
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
 
 

Z A P I S N I K 
 
3. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj godini 2016./2017., održane 21. prosinca 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. Mirela Samardžić, zamjenica pročelnika zamjena za pročelnika izv. prof. dr. sc.                 

                                                     Berislava Markovića, 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. Goran Martinović, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Dragu Žagara, Tehničke    

                                           znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija  
8.  Doc. dr. sc. Ivana Miličević, prodekanica zamjena za dekana prof. dr. sc. Damira Varevca,   

Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
12. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
13. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
14. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne 

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

Đakovu 
17. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
18. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju 
19.Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
20. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
21. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
22. 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 

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

 
Nenazočna: 
1. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja    
                                        Strossmayera u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
 
Ostali nazočni:  
1. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente 
2. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
3. 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 3. sjednicu Senata u akademskoj godini 2016./2017. te pozdravio sve nazočne i predložio 
sljedeći  
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 2. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 29. studenoga 
2016. godine   

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje 
redovitog profesora: 
2.1. prof. dr. sc. Stjepan Krčmar iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja biologija na Odjelu za biologiju (trajno zvanje) 
2.2. prof. dr. sc. Sanja Nikčević iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog 

polja znanost o umjetnosti, znanstvene grane teatrologija i dramatologija na Umjetničkoj 
akademiji u Osijeku (trajno zvanje) 

2.3. red. prof. art. Sanja Drakulić iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena 
umjetnost, umjetničke grane kompozicija na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (trajno 
zvanje) 

3. Prijedlog Povjerenstva za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professor emeritus 
prof. dr. sc. Savi Jovanoviću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju 
Medicinskog fakulteta Osijek  

4. Potvrda 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 

5. Ustroj preddiplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija Sociologija na Filozofskom 
fakultetu Osijek 

6. Izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poduzetnički 
menadžment i poduzetništvo do 20% na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 

7. Usklađivanje studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Regionalna politika i 
ekonomski razvitak na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 

8. Izvješće o upisanim studentima na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017.   

9. Izmjene i dopune studijskih programa poslijediplomskih studija Građevinskog fakulteta 
Osijek (do 20%) 

9.1. Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo  
9.2. Poslijediplomskog specijalističkog studija Građevinarstvo, smjerovi: Potresno 

inženjerstvo, Upravljanje građevinskim projektima i Zaštita okoliša u građevinarstvu 
10. Prijedlog internog Natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu 

znanstvenoistraživačkih projekata 
11. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog 

fakulteta Osijek 
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12. Sveučilišno izdavaštvo 
13. Davanje suglasnosti Tugomiru Kuduzu, ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provedbu 

postupka javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi za svježe 
meso, mesne prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode, prerađevine od voća i povrća te sokove 
i vodu 

14. Prijedlog Natječaja za upis studenata u I. godinu poslijediplomskih interdisciplinarnih 
sveučilišnih studija u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

15. Razno 
 

Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 3. 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 2. sjednice Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 29. studenoga 

2016. godine   
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 2. sjednice Senata od 29. studenoga 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 2. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2016./2017. od 29. studenoga 2016. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
 
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno i umjetničko-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/umjetničko-nastavna zvanja redovitih profesora, te da su postupci provedeni u skladu sa 
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 Sveučilišta 
(u daljnjem tekstu: Pravilnik Sveučilišta) stoga je predložio da o pojedinim podtočkama 2.1. - 2.3. 
ukratko podnesu izvješća, kako slijedi: pročelnik prof. dr. sc. Enrih Merdić za Odjel za biologiju i 
dekanica prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić za Umjetničku akademiju.  
 
2.1. prof. dr. sc. Stjepan Krčmar iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 

biologija na Odjelu za biologiju (trajno zvanje) 
 
Pročelnik je izvijestio Senat da je prof. dr. sc. Stjepan Krčmar objavio 80 znanstvenih radova od toga 
29 u časopisima koje indeksira CC i 39 u ostalim časopisima. Objavljeni radovi citirani su 268 puta, a 
h-indeks je 7 prema Web of Science, dok Google znalac daje podatak da su radovi citirani 380 puta uz 
h-indeks 9. Znanstvena istraživanja provodio je u sklopu devet znanstveno-istraživačkih projekata pri 
čemu je bio voditelj četiri projekta: „Dinamika populacije obada u istočnoj Hrvatskoj“, (1998.-2001); 
„Biološki parametri faune kukaca kao relevantni biomarkeri promjene okoliša“, (2002.-2006.); „Horse 
flies fauna of the Drava river and Kopački rit wetlands (Diptera: Tabanidae)“, (2005.-2006.) te 
„Genetički biljezi i uloga atraktanata u regulacjii brojnosti hematofagnih diptera“, (2007.-2014.) i 
sudjelovao je na još pet znanstveno-istraživačkih projekata od toga dva međunarodna. Sudjelovao je na 
34 znanstvena skupa, od toga na 20 međunarodnih i 14 domaćih te održao 18 priopćenja, od toga 9 
međunarodnih i 9 domaćih. Recenzirao je 34 članka u 13 različitih znanstvenih časopisa i recenzent je 
4 znanstvene knjige. Koautor je jednog sveučilišnog priručnika te je na mrežne stranice Odjela za 
biologiju postavio samostalno ili u suradnji tri nastavna teksta iz kolegija Opća ekologija, Ekologija 
životinja i Praktikum iz ekologije životinja. Bio je mentor 34 diplomska i 3 završna rada i u koautorstvu 
sa studentima objavio je 7 znanstvenih radova te je bi mentor 2 i komentor jedne doktorske disertacije 
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te je u koautorstvu sa studentima koji su završili poslijediplomski sveučilišni studij obavio 4 znanstvena 
rada od koji su 3 u časopisima citiranim u CC bazi podataka. Član je uređivačkog odbora znanstvenog 
časopisa Natura Somogyiensis (Mađarska) i član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa ISRN 
Entomology (Hindawi Publishing Corporation) te je član strukovnih društava, kako slijedi: Hrvatskog 
entomološkog društva, Hrvatskog ekološkog društva i Society of vector ecology (USA). Zatim, je 
Pročelnik konstatirao da je Vijeće Odjela za biologiju provelo postupak izbora prof. dr. sc. Stjepana 
Krčmara 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, Pravilnikom Odjela za biologiju i 
Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Stjepan Krčmar 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. Stjepana Krčmara 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. Stjepana Krčmara, redovitog profesora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 
iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za 
biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

profesora  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. Sanja Nikčević iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog 

polja znanost o umjetnosti, znanstvene grane teatrologija i dramatologija na Umjetničkoj 
akademiji u Osijeku (trajno zvanje) 

