
 

 

 

KLASA: 003-06/15-01/02 

URBROJ: 2158/80-01-15-02 

Osijek, 10. ožujka 2015. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 175. sjednice Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Osijek održane 10. ožujka 2015. 

godine s početkom u 11, 00 sati u Vijećnici Fakulteta. 

 

Prisutni članovi FV:  prof.dr.sc. Drago Žagar, prof.dr.sc. Srete Nikolovski, prof.dr.sc. Tomislav 

Mrčela, prof.dr.sc. Goran Martinović, prof.dr.sc. Antun Pintarić, 

prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, izv.prof.dr.sc. Robert Cupec, 

izv.prof.dr.sc. Dominika Crnjac-Milić, izv.prof.dr.sc. Željko Hederić, 

izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević, izv.prof.dr.sc. Dražen Slišković,  

doc.dr.sc. Alfonzo Baumgartner, izv.prof.dr.sc. Denis Pelin, doc.dr.sc. 

Damir Blažević, doc.dr.sc. Josip Job, doc.dr.sc. Irena Galić, doc.dr.sc. 

Hrvoje Glavaš, doc.dr.sc. Krešimir Grgić, doc.dr.sc. Tomislav Keser, 

doc.dr.sc. Zvonimir Klaić, doc.dr.sc. Ivica Lukić, doc.dr.sc. Vanja 

Mandrić, doc.dr.sc. Predrag Marić, doc.dr.sc. Tomislav Matić, doc.dr.sc. 

Krešimir Nenadić, doc.dr.sc. Tomislav Rudec, doc.dr.sc. Davor Vinko, 

doc.dr.sc. Mario Vranješ, mr.sc. Dražen Dorić, v.pred., Ivanka Ferčec, 

v.pred, dr.sc. Krešimir Fekete, dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko, Marijana 

Širić, dipl.iur., student Kristijan Kordić, student Domagoj Bratek, student 

Zrinko Leko, student Ivan Lončar 

Odsutni članovi FV: prof.dr.sc. Ivica Crnković, prof.dr.sc. Željko Hocenski, prof.dr.sc. 

Tomislav Švedek, prof.dr.sc. Lajos Jozsa, prof.dr.sc. Damir Šljivac, 

prof.dr.sc. Zoran Baus, izv.prof.dr.sc. Tomislav Barić, izv.prof.dr.sc. 

Ljubomir Majdandžić, doc.dr.sc. Marinko Barukčić, doc.dr.sc. Marijan 

Herceg, doc.dr.sc. Slavko Rupčić, doc.dr.sc. Dean Vučinić, studentica 

Sanja Oršolić, studentica Rebeka Primorac, student Tomislav Grašić 

 

 

Zapisničar:  Mirica Knežević, dipl.iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, pozdravio je nazočne članove Fakultetskog vijeća, utvrdio  

postojanje kvoruma i predložio sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 174. sjednice Fakultetskog vijeća 

Izvjestitelj: prof.dr.sc. Drago Žagar 

2. Donošenje Odluke o izboru četiri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja računarstvo 

Izvjestitelj: prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje 

3. Donošenje Odluke o izboru dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika 

Izvjestitelj: prof.dr.sc. Srete Nikolovski 

4. Donošenje Odluke o izboru dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo 

Izvjestitelj: prof.dr.sc. Goran Martinović 

5. Donošenje Odluke o usklađenosti studijskih programa sa Zakonom o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju 

Izvjestitelj: izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević 

6. Usvajanje Izvješća o realizaciji nastave u zimskom semestru akademske 2014./2015. 

Izvjestitelj: izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević 

7. Donošenje Izmjena i dopuna Izvedbenog plana nastave u akademskoj 2014./2015. godini 

Izvjestitelj: izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević 

8. Donošenje Odluke o izravnom upisu maturanata u akademsku 2015./2016. godinu 

Izvjestitelj: izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević 

9. Donošenje Odluke o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza 

studenata u opravdanim slučajevima 

Izvjestitelj: izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević 

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnim i diplomskim 

ispitima 

Izvjestitelj: izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević 

11. Donošenje Izvedbenog plana nastave za poslijediplomski sveučilišni studij 

Elektrotehnika u akademskoj 2014./2015. godini 

Izvjestitelj: prof. dr.sc. Snježana Rimac-Drlje 

12. Usvajanje Politike kvalitete Elektrotehničkog fakulteta Osijek  

Izvjestitelj: doc.dr.sc. Tomislav Matić 

13. Imenovanje Povjerenstva za dodjelu nagrade istaknutom mladom znanstveniku 

Izvjestitelj: prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje 

14. Razno 

 

