KLASA: 003-06/15-01/02
URBROJ: 2158/80-01-15-03
Osijek, 09. travnja 2015.

ZAPISNIK
sa 176. sjednice Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Osijek održane 09. travnja 2015.
godine s početkom u 11, 00 sati u Vijećnici Fakulteta.
Prisutni članovi FV:

Odsutni članovi FV:

Zapisničar:

prof.dr.sc. Drago Žagar, prof.dr.sc. Željko Hocenski, prof.dr.sc. Srete
Nikolovski, prof.dr.sc. Goran Martinović, prof.dr.sc. Antun Pintarić,
prof.dr.sc. Damir Šljivac, izv.prof.dr.sc. Tomislav Barić, 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. Ivan Aleksi, doc.dr.sc. Alfonzo Baumgartner,
doc.dr.sc. Marinko Barukčić, izv.prof.dr.sc. Denis Pelin, doc.dr.sc. Damir
Blažević, doc. dr. sc. Krešimir Fekete, doc. dr. sc. Damir Filko, doc.dr.sc.
Josip Job, doc.dr.sc. Irena Galić, 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. Danijel Topić, doc.dr.sc. Davor Vinko, doc.dr.sc. Mario
Vranješ, mr.sc. Dražen Dorić, v.pred., Ivanka Ferčec, v.pred, Ivan
Vidović, mag. ing. comp., Bruno Zorić, mag. ing. comp., Marijana Širić,
dipl.iur., student Kristijan Kordić, studentica Barbara Opačak
prof.dr.sc. Ivica Crnković, prof.dr.sc. Tomislav Mrčela, prof.dr.sc.
Tomislav Švedek, prof.dr.sc. Lajos Jozsa, prof.dr.sc. Snježana RimacDrlje, prof.dr.sc. Zoran Baus, izv.prof.dr.sc. Ljubomir Majdandžić,
doc.dr.sc. Hrvoje Glavaš, doc.dr.sc. Marijan Herceg, doc. dr. sc. Časlav
Livada, doc.dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko, doc.dr.sc. Slavko Rupčić,
doc.dr.sc. Dean Vučinić, studentica Sanja Oršolić, studentica Rebeka
Primorac, student Tomislav Grašić, student Zrinko Leko, student Ivan
Lončar
Mirica Knežević, dipl.iur.

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, pozdravio je nazočne članove Fakultetskog vijeća, utvrdio
postojanje kvoruma. Obavještava članove Fakultetskog vijeća da su na Izbornoj sjednici iz
redova suradnika u suradničkim zvanjima izabrani za članove Fakultetskog vijeća predstavnici
suradnika u suradničkim zvanjima Ivan Vidović, mag. ing. comp. i Bruno Zorić, mag. ing. comp.
Zapisnik sa Izborne sjednice iz redova suradnika u suradničkim zvanjima prilaže se ovom
Zapisniku.
Predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 175. sjednice Fakultetskog vijeća
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar
2. Donošenje Odluke o raspisu javnog natječaja:
2.1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u
trajnom zvanju i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane
programsko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme s pola radnog vremena, tj. 50%
2.2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i
znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i
informatika, na neodređeno vrijeme s pola radnog vremena, tj. 50%
2.3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstvenonastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog
polja elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika, na neodređeno vrijeme s punim
radnim vremenom
2.4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstvenonastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog
polja temeljne tehničke znanosti, znanstvene grane automatika, na neodređeno vrijeme s
punim radnim vremenom
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević
3. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja za izbor dr. sc. Mirka Köhlera u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničkih znanosti –
polje računarstvo
Izvjestitelj: doc. dr. sc. Krešimir Nenadić
4. Usvajanje Izvješća o provedbi Akcijskog plana unaprjeđenja kvalitete
Izvjestitelj: doc. dr. sc. Tomislav Matić
5 Javna rasprava o:
5.1. Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
(Nacrt Prijedloga)
Izvjestitelj: izv. prof. dr.sc. Kruno Miličević
5.2. Pravilniku o poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku (Nacrt Prijedloga)
Izvjestitelj: prof.dr.sc. Goran Martinović
6. Odluka o izmjenama Statuta Studentskog zbora Elektrotehničkog fakulteta Osijek
Izvjestitelj: Barbara Opačak, bacc.ing.
7. Predlaganje članova Izbornog povjerenstva iz reda nastavnog osoblja za provođenje
Studenskih izbora
Izvjestitelj: prof.dr.sc. Drago Žagar
8. Poslijediplomski sveučilišni studij
8.1. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika mr.sc. Hrvoja
Očevčića, dipl.ing.

