
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  

ODJEL ZA MATEMATIKU 

 

KLASA: 003-06/18-01/05 

URBROJ: 2158-60-45-18-02 

Osijek, 13. travnja 2018. 

 

ZAPISNIK 

 

 

s 164. sjednice Vijeća Odjela - elektronička sjednica (9. sjednice Vijeća Odjela u akademskoj 

2017./2018. godini) održane 13. travnja 2018.  

 

Članovi koji su glasovali (19):  

Prof. dr. sc. Dragan Jukić, prof. dr. sc. Ninoslav Truhar  prof. dr. sc. Kristian Sabo, prof. dr. sc. 

Zdenka Kolar-Begović, izv. prof. dr. sc. Ivan Matić, izv. prof. dr .sc. Domagoj Matijević, izv. 

prof. dr. sc. Mihaela Ribičić, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, 

doc. dr. sc. Danijel Grahovac, 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, Vjekoslav Radan, Marijana Štengl te 

predstavnik ostalih zaposlenika Goran Marković. 

 

Članovi koji nisu glasovali (12)  

Prof. dr. sc. Mirta Benšić, prof. dr. sc. Rudolf  Scitovski, izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin, 

doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun, doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić, doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović, 

doc. dr. sc. Snježana Majstorović, doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija, doc. dr. sc. Slobodan Jelić, 

predstavnik suradnika Ivan Papić te predstavnici studenata Iva Petovari i Marinela Pilj.  

 

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 znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 

znanstvenog polja matematika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 

2. Raspisivanje natječaja za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno 

mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika za 

rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Optimizacijski i statistički modeli i metode 

prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama“ na određeno vrijeme od 

4 godine u punom radnom vremenu 

3. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i 

suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja matematika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Optimizacijski i statistički 

modeli i metode prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama“ na 

određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
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AD 1. 

Raspisivanje natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih 

znanosti, znanstvenog polja matematika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 

 

 

Vijeće Odjela je s 19 glasova „ZA“  donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 

o pokretanju postupka i raspisivanja natječaja za izbor jednog  zaposlenika/zaposlenice 

u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu 

docenta iz  znanstvenog područja prirodnih znanosti znanstvenog polja matematike na 

neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za matematiku u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

I. 

Pokreće se postupak izbora i raspisivanje natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u 

znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz  

znanstvenog područja prirodnih znanosti znanstvenog polja matematike na neodređeno vrijeme 

u punom radnom vremenu na Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku. 

II. 

U skladu s točkom 1. ove Odluke, Odjel za matematiku raspisat će javni natječaj za izbor jednog 

zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom 

radnom mjestu docenta prema navedenom području i polju u točki 1. ove Odluke i objaviti na 

službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, 

„Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Regionalni 

ured Osijek i internetskoj stranici Odjela za matematiku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

AD 2. 

Raspisivanje natječaja za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno 

mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika 

za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Optimizacijski i statistički modeli i metode 

prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama“ na određeno vrijeme 

od 4 godine u punom radnom vremenu 

 

Vijeće Odjela je s 19 glasova „ZA“  donijelo sljedeću 
 

 

 



ODLUKU 

O pokretanju postupka i raspisivanja natječaja za izbor jednog doktoranda u 

suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz  znanstvenog 

područja prirodnih znanosti znanstvenog polja matematike za rad na projektu Hrvatske 

zaklade za znanost “Optimizacijski i statistički modeli i metode prepoznavanja svojstava 

skupova podataka izmjerenih s pogreškama“ na određeno vrijeme od 4 godine u punom 

radnom vremenu na Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku. 

I. 

Pokreće se postupak izbora i raspisivanje natječaja za izbor jednog doktoranda u suradničkom 

zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz  znanstvenog područja prirodnih 

znanosti znanstvenog polja matematike za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost 

“Optimizacijski i statistički modeli i metode prepoznavanja svojstava skupova podataka 

izmjerenih s pogreškama“ na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu na 

Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

II. 

U skladu s točkom 1. ove Odluke, Odjel za matematiku raspisat će javni natječaj za izbor jednog 

doktoranda u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta prema 

navedenom području i polju u točki 1. ove Odluke i objaviti na službenom internetskom portalu 

za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek i internetskoj stranici Odjela za 

matematiku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

AD 3. 

Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i 

suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja matematika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Optimizacijski i statistički 

modeli i metode prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama“ na 

određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu 

Vijeće Odjela je s 19 glasova „ZA“  donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 

o imenovanju  Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta s 

prijedlogom izbora doktoranda u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom 

mjestu asistenta iz  znanstvenog područja prirodnih znanosti znanstvenog polja 

matematike za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Optimizacijski i statistički 

modeli i metode prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama“ 

na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu na Odjelu za matematiku u 

sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 



I. 

Imenuje se  Stručno  povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta s prijedlogom 

izbora doktoranda u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz  

znanstvenog područja prirodnih znanosti znanstvenog polja matematike za rad na projektu 

Hrvatske zaklade za znanost “Optimizacijski i statistički modeli i metode prepoznavanja 

svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama“ na određeno vrijeme od 4 godine u 

punom radnom vremenu na Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u sljedećem sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Mirta Benšić, redovita profesorica Odjela za matematiku, predsjednica 

2. Izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, izvanredni profesor Odjela za matematiku, član 

3. Doc. dr. sc. Danijel Grahovac, docent  Odjela za matematiku, član 

 

II.  

 

Imenovano Stručno povjerenstvo navedeno u točki 1. ove Odluke obvezno je u roku od 30 dana 

od dana zaključenja Natječaja za izbor doktoranda u suradničko zvanje asistenta i suradničko 

radno mjesto asistenta prema navedenom znanstvenom području i polju za rad na projektu 

Hrvatske zaklade za znanost “Optimizacijski i statistički modeli i metode prepoznavanja 

svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama“ na određeno vrijeme od 4 godine u 

punom radnom vremenu na Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku dostaviti Vijeću u skladu s člankom 41. stavkom 8. i 9. Pravilnika 

Sveučilišta, Izvješće s mišljenjem i prijedlogom izbora pristupnika, koji ispunjava uvjete za 

izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta utvrđene Zakonom o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku, Pravilnikom Odjela za matematiku i Pravilnikom Sveučilišta. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

        Zapisničarka                     Pročelnik 

 

 

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