Primjedbi na Dnevni red nije bilo. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

 

 

 

 



Ad.1. 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, iznosi da nema dostavljenih primjedbi na Zapisnik sa 174. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. siječnja 2015. godine te predlaže usvajanje Zapisnika.  

 

Jednoglasno je donijeta 

O D L U K A 

 

Usvaja se Zapisnik 174. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. siječnja 2015. godine. 

 

Ad.2. 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof.dr.sc. Snježanu Rimac-Drlje, predsjednicu 

Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja, da obrazloži zaključak 

Povjerenstva za izbor četiri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-

nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

računarstvo. 

Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, predsjednica Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za 

izbor u zvanja iznosi da je Natječaj za izbor četiri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja računarstvo objavljen dana 30. siječnja 2015. godine u „Narodnim 

novinama“, „Glasu Slavonije“, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog 

istraživačkog prostora (EURAXESS Jobs portal) i službenoj internetskoj stranici Fakulteta. 

Prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnijela su četiri pristupnika: dr.sc. Ivan Aleksi, dr.sc. 

Damir Filko, dr.sc. Časlav Livada i dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko. Na temelju dostavljene 

dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da pristupnici ispunjavaju opće i posebne uvjete za izbor 

u znanstveno-nastavno zvanje docenta (pristupnici su Odlukom Matičnog odbora za područje 

tehničkih znanosti-polja elektrotehnike i računarstva izabrani u znanstveno zvanje znanstvenog 

suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti-polje računarstvo i upisani su u Upisnik 

znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik te imaju pozitivno ocijenjeno nastupno 

predavanje). 

Nakon provjere uvjeta Rektorskog zbora Povjerenstvo je utvrdilo da pristupnik dr.sc. Ivan Aleksi 

ispunjava sva četiri uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 

dr.sc. Damir Filko ispunjava dva od četiri uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-

nastavno zvanje docenta, dr.sc. Časlav Livada ispunjava tri od četiri uvjeta Rektorskog zbora za 

izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta i dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko ispunjava tri od 

četiri uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Povjerenstvo 

zaključuje da pristupnici udovoljavaju tražene opće i posebne uvjete za izbor u znanstveno-

nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta te predlaže Fakultetskom 

vijeću da se dr.sc. Ivan Aleksi, dr.sc. Damir Filko, dr.sc. Časlav Livada i dr.sc. Emmanuel Karlo 

Nyarko izaberu u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto 

docenta iz znanstvenog područja Tehničkih  znanosti, znanstvenog polja računarstvo.  

Izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja prilaže se Zapisniku. 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, otvorio  je raspravu o zaključku Povjerenstva za provjeru 

ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na izneseno te je 

predložio glasovanje o izboru dr.sc. Ivana Aleksia u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta  

 

 

 

 



 

ODLUKA 

1. Dr.sc. Ivan Aleksi, viši asistent,  bira se  u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu Osijek u sastavu 

Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Docent iz točke 1. ove Odluke bira se u skladu s člankom 102.  Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 

174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.-Odluka 

USRH ). 

 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, otvorio je raspravu o zaključku Povjerenstva za provjeru 

ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na izneseno te je 

predložio glasovanje o izboru dr.sc. Damira Filka u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1. Dr.sc. Damir Filko, viši asistent,  bira se  u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu Osijek u sastavu 

Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Docent iz točke 1. ove Odluke bira se u skladu s člankom 102.  Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 

174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.-Odluka 

USRH ). 

 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, otvorio  je raspravu o zaključku Povjerenstva za provjeru 

ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na izneseno te je 

predložio glasovanje o izboru dr.sc. Časlava Livade u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1. Dr.sc. Časlav Livada, viši asistent,  bira se  u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu Osijek u sastavu 

Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Docent iz točke 1. ove Odluke bira se u skladu s člankom 102.  Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 

174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.-Odluka 

USRH ). 