8.2. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Vedrana
Novoselca, dipl.ing.
8.3. Imenovanje Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika Igora
Lukačevića, dipl.ing.
8.4. Imenovanje Povjerenstva za prihvaćanje doktorske disertacije pristupnika Josipa
Milanovića, dipl.ing.
8.5. Usvajanje teme doktorske disertacije i imenovanje mentora pristupniku mr.sc. Adamiru
Jahiću, dipl.ing.
Izvjestitelj: prof.dr.sc. Goran Martinović
9. 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 175.
sjednice Fakultetskog vijeća održane 10. ožujka 2015. godine te predlaže usvajanje Zapisnika.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Usvaja se Zapisnik 175. sjednice Fakultetskog vijeća održane 10. ožujka 2015. godine.
Ad.2.
Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je izv.prof.dr.sc. Krunu Miličevića, prodekana za
nastavu i studente, da obrazloži raspis javnog Natječaja.
Ad. 2.1.
Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, konstatirao je da je Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izdalo suglasnost za raspis Natječaja za izbor jednog
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstvenonastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih
znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane programsko inženjerstvo, na
neodređeno vrijeme s pola radnog vremena, tj. 50% za napredovanje prof.dr.sc. Ivice Crnkovića
u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Napominje da je od 01.
travnja 2015. godine je s prof. dr. sc. Ivicom Crnkovićem sklopljen Aneks ugovora o radu na
neodređeno vrijeme na radnom mjestu redovitog profesora s pola radnog vremena, tj. 50%.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Raspisuje se Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom
zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene
grane programsko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme s pola radnog vremena, tj. 50%.
Ad. 2.2.
Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, konstatirao je da je Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izdalo suglasnost za raspis Natječaja za izbor jednog
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno
mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja
elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i informatika, na neodređeno vrijeme s pola

radnog vremena, tj. 50% za napredovanje doc.dr.sc. Deana Vučinića u znanstveno-nastavno
zvanje izvanrednog profesora. Napominje da je od 01. travnja 2015. godine je s doc. dr. sc.
Deanom Vučinićem sklopljen Aneks ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu
docenta s pola radnog vremena, tj. 50%.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Raspisuje se Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog
profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i
informatika, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom, tj. 50%.

Ad. 2.3.
Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, konstatirao je kako se uslijed
smanjenja radnog vremena prof.dr.sc. Ivice Crnkovića i doc.dr.sc. Deana Vučinića ukazala
mogućnost za novim radnim mjestom te je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izdalo
suglasnost za raspis Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i
znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika, na neodređeno vrijeme s
punim radnim vremenom. Napominje kako je to novo radno mjesto koje će biti iskorišteno za
djelatnika Elektrotehničkog fakulteta Osijek koji je znanstveni novak – poslijedoktorand.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Raspisuje se Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i
znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika, na neodređeno vrijeme s
punim radnim vremenom.
Ad. 2.4.
Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, konstatirao je da je Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izdalo suglasnost za napredovanje dr.sc. Ratka Grbića, višeg
asistenta te raspis Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i
znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti, znanstvene grane automatika, na neodređeno
vrijeme s punim radnim vremenom.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Raspisuje se Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i
znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti, znanstvene grane automatika, na neodređeno
vrijeme s punim radnim vremenom.
Ad.3.
Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je doc.dr.sc. Krešimira Nenadića, predsjednika Stručnog
povjerenstva za davanje mišljenja za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika da
podnese izvješće za izbor dr.sc. Mirka Köhlera u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u
znanstveno područje tehničkih znanosti - polje računarstvo.

