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KLASA: 003-05/17-01/3 
UR. BROJ: 2158-60-01-17-1 
Osijek, 14. veljače 2017. 

 
 
 
Na temelju članka 229. stavka 3. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 5. sjednici u akademskoj 2016/2017. godini 
održanoj __________2017. godine. godine pod točkom _____ dnevnog reda donio je  
 

ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
(nacrt prijedloga) 

 
Članak 1. 

 

U Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je donio Senat Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku na 3. sjednici u akademskoj 2013/2014. godini održanoj 17. 
prosinca 2013. godine i koji je objavljen 19. prosinca 2013 godine i stupio na snagu 27. prosinca 
2013. godine  u članku 6. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi: 
„Sveučilište u službenoj korespondenciji koristi se listovnim papirom koji sadrži grb 
Sveučilišta, naziv Sveučilišta na hrvatskom jeziku te posebno stiliziran lik biskupa Josipa Jurja 
Strossmayera i druge podatke o Sveučilištu.“ 
 

Članak 2. 
 

U članku 9. u stavku 2. „Znanstveno-nastavne sastavnice kao javne ustanove u sastavu 
Sveučilišta su“  podstavak 11. briše se 
U istom članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi: 

• „Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek,“  
U istom članku 9. i u istom stavku 2. iza  novog podstavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

• „Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku,“ 
Dosadašnji podstavci 3. 4., 5., 6., 7., 8. 9. i 10. postaje  podstavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. 

 
Članak 3. 

 

U članku 14. u stavku 1. iza riječi „odsjeci“ briše se veznik „i“ i stavlja se zarez (,), a iza riječi 
katedre dodaje se veznik „i“ i riječ „laboratoriji.“  
U istom članku u stavku 2. iza riječi „ovim Statutom“ briše se točka (.) i dodaje se „i Odlukom 
Senata Sveučilišta o sastavu ustrojbenih jedinica na znanstveno-nastavnim i umjetničko-
nastavnim i nastavnim sastavnicama.“  
 

Članak 4. 
 

U članku 15. iz stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
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„Zavod ili Odsjek može biti temeljna ustrojbena jedinica znanstveno-nastavne sastavnice. 
Odsjek može biti temeljna ustrojbena jedinica umjetničko-nastavne sastavnice. 
Zavod ili Odsjek mogu biti temeljne ustrojbene jedinice, bez nižih ustrojbenih jedinica u svom 
sastavu ili mogu imati u svom sastavu dvije ili više katedri odnosno mogu imati laboratoriji kao 
niže ustrojbene jedinice.“ 
Iz novog stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:  
„Članovi Zavoda i Odsjeka su nastavnici i suradnici koji imaju ugovor o radu na matičnoj 
znanstveno-nastavnoj sastavnici odnosno umjetničko-nastavnoj sastavnici i koji sudjeluju u 
izvođenju nastavnog, znanstvenog i stručnog rada.“ 
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 5., 6. i 7.  
 

Članak 5. 
 

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Članovi Katedre su nastavnici i suradnici koji imaju ugovor o radu na matičnoj znanstveno-
nastavnoj sastavnici odnosno umjetničko-nastavnoj sastavnici i izvode nastavu odnosno 
sudjeluju u izvođenju nastave iz istog odnosno srodnih predmeta.“ 
U istom članku iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„Katedre je temeljna ustrojbena jedinica nastavne sastavnice –Centra za stručne studije 
Sveučilišta, a može biti temeljna ustrojbena jedinica znanstveno-nastavne sastavnice“ 
Iz novog stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
„Katedra u svom sastavu nema nižih ustrojbenih jedinica“. 
Dosadašnji stavci 3., 4., i 5. postaju članci 5., 6. i 7. 
 

Članak 6. 
 

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16a koji glasi: 
“Laboratoriji se osnivaju za izvođenje znanstvenih i stručnih istraživanja i projekata te 
obavljanja praktičnog dijela nastave. 
Članovi laboratorija mogu biti nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju, suradnici u 
suradničkom zvanju asistenta ili poslijedoktoranda, stručni suradnici u stručnom zvanju 
stručnog suradnika, višeg stručnog suradnika ili stručnog savjetnika te viši laboranti i laboranti. 
Rad laboratorija organizira i vodi voditelj laboratorija. 
Voditelja laboratorija imenuju članovi zavoda na prijedlog predstojnika zavoda. 
Za voditelja laboratorija može biti imenovan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili 
suradnik u suradničkom zvanju ili suradnik u stručnom zvanju.  
Voditelj laboratorija imenuje se na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti ponovno 
izabrana za voditelja. 
Na znanstveno-nastavnim sastavnicama na kojima se izvode znanstvena istraživanja vezana uz 
znanstvene programe i znanstvene projekte posebice projekte EU, laboratoriji mogu biti 
samostalne ustrojbene jedinice.“ 
 

Članak 7. 
 
Iza novog članka 16a dodaje se novi članak 16b koji glasi: 
„Vanjski suradnici su osobe izabrane u naslovna zvanja koje sudjeluju u izvođenju nastave na 
znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama i mogu sudjelovati u radu zavoda, 
odsjeka, katedri ili laboratorija bez prava glasa.“ 
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Članak 8. 
 
Članka 22. mijenja se i glasi.  
„Sveučilište može ustrojiti znanstvene centre izvrsnosti u skladu s odlukom nadležnog 
Ministarstva.  
 

Članak 9. 
 

U članku 28. u stavku 1. iza riječi „sveučilišne centre“ dodaju se riječi za znanstveni i visoko 
stručni rad“ stavlja se zarez (,) i ostatak rečenice ostaje isti.   
U istom članku iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
„Znanstveno-nastavne i umjetničko nastavne sastavnice mogu osnivati centre kao ustrojbene 
jedinice.“ 
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:  
Centre na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama osniva i ukida stručno 
vijeće. 