 

 

 

 

 

 



Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, otvorio je raspravu o zaključku Povjerenstva za provjeru 

ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na izneseno te je 

predložio glasovanje o izboru dr.sc. Emmanuela Karla Nyarka u znanstveno-nastavno zvanje 

docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1. Dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko, viši asistent,  bira se  u znanstveno-nastavno zvanje 

docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu Osijek u sastavu 

Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Docent iz točke 1. ove Odluke bira se u skladu s člankom 102.  Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 

174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.-Odluka 

USRH ). 

 

Ad.3. 
Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr.sc. Sretu Nikolovskog, člana Povjerenstva za 

provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja, da obrazloži zaključak Povjerenstva za izbor dva 

nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika. 

Prof.dr.sc. Srete Nikolovski, član Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja 

iznosi da je Natječaj za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-

nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

elektrotehnika objavljen dana 30. siječnja 2015. godine u „Narodnim novinama“, „Glasu 

Slavonije“, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora 

(EURAXESS Jobs portal) i službenoj internetskoj stranici Fakulteta. Prijavu na Natječaj u 

otvorenom roku podnijela su dva pristupnika dr.sc. Danijel Topić i dr.sc. Krešimir Fekete. Na 

temelju dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da pristupnici ispunjavaju opće  

uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (pristupnici su Odlukom Matičnog odbora 

za područje tehničkih znanosti-polja elektrotehnike i računarstva izabrani u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti-polje elektrotehnika i upisani 

su u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik te imaju pozitivno 

ocijenjeno nastupno predavanje). 

Nakon provjere uvjeta Rektorskog zbora Povjerenstvo je utvrdilo da pristupnik  dr.sc. Danijel 

Topić ispunjava tri od četiri uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 

docenta, a dr.sc. Krešimir Fekete ispunjava tri od četiri uvjeta Rektorskog zbora za izbor u 

znanstveno-nastavno zvanje docenta. Povjerenstvo zaključuje da pristupnici udovoljavaju tražene 

opće i posebne uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno 

radno mjesto docenta te predlaže Fakultetskom vijeću da se dr.sc. Danijel Topić i dr.sc. Krešimir 

Fekete izaberu u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto 

docenta iz znanstvenog područja Tehničkih  znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika.  

Izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja prilaže se Zapisniku. 

 

 

 

 

 

 



Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, otvorio je raspravu o zaključku Povjerenstva za provjeru 

ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na izneseno te je 

predložio glasovanje o izboru dr.sc. Danijela Topića u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika. 

Jednoglasno je donijeta  

 

O D L U K A 

1. Dr.sc. Danijel Topić, viši asistent,  bira se  u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika na Elektrotehničkom fakultetu Osijek u sastavu 

Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Docent iz točke 1. ove Odluke bira se u skladu s člankom 102.  Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 

174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.-Odluka 

USRH ). 

 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, otvorio je raspravu o zaključku Povjerenstva za provjeru 

ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na izneseno te je 

predložio glasovanje o izboru dr. sc. Krešimira Feketea u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1. Dr.sc. Krešimir Fekete, viši asistent,  bira se  u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika na Elektrotehničkom fakultetu Osijek u sastavu 

Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Docent iz točke 1. ove Odluke bira se u skladu s člankom 102.  Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 

174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.-Odluka 

USRH ). 

 

Ad.4. 
Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof.dr.sc. Gorana Martinovića, člana Povjerenstva za 

provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja, da obrazloži zaključak Povjerenstva za izbor dva 

nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja računarstvo. 

Prof.dr.sc. Goran Martinović, član Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja 

iznosi da je Natječaj za izbor dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo objavljen dana 30. 

siječnja 2015. godine u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“,  na službenom internetskom 

portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS Jobs portal) i službenoj 

internetskoj stranici Fakulteta. Prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnijela su dva pristupnika 

mr.sc. Dražen Tomić i Goran Bokun, prof. Na temelju dostavljene dokumentacije Povjerenstvo 

je utvrdilo da pristupnici ispunjavaju opće uvjete za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača 

(pristupnik mr.sc. Dražen Tomić ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje, a pristupnik 

Goran Bokun, prof. ima pozitivnu ocjenu jedinstvene sveučilišne ankete). 