 
Dekanica je izvijestila da je prof. dr. sc. Sanja Nikčević objavila 39 znanstvenih radova od toga 17 u A1 
i 22 u A2 te 3 znanstvene knjige (A3) od kojih je Kazališna kritika ili neizbježni suputnik sveučilišni 
udžbenik. Prema izvješću Nacionalne i sveučilišne knjižnice zastupljena je u bazama i citirana, kako 
slijedi: zastupljenost u bazi: Curent Connect 2, Scorpus 1 te citiranost: Web of Science 3, h-indeks 1; 
ukupan broj 13, h-indeks 2; Scorpus 5, h-indeks 1, ukupan broj citata 8, h-indeks 1; Google znalac: 17, 
h-indeks 2. Samostalnim izlaganjem sudjelovala je na 26 znanstvenih skupova, od čega je 19 
međunarodnih znanstvenih skupova ili znanstvenih skupova s međunarodnim sudjelovanjem. 
Recenzirala je 15 članaka za znanstvene zbornike i časopise te bila pozvani predavač na pet 
međunarodnih skupova izvan Hrvatske. Također, je bila recenzentica tri programa i dvije znanstvene 
knjige. Bila je mentoricom dva diplomska rada te mentorica četiri doktorske disertacije. Bila je glavna 
urednica Biblioteke Ars Academica te uredila tri antologije (ratne drame, ratne komedije i poratne 
drame), 5 knjiga i 2 tematska broja časopisa. Obnaša dužnost pročelnice Odjela za kazalište i film Matice 
hrvatske, zatim selektorica je Festivala kršćanskog kazališta Zagreb, članica Glavnog odbora Matice 
hrvatske te Stručnog savjeta za kazalište Hrvatskog sabora kulture i predsjednica HDKKT (Hrvatskog 
društva kazališnih kritičara i teatrologa. Također, je bila članica Odbora za izdavačku djelatnost 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2009. - 2012. godine i predsjednica Katedre za 
teatrologiju Odsjeka za kazališnu umjetnost Umjetničke akademije, 2009. - 2011. Dobitnica je četiri 
nagrade, kako slijedi: priznanje Vijeća Umjetničke akademije u Osijeku za izuzetno zalaganje u 
znanstveno istraživačkim projektima – 2015., priznanje studentskog kapelana Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za promicanje sinteze vjere, znanosti i umjetnosti umjetničkim i profesionalnim 
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radom – 2015., Nagrada Antun Gustav Matoš Matice Hrvatske za knjigu Kazališna kritika ili neizbježni 

suputnik – 2012. i Zlatna povelja za knjige ogranaka Matice Hrvatske za knjigu Dragan Mucić Prvih 

četrdeset godina. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1907. – 2012.  Zatim, je Dekanica konstatirala 
da je Vijeće Akademije provelo postupak izbora prof. dr. sc. Sanje Nikčević 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 Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, 
te da prof. dr. sc. Sanja Nikčević 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. Sanje Nikčević 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. Sanje Nikčević, redovite profesorice u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti, 
znanstvene grane teatrologija i dramatologija na Umjetničkoj akademiji u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

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

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

 
2.3. red. prof. art. Sanja Drakulić iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena 

umjetnost, umjetničke grane kompozicija na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (trajno 
zvanje) 

 
U okviru ove podtočke dnevnog reda Dekanica je izvijestila članove Senata da je red. prof. art Sanja 
Drakulić autorica 16 javno izvedenih umjetničkih radova (Kraljevi i konjušari, Put, Karte na stol, 
Illyriana, United We Stand, Divided We Fall, Tuga je tuga, Feathers Fly/Perje leti, Idila, Stani Atalanta, 
Haljina zaborava, Parallel World, Domino Song, Sivi soko Anđeo bola, Kepler 452-b, Druge špelancije)  
te objavljenog sveučilišnog udžbenika United We Stand, Divided We Fall, za dva klavira/for two pianos, 
četiriju objavljenih notnih izdanja i kompozicija objavljenih na tri CD. Bila je umjetnička voditeljica 
programa međunarodnog projekta ISCM Composers Exchange and Networking Opportunity. 
Objavljuje članke u umjetničkom časopisu Hrvatskog društva skladatelja „Cantus“ te je autorica 
dvadesetak članaka. Recenzentica je zbornika radova s dva simpozija, dva sveučilišna udžbenika, jedne 
umjetničke knjige te je bila suradnica u izradi studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog 
studija Kreativne terapije, smjer: Muzikoterapija te je izradila sadržaj za predmete: Klavir obligatno i 
Glazbeni žanrovi i stilovi. Autorica je i koautorica prijedloga studijskog programa za poslijediplomski 
specijalistički studij Suvremene kompozicije te studijski program preddiplomskog i diplomskog studija 
Tamburaškog umijeća na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, koji su još u postupku izrade. Dio je tima 
međunarodnih stručnjaka, koji rade na kreiranju i pokretanju novog preddiplomskog, diplomskog i 
poslijediplomskog studija Digital Music Art u Moskvi. Bila je mentoricom 10 završnih te 19 diplomskih 
radova i 4 studentska javna nastupa na smotrama. Članica je 19 umjetničko-prosudbenih tijela za ocjenu 
novih kompozicija i/ili interpretacije odnosno glazbenih vještina. Dobitnica je osam priznanja za rad u 
struci u prosudbenim tijelima te dobitnica Počasne diplome Harkovskog nacionalnog Umjetničkog 
sveučilišta za sudjelovanje na III. Međunarodnom festivalu Dani nove muzike/Days Of New Music 
Kharkov, Harkov, Ukrajina, 2014. i dobitnica sedam istaknutih domaćih nagrada za umjetnički rad. 
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Zatim, je Dekanica konstatirala da je Vijeće Akademije provelo postupak izbora red. prof. art. Sanje 
Drakulić u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-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 Umjetničke akademije u 
Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da red. prof. art Sanja Drakulić ispunjava zakonske uvjete za izbor 
u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-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 red. prof. art. Sanje Drakulić u umjetničko-
nastavno zvanje i umjetničko-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 red. prof. art. Sanje Drakulić, redovite profesorice u umjetničko-
nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom 
zvanju iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička 
grana kompozicija na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

 
2. Izbor u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-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. Prijedlog Povjerenstva za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professor emeritus 

prof. dr. sc. Savi Jovanović umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Medicinskog 
fakulteta Osijek  

