fakulteta 
u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Branimir Dukić 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. Branimira Dukića 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. Branimira Dukića, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i 
komunikacijske znanosti znanstvene grane informacijski sustavi i informatologija na 
Ekonomskom fakultetu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 
u trajnom zvanju navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 
174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i u 
skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
2.2. prof. dr. sc. Jasna Šoštarić iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja 

poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 
(trajno zvanje) 

 
Dekan Poljoprivrednog fakulteta je izvijestio članove Senata da je prof. dr. sc. Jasna Šoštarić objavila 
ukupno 81 znanstveni i stručni rad. Održala je ukupno 13 priopćenja na znanstvenim skupovima, od 
kojih je 12 na međunarodnim znanstvenim skupovima. Sudjelovala je kao suradnica na četiri znanstvena 
projekta uz potporu Ministarstva znanosti, zatim je kao istraživač bila uključena u znanstveno-
istraživački zadatak, te aktivni istraživač u projektu, kojega je financiralo Ministarstvo znanosti i 
tehnologije i kao istraživač suradnik u projektu „Odvodnja i natapanje u održivoj poljoprivredi istočne 
Hrvatske“. Također je djelovala kao istraživač suradnik na projektu financiranom od Hrvatskih voda 
„Navodnjavanje, zaštita voda i tla u održivoj poljoprivredi istočne Hrvatske“. Bila je voditeljica na dva 
projekta, kako slijedi: županijski projekt „Navodnjavanje povrća na obiteljskim gospodarstvima“ i 
znanstveno-istraživački projekt „Gospodarenje vodnim resursima u navodnjavanju istočne Hrvatske“, 
financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Recenzirala je ukupno 18 radova u 
znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova. Bila je pozvani predavač  na dva 
međunarodna znanstvena skupa, kako slijedi: International Sympossium on Agriculture Opatija 2016. 
ITEAM i International Conference TEAM 2012., Slavonski Brod. Koautorica je dva priručnika, koja su 
postavljena na web stranici Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku kao predavanja iz dva modula: Zaštita 
tla i voda i Poljoprivredne melioracije te je autorica jednoga sveučilišnog priručnika pod nazivom 
„Navodnjavanje poljoprivrednih kultura“. Bila je pet godina članica Uređivačkog odbora časopisa 
Agricultura, kojeg izdaje University of agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca 
Romanio. Od 2009.-2013. godine bila je predsjednicom Društva agronoma Osijek, zatim članica 
Predsjedništva Hrvatskog agronomskog društva (2009.-2013.) i predsjednica Nadzornog odbora od 
2013. godine te je članica Hrvatskog tloznanstvenog društva, članica Upravnog odbora Hrvatskog 
društva za odvodnju i navodnjavanje i predsjednica Nadzornog odbora. Zatim, je Dekan konstatirao da 
je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Jasne Šoštarić u znanstveno-nastavno zvanje 
i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u skladu s člankom 67. 
stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Sveučilišta, Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. 
dr. sc. Jasna Šoštarić 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. Jasne Šoštarić 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. Jasne Šoštarić, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene 
grane bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 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 
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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. 

 
2.3. prof. dr. sc. Roberto Lujić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 

 
Dekan prof. dr. sc. Ivan Samardžić je izvijestio članove Senata da je prof. dr. sc. Roberto Lujić autor i 
koautor više znanstvenih radova objavljenih u časopisima te na domaćim i međunarodnim 
konferencijama i ima referiranih 20 radova u bazi Web of Science. Održao je 18 priopćenja na 
međunarodnim znanstvenim skupovima te je u znanstvenim časopisima recenzirao više od 30 članaka. 
Aktivno je sudjelovao u realizaciji četiri nacionalna te jednom međunarodnom znanstveno- 
istraživačkom projektu SLO7 „Oblikovanje fleksibilnih proizvodnih sustava primjenom evolucijskog 
programiranja“ i jednom informatičkom projektu. Bio je pozvani predavač na 6 međunarodnih 
znanstveno-istraživačkih skupova. Objavio je kao koautor dva sveučilišna udžbenika „Upute za rad na 
osobnom računalu“ i „Upravljanje proizvodnjom“, a u svojstvu autora odnosno koautora objavio je i tri 
poglavlja u knjizi Digital Factory. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je 35 diplomskih i završnih 
radova i u koautorstvu sa studentima objavio je 12 radova te je bio mentor na jednoj doktorskoj 
disertaciji i u koautorstvu sa studentom, koji je završio poslijediplomski doktorski studij objavio je 4 
rada. Član je uređivačkog odbora časopisa Tehnički vjesnik, a tri godine je bio član uređivačih odbora 
znanstvenog časopisa Manufacturing and industrial engineering. Bio je predsjednik Katedre za 
informatiku, organizaciju i menadžment (2005.-2006.), te je imenovan za privremenog rektora 
Sveučilišta u Slavonskom Brodu, i zamjenik je predstojnika zavoda za Industrijsko inženjerstvo, 
predsjednik Katedre za pripremu i upravljanje proizvodnjom i predsjednik Katedre za informatiku, 
organizaciju i menadžment. Dobitnik je Certifikata za značajan doprinos i postignuća postignuta u polju 
rada u Who`s Who in the World, Twenty-Third Edition, 2006. Zatim, je Dekan konstatirao da je 
Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Roberta Lujića u znanstveno-nastavno zvanje i 
znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u skladu s člankom 67. stavkom 
3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Statutom Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. 
dr. sc. Roberto Lujić 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. Roberta Lujića 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. Roberta Lujića, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvene grane 
proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

u trajnom zvanju navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 
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. prof. dr. sc. Tomislav Šarić iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 
strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu (trajno zvanje) 

 
Pod ovom podtočkom dnevnog reda Dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu je izvijestio 
članove Senata da je prof. dr. sc. Tomislav Šarić autor i koautor više znanstvenih radova objavljenih u 
časopisima te na domaćim i međunarodnim konferencijama. Ima referiranih 28 radova u bazi Web of 
Science. Održao je 27 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima te recenzirao 37 članaka u 
znanstvenim časopisima i zbornicima znanstvenih skupova i bio pozvani predavač na 3 međunarodna 
znanstveno-istraživačka skupa. Aktivno je sudjelovao u realizaciji šest nacionalnih znanstvenih 
projekata te bio voditelj dva znanstvena projekta i sudjelovao u realizaciji dva međunarodna znanstvena 
projekta: SLO7 „Oblikovanje fleksibilnih proizvodnih sustava primjenom evolucijskog programiranja“ 
i ALIS Projekt „Develpoment of Maintenance Management Information System“. Na web stranici 
Strojarskog fakulteta postavio je predavanja iz tri kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju i 
to: Održavanje, Programiranje CNC strojeva i robota i Primjena umjetne inteligencije. Pod njegovim 
mentorstvom obranjeno je 38 diplomskih i završnih radova i u koautorstvu sa studentima objavio je 12 
radova te je bio mentor dvije doktorske disertacije i u koautorstvu sa studentima koji su završili 
poslijediplomski doktorski studij objavio je dva rada u znanstvenim časopisima. Član je uređivačkog 
odbora znanstvenog časopisa Tehnički vjesnik. Obnašao je čelne dužnosti na visokom učilištu, kao 
prodekan za razvoj i suradnju s gospodarstvom (2007.-2013.), predstojnik zavoda za Industrijsko 
inženjerstvo (2013.-2016.), te predsjednik Katedre za organizaciju i informatiku (2003.-2005.) i 
predsjednik Katedre za održavanje i računalnu potporu proizvodnji (2005.-2007.). Primio je Plaketu 
Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva 2001. godine - domaća nagrada za znanstveni rad i zlatnu 
medalju Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva 2005. godine - domaća nagrada za znanstveni rad. 
Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Tomislava 
Šarića u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom 
zvanju u skladu s člankom 67. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Tomislav Šarić 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. Tomislava Šarića 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. Tomislava Šarića, redovitog profesora u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvene grane 
proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

u trajnom zvanju navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 
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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2.5. izv. prof. dr. sc. Eraldo Banovac iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja strojarstvo, znanstvene grane opće strojarstvo-konstrukcije na Strojarskom fakultetu 
u Slavonskom Brodu (naslovno zvanje-prvi izbor) 