Nakon provjere uvjeta Rektorskog zbora Povjerenstvo je utvrdilo pristupnik mr.sc. Dražen 

Tomić ispunjava četiri od pet uvjeta Rektorskog zbora za izbor u naslovno nastavno zvanje 



predavača, a Goran Bokun ispunjava tri od pet uvjeta Rektorskog zbora za izbor u naslovno 

nastavno zvanje predavača. Povjerenstvo zaključuje da pristupnici udovoljavaju tražene opće i 

posebne uvjete za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača te predlaže Fakultetskom vijeću 

da se mr.sc. Dražen Tomić i Goran Bokun, prof. izaberu u naslovno nastavno zvanje predavača iz 

znanstvenog područja Tehničkih  znanosti, znanstvenog polja računarstvo.  

Izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja prilaže se Zapisniku. 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, otvorio je raspravu o zaključku Povjerenstva za provjeru 

ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na izneseno te je 

predložio glasovanje o izboru mr. sc. Dražena Tomića u naslovno nastavno zvanje predavača iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1. Mr.sc. Dražen Tomić, diplomirani inženjer elektrotehnike bira se u naslovno nastavno 

zvanje predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

2. Nastavnik iz točke 1. ove Odluke bira se u naslovno nastavno zvanje predavača u skladu s 

člankom 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne 

novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 

63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.-Odluka USRH ). 

 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, otvorio je raspravu o zaključku Povjerenstva za provjeru 

ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na izneseno te je 

predložio glasovanje o izboru Gorana Bokuna, prof. u naslovno nastavno zvanje predavača iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

1. Goran Bokun, prof. bira se u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo na Elektrotehničkom 

fakultetu Osijek. 

2. Nastavnik iz točke 1. ove Odluke bira se u naslovno nastavno zvanje u skladu s člankom 

102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 

123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 

139/13. i 101/14.-Odluka USRH ). 

 

Ad.5. 

Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da su studijski programi  

Elektrotehničkog fakulteta Osijek usklađeni s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju, a usklađenost se odnosi na opis predviđenih ishoda učenja.  

Ishodi učenja predmeta preddiplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih i preddiplomskog 

stručnog  studija prilažu se Zapisniku. 

Jednoglasno je donijeta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODLUKA 

1. Elektrotehnički fakultet Osijek izvršio je usklađivanje studijskog programa preddiplomskog 

sveučilišnog studija Elektrotehnika s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 

OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika 

o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 

obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN broj 24/10).  

2. Elektrotehnički fakultet Osijek izvršio je usklađivanje studijskog programa preddiplomskog 

sveučilišnog studija Računarstvo s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 

46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju 

dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 

izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN broj 24/10).  

3. Elektrotehnički fakultet Osijek izvršio je usklađivanje studijskog programa diplomskog 

sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjerovi: Komunikacije i informatika, Elektroenergetika 

s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 

novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 

139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za 

izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 

programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN broj 24/10).  

4. Elektrotehnički fakultet Osijek izvršio je usklađivanje studijskog programa diplomskog 

sveučilišnog studija Računarstvo s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 

46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju 

dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 

izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN broj 24/10).  

5. Elektrotehnički fakultet Osijek izvršio je usklađivanje studijskog programa preddiplomskog 

stručnog studija Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika s 

člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 

novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 

139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za 

izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 

programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN broj 24/10).  

Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj 

sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja.  

Ova Odluka dostavlja se Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na daljnji postupak. 

 

Ad.6. 

Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević,  prodekan za nastavu i studente, iznosi da su nastavnici predali 

evidenciju o održanoj nastavi na preddiplomskim sveučilišnim, diplomskim sveučilišnim i 

preddiplomskom stručnom studiju za zimski semestar akademske 2014./2015. godine. Na 

temelju evidencije o održanoj nastavi napravljena je analiza kojom je utvrđeno da nema većih 

odstupanja u realizaciji nastave u odnosu na Izvedbeni plan nastave za akademsku 2014./2015. 

godinu. 

