
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  

ODJEL ZA MATEMATIKU 

 

KLASA: 003-06/18-01/10 

URBROJ: 2158-60-45-18-02 

Osijek, 18. srpnja 2018. 

 

ZAPISNIK 

 

 

sa 168. sjednice Vijeća Odjela - elektronička sjednica (13. sjednice Vijeća Odjela u akademskoj 

2017./2018. godini) održane 18. srpnja 2018. godine. 

 

Članovi koji su glasovali (22):  

Prof. dr. sc. Mirta Benšić, prof. dr. sc. Kristian Sabo, prof. dr. sc. Rudolf  Scitovski, izv. prof. 

dr. sc. Krešimir Burazin, 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. Mirela Jukić 

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

Marković, doc. dr. sc. Tomislav Marošević, doc. dr. sc. Ivan Soldo, predstavnici suradnika: 

Jelena Jankov i Ivan Papić,  predstavnici studenata: Marinela Pilj i Vjekoslav Radan te 

predstavnica ostalih zaposlenika Mirna Šušak Lukačević. 

 

Članovi koji nisu glasovali (10)  

Prof. dr. sc. Dragan Jukić, prof. dr. sc. Ninoslav Truhar,  prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović, 

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

doc. dr. sc. Suzana Miodragović te predstavnici studenata: Renato Dean, Nikola Prološčić, i 

Marijana Štengl.  

 

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. Donošenje odluke o upisu studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija 

Matematika i računarstvo 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

AD 1. 

Donošenje Odluke o upisu studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija 

Matematika i računarstvo 

 

Za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i računarstvo u 

akademskoj 2018./2019. godini utvrđena je kvota od 50 mjesta od kojih su dva mjesta bila 

predviđena za strance. 

Odlukom Senata o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih 

sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija na znanstveno-nastavnim/umjetničko-

nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 

2018./2019. dana je mogućnost da se u slučaju da se ne popune upisna mjesta za strane 

mailto:vfotak@mathos.hr


državljane na njih mogu upisati državljani RH/EU odlukom vijeća visokog učilišta/Sveučilišta. 

Odluka vijeća dostavlja se Senatu na znanje.  

U obrascu za dostavu uvjeta upisa bila je ponuđena mogućnost da u NISpVU sustavu  

postavimo opciju kojom se prilikom objave konačnih rang lista slobodna mjesta za strane 

državljane, ako nije bilo prijava, automatski prebace u kvotu za državljane RH. 

Odjel je postavio taj uvjet i na rang listi preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i 

računarstvo imamo ukupno 50 kandidata. 

Na dva mjesta predviđena za strane državljane nije bilo prijava. 

 

Vijeće Odjela je sa 22 glasa „ZA“  donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 

Na dva nepopunjena upisna mjesta predviđena za strane državljane na preddiplomskom 

sveučilišnom studiju Matematika i računarstvo upisat će se državljani RH. 
 

 

        Zapisničarka                     Pročelnik 

 

 

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