Doc.dr.sc. Krešimir Nenadić, predsjednik Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku
izbora u znanstveno zvanje iznosi da je Stručno povjerenstvo uvidom u dokumentaciju
pristupnika dr.sc. Mirka Köhlera, poslijedoktoranda, utvrdilo da pristupnik ispunjava uvjete iz
članka 32. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u
znanstvenog suradnika i uvjete iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika te predlaže pozitivno mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor dr.sc. Mirka
Köhlera u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstveno područje tehničkih znanosti polje računarstvo.
Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, zahvalio se izvjestitelju te predložio donošenje mišljenja o
ispunjavanju uvjeta za izbor dr.sc. Mirka Köhlera u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u
znanstveno područje tehničkih znanosti - polje računarstvo koje će se proslijediti nadležnom
Matičnom odboru.
Jednoglasno je donijeto
MIŠLJENJE
1. Dr.sc. Mirko Köhler, poslijedoktorand, ispunjava uvjete iz članka 32. stavka 2. 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) i uvjete Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, za izbor u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstveno područje tehničkih znanosti polje računarstvo.
2. Predlaže se Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i
računarstva da izabere dr.sc. Mirka Köhlera u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
u znanstvenom području tehničkih znanosti - polje računarstvo.
3. Ovo Mišljenje i Izvješće Stručnog povjerenstva dostavljaju se Matičnom odboru za
područje tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i računarstva na daljnji postupak
Ad.4.
Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je doc.dr.sc. Tomislava Matića, predsjednika
Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja da podnese Godišnje
izvješće o ostvarenju Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete.
Doc.dr.sc. Tomislav Matić, predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete
visokog obrazovanja, iznosi da je Fakultet obvezan Agenciji za znanost i visoko obrazovanje
dostaviti Godišnje izvješće o ostvarenju Akcijskog plana. Izvješće je sastavljeno prema
propisanom obrascu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a sadrži ciljeve i aktivnosti koje je
Fakultet ostvario sukladno preporukama u postupku reakreditacije. Godišnje izvješće o ostvarenju
Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete bilo je dostupno na intranetskoj stranici Fakultetskog
vijeća.
Godišnje izvješće o ostvarenju Akcijskog plana unaprjeđenja kvalitete na Elektrotehničkom
fakultetu Osijek prilaže se Zapisniku.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Usvaja se Godišnje izvješće o ostvarenju Akcijskog plana unaprjeđenja kvalitete na
Elektrotehničkom fakultetu Osijek za razdoblje od 11. ožujka 2014. do 10. ožujka 2015. godine.
2. Godišnje izvješće o ostvarenju Akcijskog plana unaprjeđenja kvalitete na Elektrotehničkom
fakultetu Osijek dostavlja se na obrascu Akcijski plan za unapređenje kvalitete i Godišnje
izvješće o ostvarenju Akcijskog plana Elektrotehničkog fakulteta Osijek Agenciji za znanost i
visoko obrazovanje na daljnji postupak.