 
Također je, Dekan Strojarskog fakulteta izvijestio članove Senata da je izv. prof. dr. sc. Eraldo Banovac 
objavio 7 radova, koji ulaze u kategoriju A, zatim 6 radova u kategoriji B, 2 rada koji ulaze u kategoriju 
C, 9 radova objavljenih u zborniku međunarodnih skupova održanih u inozemstvu te 7 radova 
objavljenih u zborniku međunarodnih skupova održanih u zemlji i 4 ostala rada. Održao je 12 priopćenja 
na znanstvenim skupovima, od toga 10 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima i 2 
priopćenja na domaćim znanstvenim skupovima. Bio je pozvani predavač na tri međunarodna 
znanstvena skupa. Aktivno je sudjelovao u radu tri znanstveno-istraživačka projekta i bio voditelj 
znanstveno-istraživačkog projekta „Razvoj primjene novih tehnologija korištenja plina u Hrvatskoj“.  
Objavio je dva sveučilišna udžbenika: Tržište električne energije i Osnove, metode i alati kvalitete. Bio 
je komentor na dva doktorska rada i u koautorstvu s doktorandima objavljeno je pet radova. Sudjelovao 
je u radu Društva za kontrolu kvalitete, Hrvatskog energetskog društva, Hrvatske stručne udruge za plin, 
HRO CIGRE te u međunarodnoj asocijaciji energetskih regulatornih tijela-Energy Regulators Regional 
Association (Licensing/Competition Committee), a međunarodna organizacija IEEE – The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers izabrala ga je u status Senior Member 2008. godine. Dobitnik je 
priznanja za životno djelo (Hrvatska stručna udruga za plin – HSUP, 18.10.2016.) za doprinos razvoju 
gospodarstva, struke, znanosti i obrazovanja u području energetike, plina i plinske tehnike te regulacije 
energetskih djelatnosti u RH sukladno pravilima EU-a. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko 
vijeće provelo raniji postupak izbora izv. prof. dr. sc. Eralda Banovca u naslovno znanstveno-nastavno 
zvanje redovitog profesora u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Sveučilišta, Statutom Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Pravilnikom Sveučilišta, te 
da izv. prof. dr. sc. Eraldo Banovac ispunjava zakonske uvjete za izbor u naslovno znanstveno-nastavno 
zvanje redovitog profesora.   
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Eralda Banovca u naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.   
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Eralda Banovca u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 
strojarstvo, znanstvene grane opće strojarstvo-konstrukcije na Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2. Izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 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. Sanja Balen iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja 

kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina na Medicinskom fakultetu 
Osijek (naslovno zvanje-trajno zvanje) 

 
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta je izvijestio Senat da je prof. dr. sc. Sanja 
Balen objavila 24 rada u časopisima, koji se citiraju u Current Contentsu, 5 radova u časopisima koji se 
citiraju u Science Citation Index-u i WoS Core Collections te 17 radova u časopisima indeksiranim u 
drugim međunarodnim indeksnim publikacijama; 24 sažetka kongresnih priopćenja objavljenih u 
časopisima koji se indeksiraju u CC-u, 2 sažetka kongresnih priopćenja objavljenih u časopisima, koji 
se indeksiraju u SCI-u, 5 radova objavljenih u zbornicima radova, te 52 sažetka i kongresna priopćenja 
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u časopisima, koji se indeksiraju u drugim međunarodnim indeksima. Recenzentica je dva časopisa 
indeksirana u CC-u, dva časopisa, koji se indeksiraju u ostalim indeksima te četiri sveučilišne knjige i 
recenzentica je Ministarstva zdravlja. Sudjelovala je u dva znanstvena projekta Ministarstva znanosti i 
obrazovanja te kao savjetnik/suradnik u jednom međunarodnom projektu „Health Management“. 
Pozvani je predavač na 16 međunarodnih kongresa i simpozija te predsjednica, dopredsjednica i članica 
organizacijskih i znanstvenih odbora na 11 simpozija i kongresa s međunarodnim sudjelovanjem. 
Objavila je dva sveučilišna udžbenika: „Osnove transfuzijske medicine“ i „Menadžment u zdravstvu“, 
I i II izdanje, te 3 poglavlja u nastavnim skriptama/knjigama i koautorica je u knjizi Urologija 1. Bila je 
mentoricom tijekom izrade 12 završnih radova na stručnom studiju Medicinsko-laboratorijske 
dijagnostike, 8 diplomskih radova te 3 završna rada na poslijediplomskom studiju „Menadžment u 
zdravstvu“ i pri tome je objavila 7 radova u koautorstvu sa studentima. Također je, bila mentoricom 
dvije doktorske disertacije i objavila 4 rada u CC indeksiranim publikacijama u koautorstvu sa 
doktorandima te dva magistarska rada i objavila 4 rada u CC indeksiranim publikacijama u koautorstvu  
sa poslijediplomskim studentima. Predstojnica je Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a 
Rijeka, te je bila pomoćnica ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Dobila je Priznanje za 
značajan doprinos u nastavnom, znanstvenom, stručnom i organizacijskom unapređenju djelatnosti 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće provelo 
postupak izbora prof. dr. sc. Sanje Balen u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u 
trajnom zvanju u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Statutom Medicinskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta.  
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. Sanje Balen u naslovno znanstveno-
nastavno zvanje 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. Sanje Balen u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovite 

profesorice u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 
polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina na Medicinskom 
fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2. Izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 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. 

