
 

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
ODJEL ZA MATEMATIKU 
 
KLASA: 003-06/13-01/10 
URBROJ: 2158-60-45-13-02 
Osijek, 20. prosinca 2013. 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

98. sjednice Vijeća Odjela (I. sjednice Vijeća Odjela u akademskoj 2013./2014. godini) 
održane 20. prosinca 2013. u 11.00 sati u predavaonici broj 9 Odjela za matematiku, Trg 
Ljudevita Gaja 6, Osijek. 

 
Nazočni članovi (18):  
Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, izv. prof. dr. sc. Zdenka 
Kolar-Begović, izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo, izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, doc. 
dr. sc. Krešimir Burazin, doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun, doc. dr. sc. Darija Marković, doc. 
dr. sc. Tomislav Marošević, doc. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava, doc. dr. sc. Nenad Šuvak, 
doc. dr. sc. Zoran Tomljanović, dr. sc. Ivan Soldo, dr. sc. Domagoj Ševerdija, Josip 
Cvenić i studentski predstavnici Mario Korov, Tina Maloča i Martina Šarić. 
 
Ispričani članovi (7):  
Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prof. dr. sc. Dragan Jukić, prof. dr. sc. Šime Ungar, izv. 
prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar, doc. dr. sc. Ivan Matić, doc. dr. sc. Dragana Jankov 
Maširević i studentska predstavnica Vedrana Barišić. 
 
Ostali nazočni (11): 
Prof. dr. sc. Davor Butković, dr. sc. Ljerka Jukić Matić, dr. sc. Ivana Kuzmanović, dr. sc. 
Ivan Vazler, Slobodan Jelić,  Danijel Grahovac, Irena Brdar, Marija Kristek, Marija 
Miloloža Pandur, mr. sc. Petar Taler i Biljana Graša. 

 
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 97. sjednice Vijeća Odjela od 25. rujna 2013. godine 

2. Potvrda izbora studentskog predstavnika Martine Šarić za člana Vijeća Odjela 

3. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Ivane Kuzmanović, višeg asistenta Odjela za 
matematiku u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 
Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja 
Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika 
• Imenovanje Stručnog povjerenstva 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor dva suradnika u 
suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja 
Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika 

• Imenovanje Stručnog povjerenstva 

6. Prijedlog kandidata Odjela za matematiku za izbor pet novih članova Sveučilišnog 
savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju 
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7. Imenovanje Etičkog povjerenstva na Odjelu za matematiku 

8. Razrješenje i imenovanje člana Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete 
visokog obrazovanja na Odjelu za matematiku 

9. Razrješenje i imenovanje člana Povjerenstva za rješavanje studentskih zamolbi na 
Odjelu za matematiku 

10. Sveučilišno izdavaštvo 

• Dopune Plana izdavačke djelatnosti Odjela za matematiku u 2013. godini:  
Matematičke metode i modeli, autori: prof. dr. sc. Ibrahim Aganović, professor 
emeritus i prof. dr. sc. Krešimir Veselić, professor emeritus 

• Izdavanje sveučilišnih udžbenika i imenovanje recenzenata: 

• Matematičke metode i modeli, autori: prof. dr. sc. Ibrahim Aganović, professor 
emeritus i prof. dr. sc. Krešimir Veselić, professor emeritus;  
prijedlog recenzenata: prof. dr. sc. Mario Essert i prof. dr. sc. Ninoslav Truhar 

• Metode optimizacije, autori: prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prof. dr. sc. Ninoslav 
Truhar i doc. dr. sc. Zoran Tomljanović;  
prijedlog recenzenata: prof. dr. sc. Miljenko Marušić i izv prof. dr. sc. Marko 
Vrdoljak 

• Zbirka riješenih zadataka iz teorije mjere i integracije, autor doc. dr. sc. 
Dragana Jankov Maširević; prijedlog recenzenata: prof. dr. sc. Tibor Poganj i 
doc. dr. sc. Krešimir Burazin 

• Imenovanje recenzenata Financijska i aktuarska matematika, autora prof. dr. sc. 
Damira Bakića i mr. sc. Drage Franciškovića; prijedlog recenzenata: doc.dr.sc. 
Mirela Jukić Bokun i doc. dr. sc. Tomislav Marošević 

11. Razno. 
 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 
 
AD 1. 
Usvajanje zapisnika 

Zapisnik 97. sjednice Vijeća Odjela od 25. rujna 2013. godine jednoglasno je 
usvojen u cijelosti. 
 
