
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
ODJEL ZA MATEMATIKU 
 
KLASA: 003-06/14-01/02 
URBROJ: 2158-60-45-14-01 
 
Osijek, 20. veljače 2014. 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
 

100. sjednice Vijeća Odjela (III. sjednice Vijeća Odjela u akademskoj 2013./2014. 
godini) održane 20. veljače 2014. u 12.00 sati u predavaonici broj 9 Odjela za 
matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek. 

 
Nazočni članovi:  
Prof. dr. sc. Dragan Jukić, izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, izv. prof. dr. sc. Antoaneta 
Klobučar, izv. prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović, izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, 
doc. dr. sc. Krešimir Burazin, doc. dr. sc. Darija Marković, doc. dr. sc. Tomislav 
Marošević, doc. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava, doc. dr. sc. Nenad Šuvak, doc. dr. sc. 
Zoran Tomljanović, dr. sc. Ivan Soldo, dr. sc. Domagoj Ševerdija i studentski 
predstavnici: Mario Korov i Martina Šarić.  
 
Ispričani članovi:  
Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, prof. dr. sc. Šime Ungar, izv. 
prof. dr. sc. Kristian Sabo, doc. dr. sc. Dragana Jankov Maširević, doc. dr. sc. Mirela Jukić 
Bokun, doc. dr. sc. Ivan Matić, Josip Cvenić i studentske predstavnice: Ružica Čeme i 
Tina Maloča. 
  
Ostali nazočni: 
Dr. sc. Ljerka Jukić Matić, dr. sc. Snježana Majstorović, dr. sc. Ivana Kuzmanović, Danijel 
Grahovac, Marija Kristek, Suzana Miodragović, Biljana Graša i Marija Sabo. 

Pročelnica Odjela, izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, pozdravila je prisutne, 
konstatirala da je prisutan dovoljan broj članova Vijeća kako bi se mogle donositi valjane 
Odluke, te predložila  
    
 

DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika 99. sjednice Vijeća Odjela od 6. veljače 2014.  

2. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor 
dr. sc. Ivane Kuzmanović u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom 
području prirodnih znanosti, znanstvenom polju Matematika 

3. Korekcija izvedbenog plana nastave u ljetnom semestru akademske 2013./2014. 
godine 

4. Usvajanje Izvješća o ocjeni rada 

• asistenata u akademskoj 2012./2013. godini 

• znanstvenih novaka u 2013. godini 

5. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje 
poslijedoktoranda (višeg asistenta) i radno mjesto poslijedoktoranda (višeg asistenta) 
na Odjelu za matematiku 

6. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 



 

AD 1. 
Usvajanje zapisnika 99. sjednice Vijeća Odjela od 6. veljače 2014.  
Zapisnik 99. Sjednice Vijeća Odjela jednoglasno je usvojen u cijelosti. 

 
AD 2.  
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. 
sc. Ivane Kuzmanović u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom 
području prirodnih znanosti, znanstvenom polju matematika 
Na temelju pozitivnog Izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva Vijeće Odjela za 
matematiku donijelo je odluku o davanju mišljenja da pristupnica dr. sc. Ivana 
Kuzmanović, viši asistent Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u 
znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika te 
predlaže Matičnom odboru za područje prirodnih znanosti – polje matematike da donese 
odluku o izboru dr. sc. Ivane Kuzmanović u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.  
 