 
2.7. prof. dr. sc. Tatjana Belovari iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 

polja temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija na 
Medicinskom fakultetu Osijek (naslovno zvanje-trajno zvanje) 

 
Dekan Medicinskog fakulteta je izvijestio Senat da prof. dr. sc. Tatjana Belovari ima objavljenih 14 
radova, koji se indeksiraju u Current Contents, 2 rada, koji se indeksiraju u SCI te 2 rada objavljena u 
časopisima, koji se indeksiraju u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama. Bila je voditeljica na 
tri domaća znanstvena projekta, kako sijedi: Uloga malih zaštitnih TFF proteina u zdravlju i bolesti, TFF 
geni i proteini kao potencijalni dijagnostički i prognostički biomarkeri kod tumora dojke i Utjecaj Tff3 
proteina na obilježja artritisa izazvanog protutijelima na kolagen, te sudjelovala u još 9 domaćih 
projekata i 3 međunarodna projekta. Autorica je dva sveučilišna udžbenika/priručnika: „Prije nego što 
smo se rodili“ i „Etika i embriologija“ te na web stranici ima objavljen nastavni tekst na engleskom 
jeziku u obliku e-knjige Cell Biology and Histology. Bila je mentoricom devet diplomskih i završnih 
radova, jednog magistarskog rada te mentorica na dvije doktorske disertacije i u koautorstvu sa 
studentima/poslijedoktorandima objavila je 7 radova. Članica je Uredničkog odbora znanstvenog i 
stručnog časopisa Medicinski vjesnik, te je članica Hrvatskog društva anatoma, histologa i embriologa 
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i European Microscopy Society te članica Upravnog odbora Hrvatskog mikroskopijskog društva. 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dodijelio joj je Povelju u znak priznanja za djelatnost na 
unapređenju znanstveno-nastavnog procesa. Zatim, je Dekan konstatirao da je Fakultetsko vijeće 
provelo postupak izbora prof. dr. sc. Tatjane Belovari u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u skladu s člankom 67. stavkom 3. Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, 
Statutom Medicinskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta.  
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. Tatjane Belovari 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. Tatjane Belovari, 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, znanstvene grane citologije, 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 redovite profesorice 

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

 
 
3. Imenovanje Povjerenstva za razmatranje prijedloga i davanja mišljenja s prijedlogom za 

dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Savi 
Jovanoviću, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini Medicinskog fakulteta Osijek 

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Fakultetsko vijeće 
Medicinskog fakulteta Osijek dostavilo prijedlog za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja 
professora emeritusa za predloženika prof. dr. sc. Savu Jovanovića, umirovljenog redovitog profesora u 
trajnom zvanju i cjelokupnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o dodjeli počasnog znanstvenog 
zvanja znanstvenik emeritus i znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja professor emeritus 
na Sveučilištu (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Dokumentacija je elektroničkim putem dostavljena svim 
članovima Senata i sadrži: Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 24. listopada, 
2016. godine kojom se predlaže Senatu da se prof. dr. sc. Savi Jovanoviću, dodjeli počasno znanstveno-
nastavno zvanje professor emeritus, Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek o 
osiguranju sredstava za rad professora emeritusa, suglasnost predloženika za pokretanje postupka i izbor 
u počasno znanstveno-nastavno zvanje professora emeritusa, životopis i opis znanstvenog, nastavnog i 
stručnog rada s popisom znanstvenih radova. Zatim je upoznao članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za razmatranje prijedloga i davanje 
mišljenja s prijedlogom za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. 
dr. sc. Savi Jovanoviću, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini Medicinskog fakulteta Osijek 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kako slijedi: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom 
zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti 
profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti 
profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za 
znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta i redoviti profesor u trajnom zvanju 
i prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta i redoviti 
profesor u trajnom zvanju. 
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Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na navedeni prijedlog sastava  
Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za razmatranje prijedloga i davanja mišljenja 

 s prijedlogom za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa  
prof. dr. sc. Savi Jovanoviću, redovitom profesoru u trajnom zvanju 

u mirovini Medicinskog fakulteta Osijek 
 

I. 
Imenuje se Povjerenstvo za razmatranje prijedloga i davanja mišljenja s prijedlogom za dodjelu 
počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Savi Jovanoviću, 
redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovni Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog  
  fakulteta Osijek, predsjednik 

2. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog  
                                                             fakulteta Osijek, član  

3. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog  
                                                                   fakulteta Osijek, član  

4. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i  
                                                           međunarodnu suradnju Sveučilišta i redoviti profesor u  
                                                           trajnom zvanju, član 

5. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno 
                                                  planiranje Sveučilišta i redoviti profesor u trajnom zvanju, član  

 
II. 

Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je u roku 30 dana od dana imenovanja podnijeti Senatu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Izvješće s mišljenjem i prijedlogom o dodjeli 
počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Savi Jovanoviću, 
redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini Medicinskog fakulteta Osijek.  
 
 
4. Jedinstvena sveučilišna studentska anketa u akademskoj 2015./2016. godini 
 
Rektor Sveučilišta je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da rezultate Jedinstvene sveučilišne 
studentske ankete (u daljnjem tekstu: Anketa) prezentira izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar Vicković, 
pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.   
Pročelnica je u uvodnom dijelu prezentacije izvijestila članove Senata da se Ankete provode od 2006. 
godine te da je ovo deveta Anketa. Tijekom godina mijenjala su se pitanja, način obrade, broj i struktura 
suradnika u pripremi i obrati te dostupnost rezultata i obaveza ispunjavanja Ankete. Nadalje, iz 
prezentacije je vidljivo da je u akademskoj godini 2015./2016. u Anketi sudjelovalo 11 257 studenata i 
ispunjeno je 217 309 Anketa. Anketu je ispunilo 70,27% od 16 018 studenata, koji su mogli pristupiti 
istoj. Evaluirano je 1919 nastavnika i suradnika s prosječnom ocjenom 4,53. U akademskoj godini 
2014./2015. na 14 od 17 sastavnica najniže pojedinačne ocjene nastavnika/suradnika su bile iznad 3,0 
(KBF najniža ocjena 4,35). Od 1732 evaluiranih nastavnika tri ocjene su od 2,5 do 2,98. U akademskoj 
godini 2015./2016. na svih 17 sastavnica najniža pojedinačna ocjena od ukupno evaluiranih 1919 
nastavnika/suradnika veća je od 3,0 (KBF, SFSB više od 4,00). Tri ocjene su ispod 2,0, ali manje od pet 
studenata ocijenilo je nastavnika/suradnika. Što se tiče pitanja vezana za diskriminaciju izjasnilo se 
ukupno 242 studenta/ice (2,38%) te za uznemiravanje 144 studenta/ice (1,31%) i za seksualno 
uznemiravanje 102 studenta/ice (0,93%), a u prošloj akademskoj godini da su diskriminirani izjasnilo 
se 282 studenta/ce (3%), uznemirivani 142 studenta/ce (1,53%) i seksualno uznemirivani 90 
studenata/ca (0,97%). Isto tako, Pročelnica je istaknula da je razina kvalitete rada nastavnika visoka što 
podrazumijeva - dostupnost, razumljivost i stručnost, nastavni materijali te korektnost u ocjenjivanju i 
redovitost održavanja nastave. 
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Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je istaknuo da će 6. prosinca 2016. godine biti održan sastanak 
Odbora za nastavu i kadrovsku politiku (u daljnjem tekstu: Odbor), čiji su članovi prodekani/zamjenici 
pročelnika za nastavu svih znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica, na koji je pozvana i Pročelnica 
te će biti dogovoren način grupiranja podataka Ankete s obzirom na sugestije da je dosadašnji način 
grupiranja podataka donosio nejasnoće odnosno nije odražavao prvo stanje stvari. Na Odboru će biti 
predloženo da se posebno grupiraju podaci za osobe u znanstveno-nastavnim zvanjima, osobe u 
nastavnim zvanjima i posebno za osobe u suradničkim zvanjima što je do sada bilo sve na istoj listi, a s 
obzirom na obradu i grupiranje podataka jasno je da se oni ne nalaze u istom položaju. Nakon toga, a 
najkasnije do 15. prosinca 2016. godine svim znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama biti će 
dostavljeni rezultati Sveučilišne ankete.  
 