 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio članove Senata da je Fakultetsko vijeće 
Medicinskog fakulteta Osijek uputilo 26. listopada 2016. godine Senatu prijedlog za dodjelu počasnog 
znanstveno-nastavnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Savi Jovanoviću, umirovljenom redovitom 
profesoru u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek. Senat je 29. studenoga 2016. godine prihvatio 
prijedlog Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek i u skladu sa Statutom i Pravilnikom 
Sveučilišta imenovao Povjerenstvo za razmatranje prijedloga i davanja mišljenja s prijedlogom za 
dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Savi Jovanoviću, 
umirovljenom redovitom profesoru Medicinskog fakulteta Osijek, u sastavu: 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 (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
Povjerenstvo je 5. prosinca 2016. godine uputilo Senatu Izvješće s mišljenjem i prijedlogom za dodjelu 
počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Savi Jovanoviću, 
umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek. Iz Izvješća 
Povjerenstva vidljivo je da je prof. dr. sc. Savo Jovanović svoj nastavni rad započeo 1987. godine kao 
nastavnik na dislociranom studiju Medicine u Osijeku nakon njegovog osnutka i to kao znanstveni 
asistent (1987.), znanstveni suradnik (1994.), docent (1996.), izvanredni profesor (2002.), redoviti 
profesor (2005.) i redoviti profesor u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane ortopedija, izabran 2010. godine. U 
Izvješću je Povjerenstvo posebno istaknulo da je prof. dr. sc. Savo Jovanović sve do mirovine 1. 
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listopada 2016. godine izvodio nastavu za trideset generacija liječnika. Nastavu je izvodio na 
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Medicinskog fakulteta Osijek iz nastavnih 
predmeta: ortopedije (od 1987.), fizikalne medicine i rehabilitacije (od 1998.), anatomije (od 1998.), 
kliničke anatomije (od 1998. godine), ratne medicine (od 1998.), interne propedeutike (od 2014.), 
fizioterapije (od 2015). Isto tako je za nastavu pripremio kao koautor 4 poglavlja u udžbenicima i 4 
poglavlja u nastavnim skriptama za preddiplomsku diplomsku i poslijediplomsku nastavu. Bio je 
recenzent nekoliko sveučilišnih udžbenika i studijskih programa, a mentor je na 31 diplomskom radu te 
na 2 magisterija znanosti i 10 doktorskih disertacija. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova 
objavljenih u prestižnim međunarodnim časopisima: 35 radova u časopisima koji se indeksiraju u 
Current Contentsu te 24 rada u časopisima koji se indeksiraju u drugim međunarodnim indeksnim 
publikacijama (SCI ili SSCI, Index Medicus, Excerpta Medica, Biological ili Chemical Abstracts), ostali 
članci - 12. Izlagao na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu te svoja 
izlaganja objavio u obliku sažetaka kongresnih priopćenja u 2 časopisa indeksirana u CC-u i u preko 50 
kongresnih priopćenja objavljenih u međunarodnim i domaćim kongresnim zbornicima. Bio je voditelj 
dva znanstveno istraživačka projekta i suradnik istraživač u šest projekata, koje je financiralo nadležno 
ministarstvo. Aktivno je sudjelovao u organizaciji šest stručnih sastanaka Hrvatskog ortopedskog 
društva, kao predsjednik stručnog skupa ili član organizacijskog odbora. Iz Izvješća Povjerenstva vidljiv 
je njegov izniman znanstveni doprinos kroz njegove znanstvene radove publicirane u prestižnim 
međunarodnim časopisima indeksiranim u CC-i i SCI-u. Među tim radovima posebnu međunarodnu 
znanstvenu vrijednost imaju radovi u kojima je znanstveno obradio svoja vlastita stručna iskustva 
traumatologa u vrijeme Domovinskog rata i pridonio razvoju kirurških postupaka u zbrinjavanju ratnih 
ranjenika. Bio je plodan znanstvenik istraživač koji je svojim sudjelovanjem u 8 znanstvenih 
istraživačkih projekata financiranih od Ministarstva zdravstva, od kojih je u dva bio voditelj, značajno 
obogatio hrvatsku i svjetsku znanost. Izniman znanstveni doprinos očituje se aktivnim sudjelovanjem 
na 50 znanstvenih i stručnih skupova. Znanstvena iskustva prenosio je na studente na poslijediplomskom 
doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo, a iznimna vrijednost njegovog doprinosa mjeri se i s 10 
obranjenih doktorskih disertacija pod njegovim mentorstvom. Njegova poglavlja u knjigama i ostalim 
nastavnim materijalima, koja su proizišla iz njegovog znanstvenog propitivanja svog dugogodišnjeg 
plodnog stručnog rada specijaliste ortopeda i traumatologa, predstavljaju izniman znanstveni doprinos 
ortopediji i traumatologiji na hrvatskoj i svjetskoj razini. Nadalje, Povjerenstvo u svom Izvješću ističe i 
predani nastavni rad, posebice u izvođenju praktične nastave i osposobljavanju studenta za praktičnog 
liječnika, uvijek je uz predavanja i seminare uključivao i kliničke vježbe sa studentima i tako im prenosio 
svoje dugogodišnje dragocjeno praktično iskustvo, te ih učio važnosti razvijanja terapijskog odnosa s 
bolesnikom i nadasve etičkim dimenzijama liječničkog poziva i praktičnog rada. Njegov izniman 
znanstveni rad doprinio je da su danas u KBC Osijek i drugdje na vodećim mjestima klinika i liječničkih 
timova bivši studenti Medicinskog fakulteta Osijek, koji izvode najsloženije medicinske zahvate 
dostojne svjetskih medicinskih centara izvrsnosti i vrlo su uspješni kao znanstvenici i nastavnici. U 
svojoj plodnoj trideset godišnjoj nastavničkoj karijeri prenio je svoja vrhunska znanja i vještine na više 
tisuća studenata koji danas, kao doktori znanosti, liječnici, medicinske sestre, inženjeri medicinsko-
laboratorijske dijagnostike i fizioterapije, uspješno obavljaju složene zadaće u okviru zdravstvenog 
sustava. Uz znanstveni i nastavni rad, uvijek se isticao i u različitim oblicima javnog rada: član 
Povjerenstva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za ortopediju i traumatologiju, 
aktivan u radu više stručnih domaćih i međunarodnih društava, različitih povjerenstava Medicinskog 
fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te član uredničkog odbora 
Medicinskog vjesnika. Zbog svojih znanstvenih i nastavnih zasluga te javnog angažiranja u području 
zdravstva, primio je više priznanja, a 2016. godine je primljen za redovitog člana Akademije 
medicinskih znanosti Hrvatske. Time je dao zapaženi doprinos javnom životu i općem interesu te ugledu 
Medicinskog fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Nadalje, Povjerenstvo je 
utvrdilo da je prof. dr. sc. Savo Jovanović svojim znanstvenim, nastavnim i javnim radom bitno pridonio 
razvitku znanosti, nastave i općem dobru te time unaprijedio rad i pridonio ugledu Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku i njegove sastavnice Medicinskog fakulteta, kako u Hrvatskoj tako i u 
inozemstvu i predložilo Senatu da se prof. dr. sc. Savi Jovanoviću, redovitom profesoru u trajnom zvanju 
u mirovini Medicinskog fakulteta Osijek, dodijeli počasno znanstveno nastavno zvanje professora 
emeritusa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
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Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na navedeni prijedlog 
Povjerenstva, te je jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o dodjeli počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professor emeritus  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prof. dr. sc. Savi Jovanoviću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Medicinskog 
fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje se počasno 
znanstveno-nastavno zvanje professora emeritusa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku zbog istaknutog znanstvenog i nastavnog rada, kojim je bitno pridonio razvitku znanosti 
Republike Hrvatske, posebice u razvoju biomedicinskih znanosti i unaprijedio znanstveno-
nastavnu djelatnost Medicinskog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku.  
 