Članak 10. 
 

U članku 58. u stavku  1. iza riječi „Predstavnici studenata“ briše se dvotočka (:) i riječi tri (3) 
člana te podstavak se mijenja i glasi: „- studentski predstavnici čine najmanje 10% članova 
Senata iz redova studenta  preddiplomskih i diplomskih studija te najmanje 5% iz redova 
studenta poslijediplomskih studija.“   
 

Članak 11. 
 

Članak 61. mijenja se i glasi: 
Studentski zbor Sveučilišta bira studentske predstavnike u Senat u skladu s ovim Statutom i na 
način utvrđen Statutom Studentskog zbora. 

 
 

Članak 12. 
 

U članku 95. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Dekan se bira na vrijeme od tri godine i ista osoba može biti ponovo izabrana za dekana.“  
 

Članak 13. 
 
U članku 109. stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Pročelnik se bira na vrijeme od tri godine i ista osoba može biti ponovo izabrana za 
pročelnika.“ 
 

Članak 14. 
 

U članku 130. iz stavka 4. dodaje se novi stavci 5. 6. i 7. koji glase: 
„Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata iz stavka 4. ovog 
članka ako: 

- sam zatraži razrješenje, 
- ne ispunjava dužnost člana Upravnog vijeća, 
- nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni 

odnosi dovode do prestanka Ugovora o radu i 
- prestankom statusa studenta 
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Prijedlog razrješenja člana Upravnog vijeća mogu podnijeti Senatu na temelju pisanog zahtjeva, 
uz navođenje razloga za razrješenje predlagatelji iz stavka 3. ovog članka. 
Odluku o razrješenju člana Upravnog vijeća donosi Senat.  
U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, imenovani član Upravnog vijeća dovršit će mandat 
prethodnog člana Upravnog vijeća.  
 

Članak 15. 
 

U članku 170. iza riječi „posebnim pravilnikom“ riječi „o pravilima studiranja“ zamjenjuju se 
riječima „o studijima i studiranju“ 
 

Članak 16. 
 

U članku 171. u stavku 2. iz riječi „koji je sve ispite“ riječi „niže godine studija“ zamjenjuju se 
riječima „iz prethodne godine studija“ i ostatak rečenice ostaje isti. 
U istom članku u stavku 3. iza riječi „posebnim pravilnikom“ riječi „o pravilima studiranja“ 
zamjenjuju se riječima „o studijima i studiranju“ i ostatak rečenice ostaje isti. 
 

Članak 17. 
 

Članak 173. briše se. 
 

Članak 18. 
 

Članak 174. mijenja se i glasi: 
„Osobi koja je izgubila status redovitog studenta mora se odobriti dovršenje studija  prema 
utvrđenom postupku te rokovima za dovršenje studija koje se određuju posebnim Pravilnikom 
o studijima i studiranju koji donosi Senat.“ 
 

Članak 19. 
 

U članku 180. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi. 
„Iznimno pisani dio ispita može biti eliminacijski samo ukoliko je to za pojedine kolegije 
utvrđeno studijskim programom.“   
 

Članak 20. 
 

U članku 181. u stavku 3. riječi „Pravilnikom o pravilima studiranja“ zamjenjuju se riječima 
„Pravilnikom o studijima i studiranju“ 
 

Članak 21. 
 

U članku 182. iza riječi u skladu s“ riječi „ Pravilnikom o pravilima studiranja“ zamjenjuju se 
riječima „Pravilnikom o studijima i studiranju“ 
 

Članak 22. 
 

U članku 195. u stavku 2. iza riječi „utvrđenim Zakonom“ stavlja se zarez (,) i briše se „i“, a 
iza riječi „ovim Statutom“ dodaju se riječi „i posebnim Pravilnikom koji donosi Senat i stavlja 
se zarez (,)“ i ostatak rečenice ostaje isti.   
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Članak 23. 
 

U članku 197. u stavku 1. iza riječi „istaknutom stručnjaku ili umjetniku koji“ dodaje se riječ 
„nije“ i ostatak rečenice ostaje isti, 
 

Članak 24. 
 

U članku 204. u stavku 1. iza riječi „sveučilišnim“  riječ „poslijediplomskim“ briše se, a iza 
riječi „sveučilišnog centra te biti“ dodaje se riječ „savjetnik u pojedinim sveučilišnim 
djelatnostima“ stavlja se zarez (,) i dodaje se riječ “i“ i ostatak rečenice ostaje isti. 
 

Članak 25. 
 

U članku 230. u stavku 2. podstavka 5 mijenja se i glasi: Pravilnik o provedbi postupka 
izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.“ 
U istom stavku 2. podstavci 13. i 16, brišu se. 
Dosadašnji stavci 14., 15., 16., 17., 18. i 19. postaju podstavci 13., 14., 15., 16. i 17. 
U istom članku u stavku 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i glasi: „Pravilnik o plaćama“ 
Dosadašnji stavci 3.4. i 5. postaju stavci 4., 5., i 6.  
 

Članak 26. 
 

Pravilnici Sveučilišta te statuti i pravilnici znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih 
sastavnica i drugih sastavnica Sveučilišta uskladit će se s odredbama ove Odluke najkasnije u 
roku od tri mjeseca od njezina stupanja na snagu.   
 

Članak 27. 
 

Ovlašćuje se Odbor za statutarna i pravan pitanja da utvrdi pročišćeni tekst Statuta koji će se 
objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

 
Članak 28. 

 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta  

 
               REKTOR 
 
Prof. dr. sc.  Željko Turkalj 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