Rektor je zahvalio izv. prof. dr. sc. Sanji Lončar Vicković i predložio članovima Senata da prihvate 
Izvješće o Anketi za akademsku godinu 2015./2016. Članovi Senata su prihvatili ovaj prijedlog i 
jednoglasno donijeli sljedeći  
  

ZAKLJUČAK 
Prihvaća se Izvješće o provedbi jedinstvene sveučilišne ankete za akademsku 2015./2016. godinu.  
  
Navedeno Izvješće je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
5. Ustroj diplomskog sveučilišnog studija Ilustracija na Umjetničkoj akademiji u Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da sa ustrojem diplomskog sveučilišnog studija Ilustracija na 
Umjetničkoj akademiji članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Umjetničke akademije na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. 
godine donijelo Odluku o prihvaćanju Elaborata novoga studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
studija Ilustracija. Vijeće Akademije je uputilo Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne 
studije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Ilustracija (u daljnjem tekstu: Elaborat). Uz Elaborat je priložena Odluka Vijeća Umjetničke akademije 
od 16. prosinca 2015. godine i Studija opravdanosti izvođenja predloženog studijskog programa. Za 
Elaborat je proveden postupak vrednovanja u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i 
visokom obrazovanju te Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta i Pravilima za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 
diplomskih i stručnih studija od 10. lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila). Imenovani 
recenzenti, kako slijedi: doc. art. Maris Cilić, Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke 
akademije Sveučilišta u Splitu i doc. mr. Suzana Pajović Živković, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje 
Univerzitet Crne Gore, sukladno članku 8. Pravila, priložili su pozitivne recenzije uz zaključnu 
preporuku da se studijski program prihvati uz manje izmjene. Povjerenstvo je na temelju mišljenja 
recenzenta zatražilo od Predlagatelja očitovanje o primjedbama recenzenta, nakon čega je Predlagatelj, 
uputio 12. listopada 2016. godine, Povjerenstvu očitovanje iz kojega je vidljivo da su uvažavajući 
navedena mišljenja jednog recenzenta prihvaćene primjedbe, te da je studijski program diplomskog 
sveučilišnog studija Ilustracija usklađen prema istima. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 15. 
studenoga 2016. godine donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju diplomskog sveučilišnog studija 
Ilustracija na Umjetničkoj akademiji i uputilo Senatu Elaborat s prijedlogom ustroja i izvedbe 
navedenog studija.   
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Umjetničkoj akademiji. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
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O D L U K U 
 
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Ilustracija na 

Umjetničkoj akademiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
2. Umjetnička akademija na temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava 

diplomski sveučilišni studij Ilustracija iz 7. umjetničkog područja, polja 7.07. dizajn od 
akademske godine 2017./2018. 

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 Umjetničke akademije Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
 
6. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta u 

Osijeku  
 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor 
za nastavu i studente i predsjednik Odbora za statutarna i pravna pitanja te istaknuo da je u materijalima 
za sjednicu dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog  fakulteta u Osijeku, 
koju je na prijedlog dekana Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, donijelo Fakultetsko vijeće 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 27. listopada 2016. godine. Izmjene i dopune odnose se na sjedište 
Fakulteta jer su Sveučilišnom campusu definirane nove ulice i kućni brojevi, a zatim izmjene i dopune 
broja studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću u odnosu na ukupan broj članova Vijeća, te 
izmjene koje se odnose na preddiplomske i diplomske studije s obzirom da je Statutom definirano da će 
se posebnim pravilnicima odrediti pravila u pogledu preddiplomskog i diplomskog studija pa su uvrštene 
odredbe koje se odnose na obranu diplomskih radova. Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici 
održanoj 28. studenoga 2016. godine dao je pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i dostavio ju 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  
Statuta Poljoprivrednog fakulteta u sastavu  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog fakulteta u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekana 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, donijelo Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku 27. listopada 2016. godine.  

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7. Izvođenje predmeta novog nastavnog kurikuluma”Jean Monnet katedre za prekogranično 

kretanje djeteta u EU” u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja 
 
Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti za izvedbu novog 
nastavnog kurikuluma „Jean Monnet katedra za prekograničkno kretanje djeteta u EU“ u okviru 
koncepta cjeloživotnog učenja na Pravnom fakultetu i predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. 
Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje i predsjednik Povjerenstva za 
provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i 
umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. 
Prorektor je izvijestio da je Povjerenstvo za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 15. studenoga 2016. 
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godine provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje novog nastavnog kurikuluma „Jean 
Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU“ na Pravnom fakultetu Osijek u okviru koncepta 
cjeloživotnog učenja sukladno Pravilima za provedbu postupka provjere ispunjenosti uvjeta za 
izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (daljnjem tekstu: Pravila). Povjerenstvo 
je utvrdilo da je uz zahtjev Pravnog fakulteta, priložena Odluka Fakultetskog vijeća od 27. listopada 
2016. godine i program aktivnosti pod nazivom „Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta 
u EU“. Na temelju priložene dokumentacije, Povjerenstvo je provelo postupak i u skladu s Pravilima 
utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje novog nastavnog kurikuluma „Jean Monnet katedra za 
prekogranično kretanje djeteta u EU“ te dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja 
Odluke o davanju suglasnosti na izvedbu istoga.   
Nakon toga Prorektor je izvijestio da se na web stranci Sveučilišta nalazi dopunjen i pročišćen tekst 
Pravila za provedbu postupka provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja 
na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku.  
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Pravnom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku za izvedbu novog nastavnog kurikuluma „Jean Monnet katedra za prekogranično 
kretanje djeteta u EU“ u okviru koncepta cjeloživotnog učenja  

 
Daje se suglasnost Pravnom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za izvedbu novog nastavnog kurikuluma „Jean Monnet katedra za prekogranično 
kretanje djeteta u EU“ u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.  
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
8. Sveučilišno izdavaštvo 
 
S ovom točkom dnevnog reda članove Senata je upoznao Prorektor za nastavu i studente Sveučilišta te 
izvijestio da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na sjednici održanoj 21. studenoga 
2016. godine prijedloge Ekonomskog fakulteta, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i 
Poljoprivrednog fakulteta za izdavanje knjige, priručnika i sveučilišnog udžbenika. Uvidom u priloženu 
dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje knjige, priručnika i sveučilišnog udžbenika 
dostavljene odluke fakultetskih vijeća, kojima se daje suglasnost za izdavanje, recenzije i pripremljeni 
tekstovi navedenih djela za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu 
davanje suglasnosti za izdavanje, kako slijedi: 
 
EKONOMSKI FAKULTET 
 
Na Ekonomskom fakultetu za izdavanje dvije knjige, kako slijedi:  
 
Autor: Prof. dr. sc. Zdenko Segetlija 
Knjiga: Rad i rezultati: Autobiografski i bibliografski podaci  
Recenzenti: Prof. dr. sc. Nikola Knego, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
                    Prof. dr. sc. Drago Ružić, Ekonomski fakultet u Osijeku  
                    Izv. prof. dr. sc. Kata Ivić, umirovljena profesorica Ekonomskog fakulteta u Osijeku 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
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O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje knjige pod nazivom „Rad i rezultati: Autobiografski i 

bibliografski podaci“ autora prof. dr. sc. Zdenka Segetlije.  
 