 
4. Potvrda 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 okviru ove točke dnevnog reda koja se odnosi na potvrdu izbora novog člana Senata iz reda ostalih 
zaposlenika Rektor je predložio da Senat izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu 
i studente Sveučilišta i predsjednik 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.   
Prorektor je izvijestio članove Senata da je na temelju članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju i sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  i u 
skladu s Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 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 Osijeku od 29. studenoga 2016. godine (u daljnjem tekstu: Odluka Senata) i na temelju 
Izvješća Izbornog povjerenstva 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 Osijeku (u daljnjem tekstu: 
Izvješće) od 20. prosinca 2016. godine za novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika na 
izborima provedenim 16. prosinca 2016. godine izabrana je Jelena Jakab, dr. med., asistentica 
Medicinskog fakulteta Osijek. Isto tako, Prorektor je istaknuo da je na sjednici Senata održanoj 29. 
studenoga 2016. godine imenovano 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 daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) u sastavu:  izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor 
za nastavu i studente, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog 
fakulteta u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 
u Osijeku i prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju. Nadalje, Prorektor je iz Izvješća 
Izbornog povjerenstva posebno istaknuo da je u skladu s točkom III. Odluke Senata, a prema 
dostavljenim zapisnicima znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i rektorata Sveučilišta o 
održanim skupovima zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja i 
odgovarajuća radna mjesta te administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja za predlaganje 
kandidata za izbor jednog (1) člana Senata iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna 
zvanja te osoba iz reda administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja na Sveučilištu utvrđeno 
da je predloženo 14 kandidata sa znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i rektorata, kako slijedi: 
Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet za 
odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Medicinski fakultet, 
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Poljoprivredni fakultet, Pravni fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Strojarski fakultet, Odjel za 
biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za matematiku i rektorat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. Na temelju pravovaljanih kandidatura navedenih znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica 
i rektorata Sveučilišta, Izborno povjerenstvo je 12. prosinca 2016. godine utvrdilo četrnaest (14) 
kandidata i jedinstvenu listu kandidata za izbor jednog (1) člana Senata abecednim redom prezimena 
kandidata. U skladu s točkom VII. Izborno povjerenstvo je 12. prosinca 2016. godine donijelo Odluku, 
kojom je odredilo da se Izbori za izbor novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika održavaju 
u petak, 16. prosinca 2016. godine na biračkim mjestima znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i 
rektorata Sveučilišta. Na temelju zapisnika biračkih odbora znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica 
i rektorata Sveučilišta o provedenim izborima, Izborno povjerenstvo je utvrdilo da je prema popisu 
birača od 1072 birača glasovanju pristupilo 768 birača što je 71,64% birača i u skladu s točkom VII. 
Oduke Senata, Izbore održane 16. prosinca 2016. godine, proglasilo pravovaljanim. Isto tako, Izborno 
povjerenstvo je utvrdilo da je sa jedinstvene liste kandidata za izbor predstavnika ostalih zaposlenika iz 
reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja te osoba iz reda administrativno-stručnog, 
tehničkog i pomoćnog osoblja na Sveučilištu, najveći broj glasova (172 glasa) dobila Jelena Jakab, dr. 
med., asistentica Medicinskog fakulteta Osijek te je izabrana za predstavnika ostalih zaposlenika iz reda 
osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanje te administrativno-stručnog, tehničkog i 
pomoćnog osoblja za novog člana Senata.  
Nakon iznesenog Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na 
izneseno te je Rektor Sveučilišta predložio Senatu glasovanje o potvrdi rezultata izbora novog člana 
Senata, predstavnika ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja 
te administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio sljedeću 
 

POTVRDU 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 
 

I. 
Za 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 na temelju rezultata izbora provedenih 16. prosinca 2016. godine na 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku izabrana je  
 

Jelena Jakab, dr. med., asistentica, 
Medicinskog fakulteta Osijek 

 
II. 

Senat potvrđuje izbor Jelene Jakab, dr. med., asistentice Medicinskog fakulteta Osijek za 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. 
  

III. 
Izabranoj članici Senata navedenoj u točki I. mandat od četiri godine započinje danom Potvrde na Senatu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.   
 
 
5. Ustroj preddiplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija Sociologija na Filozofskom 

fakultetu Osijek 
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Rektor Sveučilišta je predložio da sa ustrojem preddiplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija 
Sociologija na Filozofskom fakultetu članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor 
za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 26. 
ožujka 2014. godine donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga novoga studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Sociologija. Fakultetsko vijeće je uputilo 
Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Elaborat 
o studijskom programu preddiplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija Sociologija (u daljnjem 
tekstu: Elaborat). Uz navedeni Elaborat priložena je Studija opravdanosti izvođenja predloženog studija 
i dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa reakreditaciju visokih 
učilišta („Narodne novine“ broj 24/2010.). Nadalje, 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: Akademik Slavko Kukić, 
redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i prof. dr. sc. Šime Pilić, redoviti 
profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, sukladno članku 8. Pravila, priložili su pozitivne 
recenzije uz zaključnu preporuku da se studijski program prihvati. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 
14. prosinca 2016. godine donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Sociologija na Filozofskom fakultetu i uputilo 
Senatu Zaključak s prijedlogom prihvaćanja Elaborata i donošenje Odluke o ustroju i izvedbi studijskog 
programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Sociologija.    
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Filozofskom fakultetu. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 

studija Sociologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
2. Filozofski fakultet na temelju Elaborata navedenoga u točki 1. ove Odluke ustrojava 

preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Sociologija iz znanstvenog područja 5. 
Društvenih znanosti, znanstvenog polja 5.05. sociologija od akademske godine 2017./2018. 