AD 2.  
Potvrda izbora studentskog predstavnika Martine Šarić za člana Vijeća Odjela 

Studentski zbor Odjela za matematiku na sjednici održanoj 12. studenoga 2013. 
godine izabrao je za predstavnika studenata u Vijeće Odjela za matematiku Martinu 
Šarić, studenticu III. godine Sveučilišnog preddiplomskog studija matematike.  

Martina Šarić nastavlja mandat Ivane Matišić, prethodno izabrane predstavnice 
studenata u Vijeće Odjela za matematiku. 

 
AD 3.  
Pokretanje postupka izbora dr. sc. Ivane Kuzmanović, višeg asistenta Odjela za 
matematiku u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 
Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika 

Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je donijelo Odluku o pokretanju 
postupka izbora dr. sc. Ivane Kuzmanović u znanstveno zvanje znanstevnog 
suradnika iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na 
Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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AD 4. 
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja 
Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika 

Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je donijelo Odluku o raspisivanju javnog 
natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 
radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 
matematika, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

• Imenovanje Stručnog povjerenstva 

Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je imenovalo Stručno povjerenstvo u 
sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Dragan Jukić, redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za 
matematiku, predsjednik Povjerenstva  

2. Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, izvanredna profesorica i pročelnica Odjela za 
matematiku, član 

3. Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, redoviti profesor i zamjenik pročelnice za 
znanstvenoistraživačku djelatnost Odjela za matematiku, član. 

 
AD 5. 
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor dva suradnika u suradničko 
zvanje asistenta i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 
znanstvenog polja matematika 

Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je donijelo Odluku o raspisivanju javnog 
natječaja za izbor dva suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto 
asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika, u 
radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

• Imenovanje Stručnog povjerenstva  

Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je imenovalo Stručno povjerenstvo u 
sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Dragan Jukić, redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za 
matematiku, predsjednik Povjerenstva  

2. Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, izvanredna profesorica i pročelnica Odjela za 
matematiku, član 

3. Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, redoviti profesor i zamjenik pročelnice za 
znanstvenoistraživačku djelatnost Odjela za matematiku, član. 

 
AD 6.  
Prijedlog kandidata Odjela za matematiku za izbor pet novih članova Sveučilišnog savjeta 
iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju 

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 2. sjednici u akademskoj 
2013./2014. godini održanoj 28. studenoga 2013. godine donio je Odluku o provedbi 
postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor pet novih članova Sveučilišnog 
savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko 
nastavnom zvanju. 

Članovi Vijeća Odjela za matematiku nisu imali prijedlog kandidata za člana 
Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju. 
 
AD 7. 
Imenovanje Etičkog povjerenstva na Odjelu za matematiku 

Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je donijelo odluku o imenovanju Etičkog 
povjerenstva na Odjelu za matematiku u sastavu: 
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Iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju: 
1. Izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo 
2. Doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun 

Iz reda asistenata: 
3. Dr. sc. Ivan Soldo, viši asistent 

Iz reda ostalih zaposlenika: 
4. Mr. sc. Petar Taler, voditelj Ureda za informatiku i računalnu mrežu  

Iz reda studenata: 
5. Mario Korov, student I. godine Sveučilišnog preddiplomskog studija 

matematike 
 
AD 8. 
Razrješenje i imenovanje člana Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete 
visokog obrazovanja na Odjelu za matematiku 

Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je donijelo odluku o razrješenju doc. 
dr. sc. Krešimira Burazina, docenta i zamjenika pročelnice za nastavu i studente 
Odjela za matematiku, dužnosti člana Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje 
kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za matematiku i imenovanju doc. dr. sc. 
Dragane Jankov Maširević, docenta Odjela za matematiku, za člana Povjerenstva za 
unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za matematiku. 
 