 
Autor: Prof. dr. sc. Zdenko Segetlija 
Knjiga: Prof. dr. sc. dr.h.c. Tibor Karpati: Prilog za bibliografiju   
Recenzenti: Prof. dr. sc. Nikola Knego, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
                    Prof. dr. sc. Željko Turkalj, Ekonomski fakultet u Osijeku  
                     
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje knjige pod nazivom „Prof. dr. sc. dr.h.c. Tibor Karpati: Prilog 

za bibliografiju“ autora prof. dr. sc. Zdenka Segetlije.  
 
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 
 
Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti jednog priručnika, kako slijedi:   
 
Autori: Josip Ledinšćak, mag. pri. educ. 
            Mr. sc. Željko Popović, prof.v.š. 
            Izv. prof. dr. sc. Irella Bogut 
            Doc. dr. sc. Zvonimir Užarević 
Priručnik: Fotografiranje kao postupak u nastavi  
Recenzenti: Izv. prof. dr. sc. Ines Radanović, Biološki odsjek PMF Sveučilišta u Zagrebu 
                    Izv. prof. art. mr. sc. Davorka Brešan, Umjetnička akademija u Osijeku 
                    Dr. sc. Ivančica Jurčević Agić, Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku 
                    Mr. sc. Zorislav Kalazić, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića 

Osijek 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Fotografiranje kao postupak u 

nastavi“ autora Josipa Ledinšćaka, mag. pri. educ., mr. sc. Željka Popovića, prof.v.š., izv. prof. 
dr. sc. Irelle Bogut i doc. dr. sc. Zvonimira Užarevića.  

 
 
POLJOPRIVREDNI FAKULTET 
 
Na Poljoprivrednom fakultetu jednog sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:   
 
Autorica: Dr. sc. Valentina Španić 
Sveučilišni udžbenik: Pšenica 
Recenzenti: Dr. sc. Josip Kovačević, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek 
                    Doc. dr. sc. Tihana Marček, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 
                    Izv. prof. dr. sc. Vladimir Meglič, Kmetijski inštitut Slovenije, Odelek za poljedelstvo, 

vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću: 
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O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Pšenica“ autorice dr. sc. 
Valentine Španić.   

 
 
9. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Ekonomskog fakulteta 
 
Isto tako pod ovom točkom dnevnog reda Senat je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor 
za nastavu i studente i predsjednik Odbora za statutarna i pravna pitanja te istaknuo da je u materijalima 
za sjednicu na uvid dostavljen cjeloviti tekst novog Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Ekonomskog 
fakulteta (u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji je na prijedlog Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta 
u Osijeku od 22. studenoga 2016. godine, donio dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku 23. studenoga 
2016. godine. Pravilnikom su usklađeni nazivi pojedinih službi odjela, odsjeka, pododsjeka i odjeljaka 
te nazivi položaj i radnih mjesta u okviru Tajništva, definirani opisi položaja i radnih mjesta, uvedeni 
novi stručno-administrativni uredi. Pravilnik je usklađen s Uredbom o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te prema uobičajenim nazivima radnih mjesta u 
akademskoj zajednici i sadrži i radna mjesta prema  stvarnim potrebama Fakulteta. Odbor za statutarna 
i pravna pitanja je na sjednici održanoj 28. studenoga 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na 
predloženi Pravilnik i dostavio ga Senatu. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na  

Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta  
Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Ekonomskog fakulteta u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je na prijedlog Fakultetskog vijeća 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 22. studenoga 2016. godine, donio dekan Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku 23. studenoga 2016. godine. 

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

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta: 
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio da su u okviru točke 10. u materijalima za sjednicu 
dostavljeni prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama odluka o ustrojstvu radnih mjesta na sveučilišnim 
odjelima, kako slijedi:  
 
10.1. Odjela za matematiku 
 
Prorektor je izvijestio da je prema prijedlogu pročelnice Odjela za matematiku od 14. studenoga 2016. 
godine, Vijeće Odjela za matematiku utvrdilo 17. studenoga 2016. godine izmjene i dopune ustroja 
radnih mjesta Odjela za matematiku. Izmjene se odnose na usklađivanje koeficijenata složenosti poslova 
za  stručno-administrativno osoblje na koje je Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 
28. studenoga 2016. godine dao pozitivno Mišljenje.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela 
za matematiku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno je donesena  
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ODLUKA 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

ODLUKE O USTROJSTVU RADNIH MJESTA ODJELA ZA MATEMATIKU 
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio 
 
10.2. Odjela za biologiju 
 
Isto tako, Prorektor je izvijestio da je prema prijedlogu pročelnika Odjela za biologiju od 18. studenoga 
2016. godine, Vijeće Odjela za biologiju utvrdilo 24. studenoga 2016. godine izmjene i dopune ustroja 
radnih mjesta Odjela za biologiju. Izmjene se kao i kod prethodne podtočke odnose na usklađivanje 
koeficijenata složenosti poslova stručno-administrativnog osoblja na koje je Odbor za statutarna i pravna 
pitanja na sjednici održanoj 28. studenoga 2016. godine dao pozitivno Mišljenje.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela 
za biologiju. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno je donesena  

ODLUKA 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O USTROJSTVU RADNIH MJESTA ODJELA ZA BIOLOGIJU 
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio 
 
 
11. Uvjeti upisa i sustav bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija na 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u akademskoj 2017./2018. godini 

 
Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata također izvijesti izv. prof. dr. 
sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta.   
Prorektor Sveučilišta je istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen Prijedlog Odluke o 
uvjetima upisa i sustavu bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i 
diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija za akademsku godinu 2017./2018. na temelju 
dostavljenih prijedloga znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica. Nakon što Senat 
prihvati dostavljene prijedloge o uvjetima upisa i sustavu bodovanja isti će biti dostavljeni Agenciji za 
znanost i visoko obrazovanje-Središnjem prijavnom uredu.   
Rektor je nakon iznesenoga otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na dostavljene uvjete upisa i 
sustavu bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomsih i diplomskih 
sveučilišnih studija i stručnih studija za akademsku godinu 2017./2018. i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o uvjetima upisa i sustavu bodovanja za upis u I. godinu  

preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih  
studija za akademsku godinu 2017./2018. na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim 

sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12. Prijedlog Natječaj za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za akademsku 2016./2017. godinu  
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U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor 
za nastavu i studente te istaknuo da je materijalima za sjednicu na uvid dostavljen Prijedlog Natječaja 
za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
akademsku 2016./2017. godinu redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih 
diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Prijedlog 
Natječaja) u sljedećim kategorijama:  
A.) Stipendije za izvrsnost - 130 stipendija  
      A1 - 60 stipendija  
      A2 - 30 stipendija  
      A3 - 40 stipendija  
B.) Stipendije studentima aktivnim sportašima - 10 stipendija  
C.) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe - 60 stipendija  
      C1 - 40 stipendija  
      C2 - 10 stipendija  
      C3 - 10 stipendija  
D.) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe - 10 potpora  
 