3. Studij traje tri godine. 
4. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova. 
5. Studij naveden u točki 1. ove Odluke će se izvoditi u sjedištu Filozofskog fakulteta Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
 
6. Izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poduzetnički 

menadžment i poduzetništvo do 20% na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poduzetnički menadžment i poduzetništvo na 
Ekonomskom fakultetu, i predložio da o istome izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za 
nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije.  
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici održanoj 22. 
studenoga 2016. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Poduzetnički menadžment i poduzetništvo, te uputilo Prijedlog izmjena i dopuna 
studijskog programa Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je uvidom u priloženu 
dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka 
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vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 2009. godine  predložio izmjene i dopune postojećeg 
programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predlaže se izmjena izbornog 
kolegija 2. semestra Međunarodno poslovanje i logistika na način da se razdvaja na dva izborna kolegija, 
i to: Međunarodno poduzetništvo i Upravljanje opskrbnim lancima. Kolegij Međunarodno poslovanje i 

logistika pokriva dva velika područja, njegovim razdvajanjem posvetilo bi se dovoljno pažnje svakome 
od njih, budući su vrlo značajna u poslovanju svakog poduzeća te predstavlja promjenu od 2.56%. Na 
temelju izjave čelnika temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta od 22. studenoga 
2016. godine utvrđuje se da predloženim izmjenama i dopunama navedenog studijskog programa nije 
došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. Povjerenstvo je na sjednici 
održanoj 14. prosinca 2016. godine donijelo pozitivno Izvješće o izmjenama i dopunama studijskog 
programa diplomskog sveučilišnog studija Poduzetnički menadžment i poduzetništvo i predlaže Senatu 
donošenje Odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna navedenog studijskog programa.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu da prihvati prijedlog 
Povjerenstva. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog  

sveučilišnog studija Poduzetnički menadžment i poduzetništvo na  
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Poduzetnički menadžment i poduzetništvo (Dopusnica Ministra; Klasa: UP/I-602-04/05-16/804; 
Ur.broj: 533-07-05-2 od 16. lipnja 2005., Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa o izmjeni 
naziva; Klasa: 602-04/15-13/00106, Ur.broj: 533-20-15-0002 od 1. prosinca 2015.) na 
Ekonomskom fakultetu u Osijeku. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7. Usklađivanje studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Regionalna politika i 

ekonomski razvitak na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
 
Isto tako, o usklađivanju studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Regionalna politika 
i ekonomski razvitak na Ekonomskom fakultetu u Osijeku članove Senata je izvijestio izv. prof. dr. sc. 
Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, 
diplomske i stručne studije.  
Prorektor je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku donijelo na sjednici 
održanoj 22. studenoga 2016. godine Odluku o usklađenosti izmijenjenog i dopunjenog studijskog 
programa preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni razvitak s člankom 78. 
stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i člankom 12. Pravilnika o sadržaju 
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje 
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10, u daljnjem tekstu: 
Pravilnik). Navedeni studijski program se izvodi na temelju izdane dopusnice Ministra iz 2005. godine. 
Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (Narodne novine, broj 94/13) izmijenjen je članak 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, dodavanjem stavka 3. prema kojemu studijski programi sadrže ishode učenja, 
koji se stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. Temeljem 
citirane zakonske odredbe kao i članka 12. Pravilnika izvršeno je usklađivanje navedenog studijskog 
programa te je pozitivno Izvješće Povjerenstva dostavljeno Senatu s prijedlogom donošenja Odluke o 
usklađenosti izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Ekonomska politika i regionalni razvitak. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu da prihvati prijedlog 
Povjerenstva. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
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ODLUKU 

o usklađenosti izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa 
 preddiplomskog sveučilišnog studija Regionalna politika i ekonomski razvitak 

na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
1. Ekonomski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uskladio je izmijenjeni i 

dopunjeni preddiplomski sveučilišni studij Regionalna politika i ekonomski razvitak s 
člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 
novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 
101/14-O i RUSRH i 60/15 OUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima 
za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  

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

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja.  

 
 
8. Izvješće o upisanim studentima na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017.   
 
U okviru ove točke dnevnog reda prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor je predložio da Senat izvijesti izv. 
prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta.   
Prorektor je izvijestio članove Senata da se na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskoj godini 2016./2017., izvodi nastava na 94 sveučilišna studija, i to na 40 preddiplomskih, 47 
diplomskih, 7 integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te 9 stručnih studija i 2 diplomska stručna 
specijalistička studija. Prema podatcima dostavljenim od znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne 
sastavnice u akademskoj godini 2016./2017. na Sveučilištu je ukupno upisano 15128 studenata, te 1951 
apsolvent, što sveukupno predstavlja 17078 studenata, (od kojih je 10969 redovitih studenata, 858 
studenata u dovršenju studija i 5251 izvanrednih studenata). Na preddiplomske sveučilišne studije 
ukupno je upisano 7074 studenta (od kojih 4801 redoviti student, 446 studenata u dovršenju studija i 
1827 izvanrednih studenata), te na diplomske sveučilišne studije 3339 studenata (od kojih 2419 redovitih 
studenata, 87 studenata u dovršenju studija i 833 izvanrednih studenata) i na integrirane preddiplomske 
i diplomske sveučilišne studije ukupno je upisano 3030 studenata (od kojih 1899 redovitih studenata, 
186 studenata u dovršenju studija i 945 izvanrednih studenata). Nadalje, na sveučilišne studije ukupno 
je upisano 13443 studenata, na preddiplomske stručne studije 1410 studenata te na specijalističke 
diplomske stručne studije 220 studenata i na razlikovnoj godini (Građevinski i Ekonomski fakultet) 
upisano je 55 studenata. 
Nakon iznesenog Rektor je predložio članovima Senata da prihvate Izvješće o upisanim studentima na 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u akademskoj godini 2016./2017.. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o upisanim studentima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj 
sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017.   
 
