
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
ODJEL ZA MATEMATIKU 
 
Klasa: 003-06/08-01/15 
Urbroj: 2158-60-40-08-03 
Osijek, 19. prosinca 2008. 
 
Na temelju članka 120. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(NN br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka  USRH i 46/07), članka 14. stavka 3. Zakona o 
akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br.107/07) i članka 15. stavka 
3. podstavka 11. Pravilnika Odjela za matematiku (pročišćeni tekst), Vijeće Odjela za 
matematiku na II. redovitoj sjednici Vijeća Odjela u akademskoj 2008./2009. godini, 
održanoj 19. prosinca 2008. godine, pod točkom 2. dnevnog reda, donijelo je 
 

 
 

O D L U K U 
o postupku  i uvjetima za izdavanje isprave o izjednačavanju stručnih naziva stečenih  
prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju s odgovarajućim akademskim nazivima sukladno 

odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 i Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju 

 
 
 

I. 
Postupak za izdavanje  isprave o izjednačavanju stručnih naziva prema propisima koji su bili 
na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s 
odgovarajućim akademskim nazivima sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju i Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom  stupnju 
(u daljnjem tekstu: postupak izdavanja isprave) pokreće se na pisani zahtjev zainteresirane 
osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva). 
 

 
II. 

Podnositelj zahtjeva podnosi pisani zahtjev Uredu za studente Odjela za matematiku, sa 
sljedećim podacima: 
- imenom i prezimenom podnositelja zahtjeva, 
- točnom adresom podnositelja zahtjeva, 
- danom, mjesecom i godinom te mjestom rođenja podnositelja zahtjeva, 
- danom, mjesecom i godinom diplomiranja, 
- stečenim stručnim nazivom iz diplome i 
- danom, mjesecom, godinom izdavanja diplome, te brojem pod kojim je izdana diploma. 
 
 

III. 
Ured za studente Odjela za matematiku obvezan je pisani zahtjev iz točke II. ove Odluke 
zaprimiti i upisati u Urudžbeni zapisnik Odjela za matematiku. 
 

 



IV. 
Odjel za matematiku je obvezan u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz točke II. 
ove Odluke provesti postupak izdavanja isprave. 
 
 

V. 
Vjerodostojna isprava koju izdaje Odjel za matematiku je  P o t v r d a. 
Sadržaj i oblik potvrde utvrđen je Obrascima 1a, 1b, 2a i 2b, koji čine sastavni dio ove 
Odluke. 
 
 

VI. 
Potvrda se izdaje na temelju podataka iz službene evidencije Odjela za matematiku i Popisa 
akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (NN br. 45/08). 
 

 
 

VII. 
Potvrdu izrađuju ovlašteni namještenici Ureda za studente, a unutarnju kontrolu provodi 
tajnik Odjela za matematiku. 
Potvrda se izdaje u dva (2) istovjetna primjerka, jedan (1) primjerak se uručuje podnositelju 
zahtjeva, a jedan (1) primjerak ostaje Odjelu za matematiku u službenoj evidenciji.  
Potvrda se ovjerava potpisom pročelnika  i pečatom Odjela za matematiku. 

 
 
 

VIII. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

      
  Pročelnik Odjela za matematiku 

 
 

     Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski 
 
 
Dostaviti: 

1. Studentska referada Odjela za matematiku 
2. Pismohrana Odjela za matematiku 

 
 