Nadalje je istaknuo da se stipendije i potpore za svaku od navedenih kategorija, odnosno potkategorija 
dodjeljuju prema uvjetima i kriterijima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava 
na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem 
tekstu: Pravilnik), koji je javno objavljen i dostupan na internetskoj stranici Sveučilišta. Prijave za 
dodjelu studentskih stipendija i potpora za svaku kategoriju podnose se na posebnim obrascima, koji su 
također dostupni na internetskoj stranici Sveučilišta. Ukupan iznos stipendije za kategoriju A iznosi 
10.800,00 kn, odnosno 900,00 kn mjesečno, kroz jednu akademsku godinu kao i iznos stipendije za 
kategoriju B te kategoriju C. Potpore studentima u stanju socijalne potrebe dodjeljuju se redovitim 
studentima viših godina koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim 
sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, 
preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-
nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. Potpore se dodjeljuju studentima za 
pokriće troškova studija (školarine) u iznosu od 50% do 100% iznosa školarine na način da se prema 
ukupnom broju za dodjelu studentskih potpora, 50% dodjeljuje za iznos od 50% školarine i 50% 
dodjeljuje se iznos od 100% školarine.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora 
Sveučilišta za akademsku 2016./2017. godinu. Članovi Senata jednoglasno su donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2016./2017.   
redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
Nakon toga, Rektor je istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen prijedlog za imenovanjem 
predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 
Sveučilišta u akademskoj godini 2016./2017., kako slijedi: izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor 
za nastavu i studente, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prodekan za nastavu i 
studente Poljoprivrednog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, prodekanica za nastavu i 
studente Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti te Iva Kovačević, studentica Ekonomskog fakulteta 
i Stjepan Ćurčić, student Građevinskog fakulteta.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženi sastav Povjerenstva i jednoglasno su donijeli sljedeću  
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ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i 

potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
u akademskoj godini 2016./2017.  

 
Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:  
 
1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente, predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prodekan za nastavu i studente Poljoprivrednog fakulteta, član  
3. Izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, prodekanica za nastavu i studente Fakulteta za odgojne i 

obrazovne znanosti, član  
4. Iva Kovačević, studentica Ekonomskog fakulteta, član  
5. Stjepan Ćurčić, student Građevinskog fakulteta, član 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
13. Provedba Erasmus programa međunarodne mobilnosti na Sveučilištu Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2015./2016.  
 
Isto tako, u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, 
prorektor za nastavu i studente Sveučilišta te istaknuo da su u odlaznoj mobilnosti u svrhu studijskog 
boravka sudjelovali studenti četrnaest sastavnica Sveučilišta, a najveći broj odlaznih mobilnosti u 
akademskoj godini 2015./2016. ostvarili su studenti Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta te 
Odjela za kulturologiju (54%). Usporedbom ukupnog broja odlaznih mobilnosti u svrhu studijskog 
boravka na Sveučilištu u Osijeku u akademskoj godini 2008./2009., kada je ostvareno tek 12 odlaznih 
mobilnosti vidljiv je kontinuiran rast odlazne moblilnosti (94 odlazne mobilnosti u akademskoj 
2015./2016.). Isto tako studenti Sveučilišta u Osijeku u sklopu odlazne Erasmus mobilnosti od 
akademske godine 2010./2011. imaju mogućnost obavljati stručnu praksu u inozemnim ustanovama i 
tvrtkama. U prvoj godini stručnu je praksu u inozemstvu obavljalo ukupno devet studenata, dok u 
akademskoj godini 2015./2016. na stručnu  praksu odlazi 44 studenta s 12 sastavnica. Najveći broj 
odlaznih mobilnosti u svrhu obavljanja stručne prakse (38,6%) u spomenutnom razdoblju ostvarili su 
studenti Medicinskog i Filozofskog fakulteta. U programu Erasmus studijskog boravka u inozemstvu 
najveći interes iskazali su studenti koji studiraju u sljedećim područjima znanosti: humanističke 
znanosti, interdisciplinarno područje znanosti, društvene znanosti (68%). Studenti koji se odlučuju za 
obavljanje stručne prakse u inozemnim tvrtkama i ustanovama su u najvećem postotku studenti iz 
područja društvenih znanosti (30%). Analizirajući broj mobilnosti u odnosu na ukupno realiziranu 
mobilnost studenata (nastava i praksa) najaktivniji su bili studenti iz područja humanističkih znanosti 
(25%). U odnosu na države u kojima studenti Sveučilišta u Osijeku studiraju i/ili obavljaju stručnu 
praksu u akademskoj godini 2015./2016. najveći je broj mobilnosti ostvaren na visokoškolskim 
ustanovama u Njemačkoj (30) i Poljskoj (19), što čini 35,5% ukupno ostvarenih mobilnosti. Nakon toga 
slijede Austrija (14), Portugal (14) i Španjolska (14). Nastavno i administrativno osoblje ima mogućnost 
sudjelovati u programu Erasmus i to u svrhu održavanja nastave u trajanju od jednog dana do šest 
tjedana, te stručnog usavršavanja koje može trajati od jednog do šest tjedana. Najveći broj mobilnosti u 
svrhu održavanja nastave ostvarili su nastavnici Poljoprivrednog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija te Prehrambeno-tehnološkog fakulteta koji su ostvarili ukupno 
40,3% mobilnosti u tom području. U akademskoj godini 2015./2016. (ne)nastavno osoblje Sveučilišta 
je u sklopu programa Erasmus održalo nastavu te sudjelovalo u programu stručnog usavršavanja u 21 
državi, od toga je 50,6% mobilnosti bilo na visokoškolskim ustanovama u Mađarskoj (11), Austriji (7), 
Njemačkoj (7), Poljskoj (7) i Sloveniji (7). Nadalje, najveći broj Erasmus studenata dolazi iz Poljske, 
Mađarske i Makedonije (51,3%). Program dolazne mobilnosti za (ne)nastavno osoblje realizira se od 
akademske godine 2011./2012. U akademskoj godini 2015./2016. nastavu je održalo 15 inozemnih 
profesora na sedam sastavnica, dok je u svrhu stručnog usavršavanja u navedenom razdoblju realizirana 
dolazna mobilnost 15 osoba na tri sastavnice i Rektoratu. Najveći broj inozemnih profesora te 
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administrativnog osoblja je s visokoškolskih ustanova iz Porugala (7) i Poljske (6), što čini 43,3% 
dolazne mobilnosti (ne)nastavnog osoblja. U akademskoj 2015./2016. godini Sveučilište je imalo 
potpisana 224 Ugovora o suradnji s partnerskim ustanovama iz dvadeset i osam država. Najveći broj 
ugovora sklopljen je s ustanovama iz Poljske (31), Njemačke (21), Austrije (16), Mađarske (15), 
Španjolske (15) i Turske (15). U materijalima za sjednicu dostavljeno je Izvješće s tabličnim prikazima 
Erasmus odlaznih i dolaznih mobilnosti Sveučilišta, financijskim sredstvima za odlaznu mobilnost te 
Erasmus bilateralnim ugovorima u akademskoj godini 2015./2016.  
Nakon toga Rektor je predložio članovima Senata da prihvate Izvješće o provedbi Erasmus programa 
međunarodne mobilnosti na Sveučilištu u akademskoj godini 2015./2016. Senat je jednoglasno prihvatio  
 

IZVJEŠĆE 
o provedbi Erasmus programa međunarodne mobilnosti na   

Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u  
akademskoj godni 2015./2016.  