Jednoglasno je donijeta  

 

 

 

 

 



ODLUKA 

Usvaja se Izvješće o realizaciji nastave u zimskom semestru akademske 2014./2015. godine na: 

-  preddiplomskom sveučilišnom studiju Elektrotehnika 

-  preddiplomskom sveučilišnom studiju Računarstvo 

- diplomskom sveučilišnom studiju Elektrotehnika, smjerovi: Komunikacije i informatika, 

Elektroenergetika 

- diplomskom sveučilišnom studiju Računarstvo 

- preddiplomskom stručnom studiju Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, 

Informatika. 

 

Ad.7. 

Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević,  prodekan za nastavu i studente, iznosi da je nastavnicima na 

Intranetskim stranicama dostupan izmijenjeni i dopunjeni Izvedbeni plan nastave za akademsku 

2014./2015. godinu. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Usvajaju se izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave u akademskoj 2014./2015. godini za:  

- preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 

- preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo 

-diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjerovi: Komunikacije i informatika, 

Elektroenergetika 

- diplomski sveučilišni studij Računarstvo 

- preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, 

Informatika. 

 

Ad.8. 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, predlaže izravan upis maturanata srednjih škola iz našeg 

okruženja na preddiplomske sveučilišne studije za akademsku 2015./2016. godinu. 

Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, obavijestio je da je s 

nastavnicima i predstavnicima Studentskog zbora obišao trinaest srednjih škola s ciljem 

predstavljanja studijskih programa Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Provedena je anketa o 

utjecaju prezentacije na odluku maturanata za upis na studije Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

Anketom je obuhvaćeno 380 maturanata od kojih se 171 maturant izjasnio da postoji više od 

50% vjerojatnosti da će jedan od naših studija biti njihov prvi izbor. 

Nakon kraće rasprave, jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

o izravnom upisu maturanata 

Odluka o izravnom upisu maturanata prilog je ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Ad.9. 

Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da su definirani postupci i 

uvjeti za ostvarivanje prava na mirovanje obveza u opravdanim slučajevima te sastavni dio 

odluke čine obrasci koje su studenti dužni predati prilikom najave mirovanja odnosno  

podnošenja zahtjeva za mirovanje obveza. 

Jednoglasno je donijeta  

 

 

 



ODLUKA 

o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim 

slučajevima. 

Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim 

slučajevima prilog je ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad.10. 

Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević,  prodekan za nastavu i studente, ukratko je obrazložio izmjene i 

dopune Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima članovima Fakultetskog vijeća bio je dostupan na 

Intranetskoj stranici Fakultetskog vijeća. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima 

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima prilog je ovog 

Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad.11. 

Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije, obrazložila 

je Izvedbeni plan nastave na sveučilišnom poslijediplomskom studiju Elektrotehnika; smjerovi: 

Elektroenergetika, Komunikacije i informatika za akademsku 2014./2015. godinu. 

Jednoglasno je donijeta    

ODLUKA 

Usvaja se Izvedbeni plan nastave na sveučilišnom poslijediplomskom studiju Elektrotehnika; 

smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika za akademsku 2014./2015. godinu.  

 

Ad.12. 

Doc.dr.sc. Tomislav Matić, predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete 

visokog obrazovanja, upoznao je članove Fakultetskog vijeća o Politici kvalitete kao dokumentu 

kojim Fakultet potvrđuje svoje trajno opredjeljenje u ostvarivanju ciljeva kvalitete. 

Jednoglasno je donijeta  

ODLUKA 

Usvaja se Politika kvalitete Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

Politika kvalitete Elektrotehničkog fakulteta Osijek prilog je ovog Zapisnika i čini njegov 

sastavni dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad.13. 

Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije, predlaže 

imenovanje Povjerenstva za dodjelu nagrade istaknutom mladom znanstveniku. 

Jednoglasno je donijeta  

ODLUKA 

Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu nagrade istaknutom mladom znanstveniku u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, redovita profesorica, predsjednica 

2. prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor, član 

3. prof. dr. sc. Damir Šljivac, redoviti profesor, član. 

 

 

 

 

Sjednica je zaključena u 11,50 sati. 

 

 

 

Zapisničar        Dekan 

 

 

Mirica Knežević, dipl.iur.     Prof. dr. sc.  Drago Žagar 


