
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
ODJEL ZA MATEMATIKU 
 
KLASA: 003-06/14-01/03 
URBROJ: 2158-60-45-14-02 
 
Osijek, 10 ožujka 2014. 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
 

101. sjednice Vijeća Odjela (IV. sjednice Vijeća Odjela u akademskoj 2013./2014. 
godini) održane 10. ožujka 2014. u 12.00 sati u predavaonici broj 9 Odjela za 
matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek. 

 
Nazočni članovi:  
Prof. dr. sc. Dragan Jukić, prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, izv. 
prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar, izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo, doc. dr. sc. Krešimir 
Burazin, doc. dr. sc. Dragana Jankov Maširević, doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun, doc. dr. 
sc. Darija Marković, doc. dr. sc. Ivan Matić, doc. dr. sc. Tomislav Marošević, doc. dr. sc. 
Zoran Tomljanović, dr. sc. Domagoj Ševerdija, Josip Cvenić i studentski predstavnici: 
Mario Korov, Martina Šarić i Tina Maloča.  
 
Ispričani članovi:  
Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prof. dr. sc. Šime Ungar, izv. prof. dr. sc. Zdenka Kolar-
Begović, izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, doc. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava, doc. dr. 
sc. Nenad Šuvak, dr. sc. Ivan Soldo i studentska predstavnica: Ružica Čeme. 
  
Ostali nazočni: 
Dr. sc. Ljerka Jukić Matić, dr. sc. Snježana Majstorović, dr. sc. Ivana Kuzmanović, mr. sc. 
Petar Taler, Darija Brajković, Danijel Grahovac, Marija Kristek, Suzana Miodragović, 
Ljiljana Primorac Gajčić, Biljana Graša i Marija Sabo. 

Pročelnica Odjela, izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, pozdravila je prisutne, 
konstatirala da je prisutan dovoljan broj članova Vijeća kako bi se mogle donositi valjane 
Odluke, te predložila  
    
 

DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika 100. sjednice Vijeća Odjela od 20. veljače 2014.  

2. Prijedlog Pravilnika Odjela za matematiku 

3. Usvajanje Izvješća o realizaciji nastave u zimskom semestru akademske 2013./2014. 
godine na Odjelu za matematiku 

4. Sveučilišno izdavaštvo 

• izdavanje sveučilišnog udžbenika Uvod u teoriju brojeva, autor doc. dr. sc. 
Ivan Matić 

• prijedlog recenzenata: izv. prof. dr. sc. Marcela Hanzer i izv. prof. dr. sc. 
Neven Grbac 

5. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

AD 1. 
Usvajanje zapisnika 100. sjednice Vijeća Odjela od 20. veljače 2014.  
Zapisnik 100. sjednice Vijeća Odjela jednoglasno je usvojen u cijelosti. 



 
AD 2.  
Prijedlog Pravilnika Odjela za matematiku 
Tajnica Odjela za matematiku Biljana Graša ukratko je iznijela najvažnije izmjene u 
Pravilniku Odjela za matematiku nakon čega je Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno 
prihvatilo Pravilnik Odjela za matematiku (Prilog 1). 
 
AD 3.  
Usvajanje Izvješća o realizaciji nastave u zimskom semestru akademske 2013./2014. 
godine na Odjelu za matematiku 
Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je prihvatilo Izvješće o realizaciji nastave u 
zimskom semestru akademske 2013./2014. godine na Odjelu za matematiku (Prilog 2). 
 
AD 4. 
Sveučilišno izdavaštvo: 
 

• izdavanje sveučilišnog udžbenika Uvod u teoriju brojeva, autor doc. dr. sc. Ivan 
Matić  

Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je donijelo suglasnost za izdavanje udžbenika 
Uvod u teoriju brojeva autora doc. dr. sc. Ivana Matića (Prilog 3). 
 

• prijedlog recenzenata: izv. prof. dr. sc. Marcela Hanzer i izv. prof. dr. sc. Neven 
Grbac 

Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je donijelo odluku da se za recenzente 
udžbenika Uvod u teoriju brojeva autora doc. dr. sc. Ivana Matića imenuju (Prilog 4): 

1. Izv. prof. dr. sc. Marcela Hanzer, izvanredna profesorica Matematičkog odsjeka 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

2. Izv. prof. dr. sc. Neven Grbac, izvanredni profesor Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci. 

 
AD 6. 
Razno 

• Studentska praksa 
Dr. sc. Ljerka Jukić Matić izvijestila je nazočne da u razdoblju od 22.4.-28.4.2014. neće 
biti nastave za studente 5. godine sveučilišnog nastavničkog studija Matematike i 
informatike zbog obavljanja stručne prakse u školama po izboru studenata. Prof. dr. sc. 
Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku predložila je da se ne održi nastava ni za 
studente 2. godine diplomskih studija iz onih kolegija koji se slušaju zajedno sa 5. 
godinom sveučilišnog nastavničkog studija Matematike i informatike. Također je 
predložila da studenti diplomskih studija koji imaju dogovorenu stručnu praksu u 
tvrtkama odrade praksu u istom razdoblju. 

 
• Aktivnosti Udruge matematičara 

Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, zamjenik pročelnice za znanstvenoistraživačku djelatnost 
obavijestio je prisutne o suradnji Odjela za matematiku i Udruge matematičara Osijek 
vezano uz prijavu na Natječaj za programe popularizacije znanosti koji je raspisan od 
strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. Program se odnosi na organizaciju 
specifičnog natjecanja iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola.  
 

Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku, zahvalila se 
nazočnima te zaključila rad Vijeća Odjela u 12.15 sati. 

 

Zapisnik sastavila Pročelnica Odjela za matematiku 

  

  

Marija Sabo Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić 

 