 
Navedena Provedba Erasmus programa je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
14. Provedba postupka izbora novog člana Senata iz reda ostalih zaposlenika 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da sa provedbom postupka izbora novog člana Senata iz reda ostalih 
zaposlenika i predloženoj Odluci, koja je dostavljena u materijalima za sjednicu, članove Senata upozna 
izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da je prethodnom članu Senata, predstavniku ostalih zaposlenika 
iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja te administrativno-stručnog, tehničkog i 
pomoćnog osoblja istekao mandat i da je potrebno u skladu s člankom 62. Statuta provesti postupak 
izbora na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i rektoratu Sveučilišta. U Prijedlogu Odluke 
koja je dostavljena svi članovima Senata određena su biračka mjesta koja čine 17 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i 1 biračko mjesto-rektorat Sveučilišta. Određeni su rokovi 
za utvrđivanje popisa birača koji na temelju dostavljenog popisa sa svih biračkih mjesta utvrđuje Izborno 
povjerenstvo. Isto tako utvrđen je postupak i način kandidiranja, pravovaljanost kandidature, 
sastavljanje jedinstvene listu kandidata za izbor jednog predstavnika ostalih zaposlenika iz reda osoba 
izabranih u nastavna, suradnička te stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta i administrativno-
stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, imenovanje biračkih odbora na 18 biračkih mjesta. U provedbi 
postupka izbora novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika utvrđeni su rokovi  i krajnji rok 
za održavanje izbora je 16. prosinca te postupka provedbe tajnog glasovanja. 
Izborno povjerenstvo obvezno je najkasnije do 18. prosinca 2016. godine dostaviti rektoru Sveučilišta 
Izvješće o provedbi postupka izbora člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika iz reda osoba 
izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja te administrativno-stručnog i tehničkog osoblja. Rektor 
Sveučilišta dužan je najkasnije do 23. prosinca 2016. godine sazvati sjednicu Senata na kojoj se 
potvrđuje rezultat izbora i utvrđuje mandat novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika iz reda 
osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja te administrativno-stručnog, tehničkog i 
pomoćnog osoblja. 
Nakon iznesenoga Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi 
na predloženu provedbu postupka izbora novog članova Senata te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o provedbi postupka izbora 

novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, 
suradnička i stručna zvanja te administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek 
 

Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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Isto tako, u okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da se članovi Senata očituju o 
predloženom Izbornom povjerenstvu za provedbu postupka izbora novog člana Senata, predstavnika 
ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja te administrativno-
stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja Sveučilišta, koje je dostavljeno u materijalima za sjednicu. 
Senat je prihvatio predloženo Izborno povjerenstvo i donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka 

 izbora novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u 
nastavna, suradnička i stručna zvanja te administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog 

osoblja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Imenuje se Izborno povjerenstvo za provedbu postupka izbora novog člana Senata, predstavnika 
ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja te 
administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku u  sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente, predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i  

                                            informacijskih tehnologija Osijek, član 
3. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, član 
4. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne                       

                                                          znanosti u Osijeku, član 
5. Prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju, član 

 
 
15. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2016. godinu 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Senat je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije 
i poslovne odnose Sveučilišta i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun te istaknuo da 
su u materijalima dostavljeni tablični prikazi s izmjenama i dopunama financijskog plana prihoda i 
primitaka, izmjenama i dopunama financijskog plana rashoda i izdataka po znanstveno/umjetničko-
nastavnim sastavnicama i sastavnicama Sveučilišta za 2016. godinu, zatim tablični prikazi izmjena i 
dopuna financijskog plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2016. godinu – ekonomska 
klasifikacija po izvorima. Nakon toga, Prorektor je izvijestio Senat da je Odbor za financijsko poslovanje 
i proračun na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog izmjena 
i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu.   
Nakon iznesenog obrazloženja Prorektora, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali 
primjedbi na izneseno te je Rektor predložio prihvaćanje Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana 
Sveučilišta za 2016. godinu. Senat je jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog i donio sljedeću   
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana   

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu  
 

I.  
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku za 2016. godinu.    
 

II. 
Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za 2016. godinu dostavit će se znanstveno-nastavnim sastavnicama i sveučilišnim ustanovama u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
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16. Prijedlog  financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku za razdoblje 

od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca  2017. godine i projekcije za 2018. i 2019. godinu 
 
Isto tako, Prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta je izvijestio Senat da su u materijalima za 
sjednicu na uvid dostavljeni tablični prikazi, kako slijedi: Financijski plan prihoda za 2017. godinu, 
Financijski plan prihoda za 2018. godinu, Financijski plan prihoda za 2019. godinu, Financijski plan 
rashoda za 2017. godinu, Projekcija rashoda za 2018. godinu, Projekcija rashoda za 2019. godinu prema 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i sveučilišnim ustanovama te tablični prikazi 
prijedloga/projekcija gore navedenih prihoda i rashoda prema općim prihodima i primicima, vlastitim 
prihodima, ostalim prihodima za posebne namjene, pomoći EU, ostale pomoći, Europski socijalni fond, 
Europski fond za regionalni razvoj, donacije, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i namjenski 
primici. Nadalje, Prorektor je izvijestio da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun Sveučilišta na 
sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog financijskog plana 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. 
godine i projekcije za 2018. i 2019. godinu i uputio ga Senatu.  
Nakon iznesenog obrazloženja, Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali 
primjedbi na izneseno te je Rektor Sveučilišta preložio prihvaćanje financijskog plana Sveučilišta za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine i projekcije za 2018. i 2019. godinu. Senat je 
jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine i projekcija 
za 2018. i 2019. godinu  

 
I.  

Prihvaća se Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine i projekcija za 2018. i 2019. godinu.   
 

II. 
Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2017. godine i projekcija za 2018. i 2019. godinu dostavit će se znanstveno-
nastavnim sastavnicama i sveučilišnim ustanovama u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku.  
 