Navedeni Zaključak je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
Nakon prihvaćenog Izvješća, Rektor je posebno istaknuo kako su ove godine pokrenuti studijski 
programi najavljivani u protekle dvije godine, ukupno pet preddiplomskih sveučilišnih studija i tri 
poslijediplomska specijalistička studija, kako slijedi: Medicinski fakultet, tri preddiplomska sveučilišna 
studija – Dentalna higijena (Potvrda, 12.11.2015.), Fizioterapija (Potvrda, 27.05.2016.) i Dentalna 
medicina (Potvrda, 21.09.2016.) te poslijediplomski specijalistički studij Psihijatrija (Potvrda MZOS-a,   
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07.12.2016.), zatim Građevinski fakultet, preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 
(Potvrda MZOS-a, 08.07.2016.), Ekonomski fakultet, poslijediplomski specijalistički studij 
Računovodstvo, revizija i analiza (Potvrda MZOS-a, 13.05.2016.), Umjetnička akademija, 
poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije, smjerovi: Art terapija, Terapija pokretom i 
plesom, Muzikoterapija, Dramaterapija (Potvrda MZOS-a, 14.07.2016.) te Fakultet za odgojne i 
obrazovne znanosti, preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija (Pozitivno Mišljenje AZVO, 30. 
studenoga 2016.) i Pravni fakultet, preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad (Pozitivno Mišljenje 
AZVO, 14. prosinca 2016.). Novi studijski programi prilagođeni su potrebama okruženja i tržišta rada, 
a na određeni način su i pokazatelji pripreme za reviziju Bolonjskog procesa, kako sadržaja postojećih 
studijskih programa tako i ustroja novih studijskih programa.  
 
9. Izmjene i dopune studijskih programa poslijediplomskih studija Građevinskog fakulteta 

Osijek (do 20%) 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune 
studijskih programa poslijediplomskih studija Građevinskog fakulteta, i predložio da o istome izvijesti 
prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i 
predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate. 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta uputilo 5. prosinca 
2016. godine Povjerenstvu za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijedlog izmjena i dopuna studijskih 
programa s pripadajućom dokumentacijom, kako slijedi:  
 
9.1. Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo  
 
Građevinski fakultet Osijek je uputio Povjerenstvu prijedlog izmjena i dopuna poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Građevinarstvo. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je  
Predlagatelj izmjena (Građevinski fakultet Osijek) predložio izmjene i dopune postojećeg programa u 
skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine, a koje se odnose na promjenu mjesta izvođenja 
studija, izmjene uvjeta upisa na studiji, izmjene i usklađivanje studijskih obveza u skladu s Pravilnikom 
o poslijediplomskim studijima, izmjene uvjeta upisa studenata u višu godinu studija, izmjene u 
vrednovanju dijela nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, izmjene u uvjetima prijenosa ECTS bodova te 
izmjene trajanja studija – usklađivanje s Pravilnikom o poslijediplomskim studijima i izmjene troškova 
izvedbe studijskog programa. Prijedlogom ovih promjena obuhvaćeno je usklađivanje postojećeg 
studijskog programa sa Pravilnikom o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i Statutom Sveučilišta. Isto tako, predloženim izmjenama i dopunama ne 
mijenjaju se sadržaji i nazivi predmeta, ukupan broj ECTS bodova, koje student treba ostvariti 
polaganjem ispita i drugim aktivnostima. Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog 
fakulteta od 29. studenoga 2016. godine utvrđuje se da predloženim izmjenama i dopunama studijskog 
programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. Slijedom 
navedenoga Povjerenstvo je na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine podnijelo pozitivno Izvješće 
i predlaže Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 
studija Građevinarstvo.    
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na izmjene i dopune 
navedenog studijskog programa, te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 

poslijediplomskog sveučilinog studija Građevinarstvo 
 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo (Dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: UP/I-602-04/07-
13/00006, URBROJ: 533-07-07-004 od 10. srpnja 2007. godine).  
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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9.2. Poslijediplomskog specijalističkog studija  Građevinarstvo, smjerovi: Potresno inženjerstvo, 

Upravljanje građevinskim projektima i Zaštita okoliša u građevinarstvu 
 
Isto tako, Građevinski fakultet Osijek je uputio Povjerenstvu prijedlog izmjena i dopuna 
poslijediplomskog specijalističkog studija Građevinarstvo, smjerovi: Potresno inženjerstvo, Upravljanje 
građevinskim projektima, Zaštita okoliša u građevinarstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu 
dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena (Građevinski fakultet Osijek) predložio izmjene i 
dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine, a koje se 
odnose na promjenu mjesta izvođenja studija, izmjene uvjeta upisa na studiji, izmjena i dopuna  uvjeta 
upisa u višu godinu studija, izmjena u sustavu savjetovanja i vođenja kroz studij, izmjene u postupku 
prijave specijalističkog rada, izmjene trajanja studija u skladu s Pravilnikom o poslijediplomskim 
studijima i izmjene troškova izvedbe studijskog programa. Prijedlogom ovih promjena obuhvaćeno je 
usklađivanje postojećeg studijskog programa s Pravilnikom o poslijediplomskim studijima na 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Statutom Sveučilišta te se nisu uvodite izmjene ECTS 
bodova na predmetima niti su mijenjani statusi predmeta. Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća 
Građevinskog fakulteta od 29. studenoga 2016. godine utvrđuje se da predloženim izmjenama i 
dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim 
kvalifikacijama. Slijedom navedenoga, Povjerenstvo je na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine 
podnijelo pozitivno Izvješće i predlaže Senatu prihvaćanje izmjena i dopuna studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog studija Građevinarstvo, smjerovi: Potresno inženjerstvo, Upravljanje 
građevinskim projektima, Zaštita okoliša u građevinarstvu.    
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbe na izmjene i dopune 
navedenog studijskog programa, te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija Građevinarstvo, smjerovi: Potresno inženjerstvo, 
Upravljanje građevinskim projektima, Zaštita okolišta u građevinarstvu 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Građevinarstvo, smjerovi: Potresno inženjerstvo, Upravljanje građevinskim projektima, Zaštita 
okoliša u građevinarstvu (Dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: UP/I-602-
04/07-13/00006, URBROJ: 533-07-10-0006 od 25. svibnja 2010. godine).  
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
10. Prijedlog internog Natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu 