AD 3.  
Korekcija izvedbenog plana nastave u ljetnom semestru akademske 2013./2014. godine 
Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je prihvatilo predložene izmjene i dopune 
izvedbenog plana nastave  sveučilišnog preddiplomskog studija Matematike, sveučilišnog 
integriranog preddiplomskog i diplomskog nastavničkog studija Matematike i informatike 
i sveučilišnog diplomskog studija Matematike, smjer: Financijska matematika i statistika i 
Matematika i računarstvo, u akademskoj 2013./2014. godini Odjela za matematiku u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
AD 4. 
Usvajanje izvješća o ocjeni rada: 
 

• asistenata u akademskoj 2012./2013. godini 
Nakon usmenog izvješća mentora o ocjeni rada asistenata u akademskoj 

2012./2013. godini:  
 

Mentor: Asistent: 
  

• Prof. dr. sc. Dragan Jukić: 1. dr. sc. Ivan Soldo – viši asistent 
 2. Ljiljana Primorac Gajčić - asistent 
 3. Darija Brajković - asistent 
  

• Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski 
(izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Mirta 
Benšić, pročelnica Odjela za 
matematiku): 

1. dr. sc. Ivan Vazler – viši asistent 

  
• Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar 

(izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Mirta 
Benšić, pročelnica Odjela za 
matematiku): 

1. dr. sc. Ivana Kuzmanović – viši asistent 

 2. Suzana Miodragović - asistent 
  

• Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić: 1. dr. sc. Ljerka Jukić Matić – viši asistent 
  

• Izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević: 1. dr. sc. Domagoj Ševerdija – 
poslijedoktorand (viši asistent) 

 2. Slobodan Jelić - asistent 
  

• Izv. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar: 1. dr. sc. Snježana Majstorović – viši 
asistent 

  
• Doc. dr. sc. Tomislav Marošević: 1. Marija Miloloža Pandur - asistent 

  



• Dr. sc. Anđelka Metzing (izvjestitelj: 
izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica 
Odjela za matematiku): 

1. Marija Kristek - asistent 

 
glasovanjem za svakog asistenta pojedinačno, Vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo 
odluku o prihvaćanju izvješća o ocjeni rada asistenata u akademskoj 2012./2013.godini. 
 

• znanstvenih novaka u 2013. godini 
     Nakon usmenog izvješća mentora o ocjeni rada znanstvenog novaka u 
akademskoj 2012./2013. godini:  
 

Mentor: Asistent: 
  

• Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić 1. Danijel Grahovac – znanstveni novak 

Vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo odluku o prihvaćanju izvješća o ocjeni rada 
znanstvenog novaka. 

 
AD 5. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje 
poslijedoktoranda (višeg asistenta) i radno mjesto poslijedoktoranda (višeg asistenta) na 
Odjelu za matematiku 
Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je donijelo odluku o imenovanju Stručnog 
povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda (višeg asistenta) i 
na radno mjesto poslijedoktoranda (višeg asistenta) iz znanstvenog područja Prirodnih 
znanosti, znanstvenog polja matematika na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku-Odjel za matematiku u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Krešimir Burazin, docent i zamjenik pročelnice za nastavu i 
studente Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
predsjednik Povjerenstva  

2. Prof. dr. sc. Dragan Jukić, redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za 
matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član 

3. Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, izvanredna profesorica i pročelnica Odjela za 
matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član. 

 
AD 6. 
Razno 
 

• Zamolba Studentskog zbora Odjela za matematiku Vijeću Odjela za 
održavanjem izvanrednog ispitnog roka u travnju 2014. godine 

Doc. dr. sc. Krešimir Burazin zamjenik pročelnice za nastavu i studente izvijestio je 
prisutne o zahtjevu Studenstkog zbora Odjela za matematiku Vijeću Odjela za 
održavanjem izvanrednog ispitnog roka u travnju 2014. godine. Povjerenstvo za 
rješavanje studentskih zamolbi  odgovorilo je da su ispitni rokovi utvrđeni Izvedbenim 
planom nastave koji je usvojen 17. srpnja 2013. u kojem nije predviđeno održavanje 
izvanrednih ispitnih rokova. 
 

Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku, zahvalila se 
nazočnima te zaključila rad Vijeća Odjela u 12.40 sati. 

 

Zapisnik sastavila Pročelnica Odjela za matematiku 

  

  

Marija Sabo Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić 

 