 
17. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za školarine i materijalne rashode za a. g. 2016./2017. 

prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. g. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018 

 
Rektor je predložio da s ovom točkom dnevnog reda članove Senata također, upozna prof. dr. sc. 
Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko 
poslovanje i proračun.  
Prorektor je upoznao Senat s prijedlogom o raspodjeli sredstava za školarine i materijalne troškove za 
ak. god. 2016./2017. prema Ugovoru o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih 
troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. (u daljnjem tekstu: Ugovor), koji je dostavljen članovima Senata na uvid u materijalima za 
sjednicu te istaknuo da je na predloženu raspodjelu sredstava prema članku 5. za školarine i materijalne 
troškove za ak. god. 2016./2017. prema Ugovoru, Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici 
održanoj 24. studenoga 2016. godine dao pozitivno Mišljenje, stoga je prijedlog da Senat prihvati 
dostavljenu raspodjelu.   
Nakon iznesenog Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o raspodjeli sredstava za školarine i 
materijalne troškove Sveučilišta za akademsku godinu 2016./2017. prema Ugovoru. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
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ODLUKU 
o raspodjeli sredstava za školarine i materijalne troškove za ak. god. 2016./2017. prema Ugovoru 

o subvenciji troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. god. 2015./2016.,  

2016./2017. i 2017./2018.  
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
18. Prijedlog preraspodjele financijskih sredstava za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 
 
Prorektor prof. dr. sc. Tomislav Mrčela je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio da je u materijalima 
za sjednicu Senata dostavljen prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Studentskog zbora 
Sveučilišta za 2016. godinu, kojega je usvojila Skupština Studentskog zbora na sjednici održanoj 21. 
studenoga 2016. godine i dostavila ga Senatu. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici 
održanoj 24. studenoga 2016. godine na dostavljeni prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana dao 
pozitivno Mišljenje. 
Nakon iznesenog, Senat je prihvatio prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Studentskog zbora 
za 2016. godinu i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Financijskog plana 

Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu 
 

Prihvaćaju se izmjene i dopune Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za 2016. godinu.  
 
 
19. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku i prof. dr. sc. Loretani Farkaš, dekanici Filozofskog fakulteta u 
Osijeku za potpisivanje Sporazuma o provođenju Erasmus+  projekta  broj 2016-1-HR01-
KA203-022180: European Information Science Education:  

       encouragingmobilityandlearningoutcomesharminization 
 
Isto tako, prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose je izvijestio da je u 
materijalima za sjednicu na uvid dostavljen Prijedlog Sporazuma o provođenju Erasmus+ projekta broj 
2016-1-HR01-KA203-022180:European Information Science Education: encouraging mobility and 
learning outcomes harmonization, čije su strane Sveučilište Josipa Jurja Sveučilišta u Osijeku i 
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prema pravilima programa 
Erasmus+ jedini prihvatljivi prijavitelj za projekte u okviru istog su visoka učilišta nositelji Erasmus 
povelje u visokom obrazovanju koja su ujedno u elektronskom sustavu Europske komisije za prijavu 
projekata nositelji vlastitog PIC broja. Projekti mobilnosti zahtijevaju jedinstveni nastup Sveučilišta i 
sastavnica na način koji se podrazumijeva terminom integriranog sveučilišta stoga je potrebno dati 
suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta i prof. dr. sc. Loretani Farkaš, dekanici 
Filozofskog fakulteta Osijek za potpisivanje gore navedenog Sporazuma. Odbor za financijsko 
poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine dao pozitivno Mišljenje na 
davanje suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o provođenju Erasmus+projekta.  
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na navedeno te su 
jednoglasno donijeli  

ODLUKU 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i prof. dr. sc. Loretani Farkaš, dekanici Filozofskog fakulteta Osijek za potpisivanje 
Sporazuma o provođenju Erasmus+ projekta broj 2016-1-HR01-KA203-022180:European 
Information Science Education: encouraging mobility and learning outcomes harmonization. 
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Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
20. Razno 
20.1. Status studenta-ponavljača i gubitak subvencionirane prehrane 
 
Stjepan Ćurčić, student i tajnik Studentskog zbora je upoznao članove Senata s problematikom 259 
studenata našeg Sveučilišta, koji su prošle godine bili u statusu studenta-ponavljača te su ove godine 
redovno upisali višu godinu studija međutim sukladno Pravilniku o prehrani Ministarstva znanosti i 
obrazovanja izgubili su pravo na subvencioniranu prehranu jer nisu stekli 18 ECTS bodova u prethodnoj 
(prošloj) godini. Naime, određeni broj studenata, koji su bili u statusu ponavljača nisu niti mogli steći 
18 ECTS bodova jer nisu imali dovoljan broj ispita za položiti u prošloj akademskoj godini jer su 
primjerice imali svega dva ili tri ispita, koja ne nose ukupno 18 ECTS bodova, a ponavljačima nije 
moguć upis predmeta s više godine studija. Nadalje, je istaknuo zajednička nastojanja Studentskog 
zbora, Sveučilišta i Ministarstva pri rješavanju navedenog. Prorektor za nastavu i studente upoznao je 
članove Senata da je o istome provedena rasprava na Odboru za statutarna i pravna pitanja, a isto tako 
da je dekan, prof. dr. sc. Drago Žagar uočivši problematiku uputio dopis Sveučilištu vezano za isto. 
Naime, Sveučilište se opredijelilo i donijelo odluku o nemogućnosti parcijalnih upisa zbog čega nema 
mogućnosti za stjecanjem potrebnih 18 ECTS bodova. Isto tako, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
uputilo je dopis Sveučilištu, kojim traži očitovanje o navedenoj stvari. Ministarstvo prilikom izrade 
Pravilnika o prehrani nije moglo predvidjeti sve situacije, a tako niti navedenu situaciju vezanu za ECTS 
bodove. Isto tako, ukoliko bismo prilagođavali Pravilnik o studijima i studiranju s Pravilnikom o 
prehrani izravno ili neizravno uvela bi se parcijalna godina. Nadalje je Prorektor istaknuo da se radi o 
socijalnoj mjeri te da ju kao takvu treba i gledati i o istome treba provesti širu raspravu kako bi se 
pronašlo odgovarajuće rješenje.  
 
20.2. Poziv Umjetničke akademije i Akademskog kulturno-umjetničkog društva „Strossmayer“  
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je temelju potpisanog Ugovora između Grada Osijeka 
i Pravnog fakulteta Osijek od 21. veljače 2001.godine, potpisan Ugovor između Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. Pravnog fakulteta, Umjetničke akademije. Akademskog kulturno-umjetničkog 
društvo „Strossmayer“ ( AKUD „Strossmayer“) i HKUD „Željezničar“ o međusobnim pravima i 
obvezama u korištenja dijela prostora zgrade u Osijeku, Radićeva br. 17. tzv. dvorana „Željezničar“.  
Navedeni prostor koristi Umjetnička akademija za izvođenje dijela nastave, a također radi očuvanja i 
širenja kulturne baštine; izvođenje glazbenih, plesnih, dramskih djela i sudjelovanja u kulturnim i 
umjetničkim projektima u suradnji s Udrugom AKUD „Strossmayer“ i HKUD „Željezničar:“ 
Umjetnička akademija i AKUD „Strossmayer“ pozivaju sve članove Senata na prigodni program u 
srijedu, 14. prosinca 2016. godine s početkom u 20.00 sati. Rektor je posebno istaknuo da u okviru 
AKUD-a  „Strossmayer“ djeluje: folklorna grupa (pjesma, ples i svirka) i mješoviti zbor, a članovi su 
studenti i zaposlenici svih sastavnica Sveučilišta. Kako bi AKUD „Strossmayer“ mogao normalno 
funkcionirati potrebno je osigurati nužna financijska sredstva, stoga je predložio da sastavnice AKUD-
u daju financijsku potporu, kako slijedi: fakulteti i Umjetnička akademija 2.000 kn, a odjeli 1.000 kn.  
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju 
u radu 2. sjednice Senata u akademskoj 2016./2017. godini i zaključio sjednicu u 11.00  sati.  
 
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 
 
 


