
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  

ODJEL ZA MATEMATIKU 

 

KLASA: 003-06/18-01/04 

URBROJ: 2158-60-45-18-02 

Osijek, 4. travnja 2018. 

 

ZAPISNIK 

 

 

s 163. sjednice Vijeća Odjela - elektronička sjednica (8. sjednice Vijeća Odjela u akademskoj 

2017./2018. godini) održane 3. travnja 2018.  

 

Članovi koji su glasovali (18):  

Prof. dr. sc. Mirta Benšić, prof. dr. sc. Kristian Sabo, prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović, izv. 

prof. dr. sc. Ivan Matić, izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić, doc. dr. sc. Danijel Grahovac, doc. 

dr. sc. Mirela Jukić Bokun, doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović, doc. dr. sc. Dragana Jankov 

Maširević, doc. dr. sc. Darija Marković, doc. dr. sc. Tomislav Marošević, doc. dr. sc. Ivan 

Soldo, predstavnica suradnika: Jelena Jankov, predstavnici studenata: Nikola Prološčić, 

Marinela Pilj, Vjekoslav Radan, Marijana Štengl te predstavnik ostalih zaposlenika Goran 

Marković. 

 

Članovi koji nisu glasovali (13)  

Prof. dr. sc. Rudolf  Scitovski, prof. dr. sc. Dragan Jukić, prof. dr. sc. Ninoslav Truhar  izv. 

prof. dr .sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin, izv. prof. dr. sc. Nenad 

Šuvak, izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić, doc. dr. sc. Snježana 

Majstorović, doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija, doc. dr. sc. Slobodan Jelić, predstavnik suradnika 

Ivan Papić te predstavnica studenata Iva Petovari,  

 

Glasovanje je bilo otvoreno do 13,00 sati na e-mail adresu: vfotak@mathos.hr. 

 

Pročelnik Odjela, prof. dr. sc. Kristian Sabo, u pozivu za elektroničku sjednicu, predložio je 

sljedeći  

DNEVNI RED: 

 

1. Raspisivanje natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i 

suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 

znanstvenog polja matematika na projektu HRZZ-a ”Optimizacija parametarski ovisnih 

mehaničkih sustava” na određeno vrijeme do prestanka financiranja projekta  

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

AD 1. 

Raspisivanje natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i 

suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 

znanstvenog polja matematika na projektu HRZZ-a ”Optimizacija parametarski ovisnih 

mehaničkih sustava” na određeno vrijeme do prestanka financiranja projekta 

 

 

 

mailto:vfotak@mathos.hr


Vijeće Odjela je s 18 glasova „ZA“  donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 

Raspisuje se natječaj za: 

izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto 

poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika 

na projektu HRZZ-a ”Optimizacija parametarski ovisnih mehaničkih sustava” na određeno 

vrijeme do prestanka financiranja projekta. 
 

 

        Zapisničarka                     Pročelnik 

 

 

Tomislava Sudar, dipl. iur.        Prof. dr. sc. Kristian Sabo 
 


