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Obrazloženja uz Nacrt 

Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
 

 
Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 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. 

 

Prijedlog Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku je usklađivanje Statuta s promjenama koje su uslijedile u ustroju Sveučilišta: 

 

1. promjenom naziva dva fakulteta na koje se Senata izdao Suglasnost: Učiteljskog 

fakulteta u  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (29. travnja 2014.) 

Elektrotehničkog fakulteta u Fakultet elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija (8. ožujka 2016. godine) (izmjena članka 9.) 

 

2. usklađivanje pojedinih odredbi koje se odnose na ustrojbene jedinice u skladu s 

Odlukom Senata o ustrojbenim jedinicama znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih 

i nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (27. ožujka 

2014.) (izmjena članka 14., 15. i 16.) 

Navedenom Odlukom utvrđeno je  da je člankom 14. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku određeno je da ustrojbene jedinice znanstveno-nastavnih i umjetničko-

nastavnih sastavnica mogu biti: zavodi, odsjeci i katedre. Slijedom navedenog i uvažavajući 

činjenice da odredba članka 14. Statuta ostavlja mogućnost izbora laboratorija riječima  „mogu 

biti“što je nedovoljno definirano te je nužno stoga na znanstveno-nastavnim i umjetničko-

nastanim sastavnicama definirati i laboratorije.  

Osim definiranja laboratorija kao ustrojbene jedinice, pobliže su definirane temeljne ustrojbene 

jedinice, više i niže ustrojbene jedinice, stalni članovi ustrojbenih jedinica i vanjski suradnici u 

ustrojbenim jedinicama. 

 

3. mogućnost ustroja znanstvenih centara izvrsnosti s obzirom da je na temelju Odluke 

Ministra o proglašenju Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o 

zdravlju od 6. studenoga 2015. godine, koji je ustrojen na temelju  Odluke Senata 1. 

prosinca 2015. te Centar za integrativnu bioetiku čija je svrha interdisciplinarno 

povezivanje znanstvenika u okviru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao 

i znanstvenika na drugim sveučilištima kroz različite istraživačke, dokumentacijske i 

edukacijske programe i aktivnosti. (izmjena članka 22.) 

 

4. mogućnost osnivanja centara kao ustrojbenih jedinica na znanstveno-nastavnim 

sastavnicama, a sveučilišni centri ostaju podružnice Sveučilišta ( izmjena članak 28.)    

 
 

5. Sastav Senata –usklađivanje broja predstavnika studenta s odredbom članka 58. Zakona 

o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 

105/04., 2/07.-Oduka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 

101/14., 60/15.) na način da umjesto 3 predstavnika studenta, studentski predstavnici čine 

najmanje 10% članova Senata iz redova studenta  preddiplomskih i diplomskih studija 

te najmanje 5% iz redova studenta poslijediplomskih studija.“ (izmjena članka 58.)   
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6. Promjena mandata dekana i pročelnika na način da se mandat skraćuje za jednu 

godinu i to  umjesto četiri (4) godine na (3) godine i nema ograničenja broja mandata. 

(izmjena članaka 95. i 109.) 

7. definiranje postupka razrješenja člana Upravnog vijeća u sveučilišnim ustanovama 

(izmjena članka 130.) 

8. Pravilnikom o studiju i studiranju utvrđen je postupak i rokovi za dovršenje studija za 

osobe koje nemaju status redovitih studenta, a na znanstveno/umjetničko-nastavnim 

sastavnicama se ne izvodi izvanredni studij, stoga je izmijenjen članak Statuta kojim se 

utvrđivao rok za dovršenje studija jer je primjerenije isto utvrditi Pravilnikom o  studiju 

i studiranju. Isto tako promjenom roka bi se stalno morao mijenjati Statut Sveučilišta i 

statuti i pravilnici znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica. (izmjena članka 174.)  

 

9. U javnoj raspravi kod donošenja Pravilnika o studijima i studiranju pojedine 

znanstveno-nastavne sastavnice u svojim prijedlozima i obrazloženjima opravdano su 

istaknule da na pojedinim kolegijima postoji potreba  da pisani dio ispita može biti 

eliminacijski, stoga je utvrđena je iznimka prema kojoj pisani dio ispita može biti 

eliminacijski i to samo ako je za pojedine kolegije utvrđeno studijskim programom 

(izmjena članak 180)  
 

10. Proširenje prava professora emeritusa na način da se ne ograničava njegov rad samo na 

poslijediplomskim studijima  i da professori emeritusi mogu biti savjetnici u pojedinim 

sveučilišnim djelatnostima (izmjena članak 204.) 

 

11. Usklađivanje naziva pojedinih pravilnika koje je donio Senat 2015. godine: Pravilnik o 

studijima i studiranju Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na 

odgovarajuća radna mjesta. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