AD 9. 
Razrješenje i imenovanje člana Povjerenstva za rješavanje studentskih zamolbi na Odjelu 
za matematiku 

Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je donijelo odluku o razrješenju izv. 
prof. dr. sc. Mirte Benšić, izvanredne profesorice i pročelnice Odjela za matematiku, 
dužnosti člana Povjerenstva za rješavanje studentskih zamolbi na Odjelu za matematiku i 
imenovanju doc. dr. sc. Zorana Tomljanovića, docenta Odjela za matematiku, za 
člana Povjerenstva za rješavanje studentskih zamolbi na Odjelu za matematiku. 
 
AD 10. 
Sveučilišno izdavaštvo 
 
• Dopune Plana izdavačke djelatnosti Odjela za matematiku u 2013. godini:  

Matematičke metode i modeli, autori: prof. dr. sc. Ibrahim Aganović, professor 
emeritus i prof. dr. sc. Krešimir Veselić, professor emeritus 

Odlukom Vijeća Odjela za matematiku od 19. veljače 2013. godine i 13. lipnja 
2013. godine usvojen je Plan izdavačke djelatnosti za 2013. godinu na Odjelu za 
matematiku. Navedeni Plan dopunjuje se sljedećim udžbenikom: Ibrahim Aganović, 
Krešimir Veselić: Matematičke metode i modeli, oko 430 stranica. 

 
• Izdavanje sveučilišnih udžbenika i imenovanje recenzenata: 

Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je donijelo suglasnosti za izdavanje 
udžbenika:  

1. Matematičke metode i modeli, autora prof. dr. sc. Ibrahima Aganovića, 
professora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Krešimira Veselića, 
professora emeritusa Sveučilišta u Hagenu, Savezna Republika Njemačka 

2. Metode optimizacije, autora prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog, prof. dr. sc. 
Ninoslava Truhara i doc. dr. sc. Zorana Tomljanovića 

3. Zbirka riješenih zadataka iz teorije mjere i integracije, autora doc. dr. sc. 
Dragane Jankov Maširević 
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Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je donijelo Odluku da se za 
recenzente udžbenika imenuju kako slijedi: 

 Matematičke metode i modeli 

1. Prof. dr. sc. Mario Essert, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

2. Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, redoviti profesor Odjela za matematiku  

 Metode optimizacije 

1. Prof. dr. sc. Miljenko Marušić, redoviti profesor Matematičkog odsjeka 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

2. Izv. prof. dr. sc. Marko Vrdoljak, izvanredni profesor Matematičkog odsjeka 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 Zbirka riješenih zadataka iz teorije mjere i integracije 

1. Prof. dr. sc. Tibor Poganj, redoviti profesor u trajnom zvanju Pomorskog 
fakulteta u Rijeci Sveučilišta u Rijeci 

2. Doc. dr. sc. Krešimir Burazin, docent Odjela za matematiku 
 
• Imenovanje recenzenata Financijska i aktuarska matematika, autora prof. dr. sc. 

Damira Bakića i mr. sc. Drage Franciškovića; prijedlog recenzenata: doc.dr.sc. Mirela 
Jukić Bokun i doc. dr. sc. Tomislav Marošević 

Vijeće Odjela za matematiku jednoglasno je donijelo Odluku da se za recenzente 
nastavnog teksta iz predmeta Financijska i aktuarska matematika na prvoj godini 
Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjera Financijska matematika i statistika, 
autora prof. dr. sc. Damira Bakića i mr. sc. Drage Franciškovića  imenuju:  

1. Doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun, docent Odjela za matematiku 

2. Doc. dr. sc. Tomislav Marošević, docent Odjela za matematiku. 

 
AD.11. 
Razno. 

Pod točkom Razno nije bilo primjedbi. 
 
 
Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku, zahvalila se 

nazočnima te zaključila rad Vijeća Odjela u 12.30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila Pročelnica Odjela za matematiku 

 

 

 

Biljana Graša Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić 

 
 