znanstvenoistraživačkih projekata 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen 
Prijedlog internog Natječaja za prijavu znanstvenoistraživačkih projekata s naglaskom na poticanje 
suradnje istraživača Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s istaknutim istraživačima s drugih 
sveučilišta te uključivanje mladih istraživača i predložio da s istim članove Senata upozna prof. dr. sc. 
Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 
Prorektor je upoznao Senat s uvjetima Natječaja vezanih uz temu projekta koja treba biti znanstveno 
aktualna i međunarodno kompetitivna s perspektivom objavljivanja radova citiranih u WoS ili SCOPUS.  
Projektni prijedlog treba se uklapati u strategije sastavnica članova projektnog tima, a predlagatelj 
projekta može biti znanstvenik (znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik ili znanstveni savjetnik). 
U projekt je poželjno uključiti asistente, poslijedoktorande i studente Sveučilišta u Osijeku. Predviđeno 
trajanje projekta je 12 mjeseci te se očekuje kao rezultat istraživanja publiciranje rezultata istraživanja 
u priznatim međunarodnim časopisima (posebice onih koji su citirani u WoS ili SCOPUS). Nadalje, 
Prorektor je istaknuo da je ukupni fond za istraživačke projekte 900.000,00 kn od čega je za STEM 
područje predviđeno 60%, a za DH + UMJ područje 40% uz maksimalni iznos od 70.000,00 kn, koji se 
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pojedinom projektu može dodijeliti. Financiranje uključuje putne troškove, troškove smještaja i 
dnevnice istraživača te materijalne troškove (laboratorijski materijal, troškovi provođenja 
eksperimenata, terenski troškovi, troškovi anketiranja, pribor, papir itd). U materijalima za sjednicu 
dostavljeni su uvjeti natječaja, financijska sredstava, što sve uključuje financiranje, potrebna prijavna 
dokumentacija, način trošenja sredstava, način i rok za podnošenje prijava, evaluacija projekta te objava 
rezultata Natječaja. Na kraju je Prorektor istaknuo da se sva pitanja vezana uz Interni natječaj Sveučilišta 
mogu postaviti elektroničkim putem na adresu izip2016@unios.hr najkasnije do 23. siječnja 2017. 
godine, a pitanja i odgovori biti će javno dostupni na web stranici: www.unios.hr/izip2016.   
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu.  
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta je istaknuo kako u skladu s uvjetima  
Natječaja, istovjetnim prošlogodišnjim, predlagatelji projekta mogu biti znanstveni suradnici, viši 
znanstveni suradnici ili znanstveni savjetnici odnosno osobe izabrane u znanstveno-nastavna zvanja 
docenta, izvanrednog ili redovitog profesora te je mišljenja da je znatno više znanstveno-nastavnog 
osoblja iz STEM područja nego iz DH+UMJ područja i da se predviđenim omjerom 60% za STEM 
područje u odnosu na 40% DH+UMJ područje zapravo STEM područje ne favorizira.  
 
Prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski je istaknuo kako je predviđeni iznos sredstava odnosno % za 
STEM područje i DH+UMJ dogovoren na prošlogodišnjem sastanku prodekana za znanost te nije bilo 
prijedloga za izmjenama. 
 
Rektor Sveučilišta je također istaknuo kako je  predviđeni iznos sredstava odnosno % za STEM područje 
i DH+UMJ područje dogovoren s predstavnicima svake znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice. 
Isto tako, istaknuo je kako naša zemlja, a samim tim i akademska zajednica kasni u prihvaćanju i 
realizaciji programa koje EU u ovom trenutku promovira kao primarne te naglasio kako je STEM 
području već od prošle godine uključeno umjetničko područje pa se govori o STEAM području koje 
osim umjetničkog područja uključuje i područje društvenih i područje humanističkih znanosti.  
  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na predloženo raspisivanje internog Natječaja te je isti jednoglasno 
prihvaćen.  

 
 
11. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog 

fakulteta Osijek 
 
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 Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta (u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji je na prijedlog dekana Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta, donijelo Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 29. studenoga 
2016. godine. 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 radna mjesta prema stvarnim potrebama Fakulteta. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na 
sjednici održanoj 19. prosinca 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 Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta Osijek. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta  

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
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Daje se suglasnost na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je na prijedlog dekana 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, donijelo Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog  
fakulteta 29. studenoga 2016. godine.  

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

12. Sveučilišno izdavaštvo 
 
Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je izvijestio članove Senata da je Sveučilišni odbor za 
izdavačku djelatnost na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine razmatrao prijedlog Medicinskog 
fakulteta za izdavanje udžbenika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je uz prijedlog za 
izdavanje sveučilišnog udžbenika dostavljena Odluka Fakultetskog vijeća, kojom  se daje suglasnost za 
izdavanje udžbenika, recenzije i pripremljen tekst udžbenika za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku 
djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje, kako slijedi: 
 
MEDICINSKI FAKULTET 
 
Na Medicinskom fakultetu za izdavanje jednog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autorica: Izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić 
Sveučilišni udžbenik: Kreativni um  
Recenzenti: Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, Umjetnička akademija Sveučilišta u Osijeku  
                    Prof. dr. sc. Jasna Horvat, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku  
                    Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku  
                    Doc. dr. sc. Branka Restek Petrović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću 
 

O D L U K U 
 

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Kreativni um“ autorice 
izv. prof. dr. sc. Dunje Degmečić.  

 
 
13. Davanje suglasnosti Tugomiru Kuduzu, ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za provedbu 

postupka javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi za svježe 
meso, mesne prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode, prerađevine od voća i povrća te sokove 
i vodu 

 
Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta je izvijestio članove 
Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju 
Studentskog centra u Osijeku za provedbu postupka javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg 
ugovora o javnog nabavi za svježe meso, mesne prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode, prerađevine 
od voća i povrća te sokove i vodu te istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog 
Odluke s procijenjenim vrijednostima za naprijed navedeno.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na dostavljeni prijedlog, te su jednoglasno donijeli sljedeću  

 
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost Tugomiru Kuduzu, prof., ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za 
provođenje postupka javne nabave s namjerom sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi za: 
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- svježe meso, procijenjena vrijednost – 2.067.540,00 kn 
- mesne prerađevine, procijenjena vrijednost – 704.320,00 kn 
- mlijeko i mliječne prerađevine, procijenjena vrijednost – 1.561.640,00 kn 
- prerađevine od voća i povrća, procijenjena vrijednost – 649.407,00 kn 
- sokovi i vode, procijenjena vrijednost – 562.600,00 kn.  

