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KLASA: 602-01/10-04/26 
URBROJ: 2158-60-45-10-01 
Osijek, 12. studenoga 2010. 
 
Na temelju članka 43. Pravilnika Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku i sukladno članku 41. stavku 1. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je donio Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku na 9. sjednici u akademskoj 2009./2010. godini održanoj 27. rujna 2010. godine, 
Vijeće Odjela za matematiku na 68. sjednici Vijeća Odjela (1. sjednici u akademskoj 
2010./2011. godini) održanoj 12. studenoga 2010. godine pod točkom 7. dnevnog reda 
donijelo je sljedeću 
 

O D L U K U 
o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza  

studenata u opravdanim slučajevima 
 
 

I. 
Student ima pravo na mirovanje obveza u slučajevima utvrñenim člankom 41. stavkom 1. 
podstavcima 1., 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku koji je donio Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 
9. redovitoj sjednici u akademskoj 2009./2010. godini održanoj 27. rujna 2010. godine (u 
daljnjem tekstu: Pravilnik). 
 
U smislu članka 41. stavka 1. podstavka 3. Pravilnika duljom bolesti smatra se bolest u 
trajanju od najmanje: 

- 60 dana kumulativno za vrijeme redovitih ispitnih rokova ili 
- 90 dana neprekidno u vrijeme akademske godine. 

 
 

II. 
Student ima pravo na mirovanje obveza i za vrijeme priprema i natjecanja u športskim 
disciplinama na razini nacionalne vrste u trajanju od najmanje šezdeset dana. 
 
 

III. 
Student može ostvariti pravo na mirovanje obveza samo ukoliko ispuni sljedeće uvjete: 
- najavi opravdane razloge za mirovanje obveza iz članka 41. stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 

4. i 5. Pravilnika Uredu za studente, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka 
razloga za mirovanje i 

- podnese pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza s vjerodostojnom dokumentacijom 
o opravdanosti zahtjeva Uredu za studente, najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka 
razloga za mirovanje obveza. 
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IV. 
Ured za studente obvezan je: 

- najavu opravdanih razloga za mirovanje obveza studenta zaprimiti i sačiniti službenu 
zabilješku u osobnom dosjeu studenta i 

- pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza studenta zaprimiti i upisati u urudžbeni 
zapisnik. 

 
Ured za studente zaprimit će i upisati u urudžbeni zapisnik samo uredno podnijet i 
dokumentiran zahtjev studenta za mirovanje obveza.  
 
 

V. 
Odluku o odobrenju mirovanja obveza studenta donosi Vijeće Odjela ili ovlašteno tijelo 
Vijeća Odjela, u roku od 30 dana od dana zaprimanja uredno podnijetog i dokumentiranog 
zahtjeva studenta za mirovanje obveza. 
 
Odluka se izdaje u tri (3) istovjetna primjerka, jedan (1) primjerak se uručuje studentu, a dva 
(2) primjerka ostaju Odjelu u službenoj evidenciji. 
 
 

VI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
PROČELNIK 

 
 

Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Oglasna ploča Odjela za matematiku 
2. Ured za studente Odjela za matematiku 
3. Pismohrana Vijeća Odjela za matematiku 
4. Pismohrana Odjela za matematiku. 