 
14. Prijedlog natječaja za upis studenata u I. godinu poslijediplomskih interdisciplinarnih 

sveučilišnih studija u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru točke 14. dnevnog reda članove Senata izvijesti izv. prof. dr. 
sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Vijeća Doktorske škole Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
14.1. Kulturologija 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekstu: Vijeće Doktorske škole) donijelo 12. prosinca 2016. godine Odluku o 
prijedlogu Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Kulturologija u Doktorskoj školi u akademskoj godini 2016./2017. Uz navedenu Odluku, Senatu je 
dostavljen prijedlog teksta Natječaja s prijedlogom upisnih kvota za upis VI. generacije studenata u 
akademskoj godini 2016./2017. godini na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Kulturologija i to 25 studenata prema smjerovima: Kultura, umjetnost i književnost u europskom 
kontekstu - 10 studenata, Informacija i komunikacija u kulturi, modul: Medijska kultura – istraživanje 
medija - 5 studenata te Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju – 10 studenata s ukupnom 
školarinom studija u iznosu od 70.000,00 kuna. Navedena upisna kvota sukladna je istraživačkim i 
nastavničkim kapacitetima poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologije 
prema navedenim smjerovima i omogućuje osiguranje kvalitete izvođenja nastave i 
znanstvenoistraživačke komponente na istom te se predlaže Senatu donošenje Odluke o raspisivanju 
Natječaja 
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom i predložio Senatu donošenje Odluke o prijedlogu gore 
navedenog Natječaja. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU  
o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski  

interdisciplinarni sveučilišni studij KULTUROLOGIJA; smjerovi:  
Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, Informacija i komunikacija  

u kulturi, modul: Medijska kultura – istraživanja medija te   
Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju u Doktorskoj školi  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
14.2. Europski studiji 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Doktorske škole Sveučilišta donijelo 12. prosinca 2016. godine 
i Odluku o prijedlogu Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni 
studij Europski studiji u Doktorskoj školi u akademskoj godini 2016./2017. Uz navedenu Odluku, 
Senatu je dostavljen prijedlog teksta Natječaja s prijedlogom upisnih kvota za upis V. generacije 
studenata u akademskoj godini 2016./2017. na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Europski studiji i to 10 studenata s ukupnom školarinom studija u iznosu od 70.000,00 kuna. Navedena 
upisna kvota sukladna je istraživačkim i nastavničkim kapacitetima poslijediplomskog 
interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji i omogućuje osiguranje kvalitete izvođenja 
nastave i znanstvenoistraživačke komponente na istom te se predlaže Senatu donošenje Odluke o 
raspisivanju Natječaja 
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Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom i predložio Senatu donošenje Odluke o prijedlogu gore 
navedenog Natječaja. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU  
o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski  

interdisciplinarni sveučilišni studij EUROPSKI STUDIJI 
 u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

u akademskoj godini 2016./2017.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
14.3. Komunikologija   
 
Isto tako, Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Doktorske škole donijelo 12. prosinca 2016. godine 
Odluku o prijedlogu Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni 
studij Komunikologija u Doktorskoj školi u akademskoj godini 2016./2017. Uz navedenu Odluku, 
Senatu je dostavljen prijedlog teksta Natječaja s prijedlogom upisnih kvota za upis V. generacije 
studenata u akademskoj godini 2016./2017. na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 
Komunikologija i to 12 studenata s ukupnom školarinom studija u iznosu od 80.000,00 kuna. Navedena 
upisna kvota sukladna je istraživačkim i nastavničkim kapacitetima poslijediplomskog 
interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija i omogućuje osiguranje kvalitete izvođenja 
nastave i znanstvenoistraživačke komponente na istom te se predlaže Senatu donošenje Odluke o 
raspisivanju Natječaja 
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom i predložio Senatu donošenje Odluke o prijedlogu gore 
navedenog Natječaja. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o raspisivanju Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski 

interdisciplinarni sveučilišni studij KOMUNIKOLOGIJA 
u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

u akademskoj godini 2016./2017.  
 
Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
15. Razno 
15.1. Pozivnica Studentskog zbora Sveučilišta za humanitarni koncert „Studentska Božićna 

Bajka“ 
 
Student Stjepan Ćurčić je pozvao članove Senata da se u ovo blagdansko vrijeme pridruže 
humanitarnom koncertu Zbora mladih Preslavnoga Imena Marijina, u organizaciji Studentskog zbora 
Sveučilišta, koji će se održati u četvrtak, 22. prosinca 2016. godine s početkom u 18.00 sati u centralnom 
hodniku Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku te istaknuo kako će donacije prikupljene na humanitarnom 
koncertu biti donirane za djecu s autizmom i posebnim potrebama.  
Rektor Sveučilišta pohvalio je Studentski zbor i njihovu inicijativu te organizaciju humanitarnog 
koncerta i pozvao sve nazočne da se pridruže koncertu, a ukoliko nisu u mogućnosti nazočiti da daju 
svoj prilog.     
 
Na kraju sjednice Senata, Rektor Sveučilišta je izvijestio o započetim radovima i o fazama pokretanja 
procesa osiguranja boljih prostornih uvjeta za pojedine znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice te 
između ostaloga istaknuo kako su započeta arheološka iskapanja za dodijeljene parcele za Fakultet 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Prehrambeno-tehnološki i Pravni fakultet. 
Arheološka iskapanja na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija su pri kaju, 
na Pravnom fakultetu su završena arheološka iskapanja te slijedi raspisivanje Natječaja za idejno 
rješenje objekta. Za Prehrambeno-tehnološki fakultet je u pripremi Natječaj za završetak arheoloških 
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istraživanja kako bi se nastavili pripremni radovi odnosno raspisivanje Natječaja za idejno rješenje 
objekta. Na prostoru Sveučilišne knjižnice završena je I. faza izgradnje odnosno završene su dvije 
podzemne etaže te slijedi traženje izvora financiranja za nastavak i dovršenje, koji bi se osigurali u 
suradnji s Gradom Osijekom. Budući je uslijedila izmjena GUP-a Kampusa za sljedeću godinu se planira 
prenamjena prostora namijenjenog za stanovanje nastavnika zbog nedostatka sredstava. Navedeni 
prostor bio bi namijenjen pojedinim sastavnicama, koje imaju nedostatak prostornih kapaciteta. Neki od 
prostora su već namijenjeni Ekonomskom fakultetu te su dogovoreni novi prostori za Odjel za 
kulturologiju i Umjetničku akademiju kao i za neke druge sastavnice za koje je razmatrana mogućnost 
prostornog smještaja. Rješenje pitanja primopredaje Hotela Mursa očekuje se sljedeće godine budući da 
je došlo do promjene u Ministarstvu upravljanja državnom imovinom. Državna agencija za upravljanje 
državnom imovinom dostavila je Upravi Sveučilišta rješenje za Ekonomski fakultet za nekretninu koju 
je Fakultet već koristio, a koja mu je sada konačno namijenjena.   
Nakon toga, Rektor Sveučilišta je u ime Uprave Sveučilišta izrazio zadovoljstvo suradnjom sa 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama te sastavnicama Sveučilišta i Studentskim zborom 
Sveučilišta i zaželio sretan Božić i uspješnu Novu 2017. godinu te zaključio sjednicu u 10.45 sati.  
  
      
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                               REKTOR 
 
                  Prof. dr. sc. Željko Turkalj 

 
 
 