Ad.5.1.
Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da je Povjerenstvo za
nastavu i studentska pitanja razmatralo Nacrt prijedloga Pravilnika o studijima i studiranju na
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te utvrdilo primjedbe i prijedloge koji su bili
postavljeni na intranetskoj stranici Fakultetskog vijeća.
ZAKLJUČAK
Primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku dostavljaju se Odboru za statutarna i pravna pitanja Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Ad.5.2.
Prof.dr.sc. Goran Martinović, prodekan za međunarodnu suradnju, iznosi da je Povjerenstvo za
doktorski studij razmatralo Nacrt prijedloga Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim
studijima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te utvrdilo primjedbe i prijedloge koji
su bili postavljeni na intranetskoj stranici Fakultetskog vijeća.
ZAKLJUČAK
Primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostavljaju se Odboru za statutarna i pravna
pitanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Ad.6.
Barbara Opačak, studentica, predsjednica Studenskog zbora Elektrotehničkog fakulteta Osijek,
predlaže izmjenu članka 7. stavka 1. Statuta Studenskog zbora Elektrotehničkog fakulteta Osijek.
Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Studenskog zbora Elektrotehničkog fakulteta Osijek prilaže se
Zapisniku.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Članak 1.
Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Studentski zbor Fakulteta ima devet (9) članova koje biraju studenti Fakulteta na neposrednim
izborima na način i po postupku utvrđenim posebnim Pravilnikom za provedbu studentskih izbora
za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstvenonastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.“
Članak 2.
Ovlašćuje se Tajnik Fakulteta da izradi pročišćeni tekst Statuta Studentskog zbora
Elektrotehničkog fakulteta Osijek.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama Statuta Studentskog zbora Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči
Fakulteta.
Ad.7.
Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, iznosi da je Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku donio Odluku o raspisivanju studenskih izbora za Studenski zbor Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih sastavnica koji će se održati dana
29. travnja 2015. godine. Fakultetsko vijeće u Izborno povjerenstvo za provođenje studenskih

izbora predlaže dva člana i njihove zamjenike iz redova nastavnog osoblja. Predložio je članove
i njihove zamjenike u Izborno povjerenstvo za provođenje studenskih izbora.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Predlažu se članovi Izbornog povjerenstva iz reda nastavnog osoblja za provođenje studentskih
izbora u slijedećem sastavu:
1. doc. dr. sc. Tomislav Matić, docent, član
(doc. dr. sc. Krešimir Nenadić, docent, zamjena člana)
2. doc. dr. sc. Zvonimir Klaić, docent, član
(doc. dr. sc. Hrvoje Glavaš, docent, zamjena člana)
Ad.8.1.
Prof.dr.sc. Goran Martinović, član Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, iznosi da je
pristupnik mr.sc. Hrvoje Očevčić, dipl.ing. predao na ocjenu doktorsku disertaciju. Povjerenstvo
za stjecanje doktorata znanosti predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu
doktorske disertacije.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom „Model procjene
vjerojatnosti neželjenih događaja upotrebom Bayesova teorema“ pristupnika mr. sc. Hrvoja
Očevčića, diplomiranog inženjera elektrotehnike u sastavu:
1. prof.dr.sc. Drago Žagar, redoviti profesor, predsjednik
2. doc.dr.sc. Krešimir Nenadić, docent, mentor
3. prof.dr.sc. Marin Golub, redoviti profesor, član, Fakultet elektrotehnike i računarstva
u Zagrebu.
Ad.8.2.
Prof.dr.sc. Goran Martinović, član Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, iznosi da je
pristupnik Vedran Novoselac, prof. predao na ocjenu doktorsku disertaciju. Povjerenstvo za
stjecanje doktorata znanosti predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu
doktorske disertacije.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom „Uklanjanje impulsnog
šuma u slici uz očuvanje detalja vektorskog medijan filtra“ pristupnika Vedrana Novoselca, prof.
matematike i informatike u sastavu:
1. prof.dr.sc. Sonja Grgić, redovita profesorica, predsjednica, Fakultet elektrotehnike i
računarstva u Zagrebu
2. prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, redovita profesorica, mentorica
3. doc.dr.sc. Irena Galić, docentica, član
Ad.8.3.
Prof.dr.sc. Goran Martinović, član Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, iznosi da je
pristupnik Igor Lukačević, dipl.ing. podnio zahtjev za prihvaćanje teme doktorske disertacije.
Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti razmotrilo je zahtjev pristupnika te je ispred
Povjerenstva predložio imenovanje Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije.
Jednoglasno je donijeta

ODLUKA
Imenuje se Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika Igora Lukačevića,
diplomiranog inženjera elektrotehnike u sastavu:
1. izv.prof.dr.sc. Denis Pelin, izvanredni profesor, predsjednik
2. izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević, izvanredni profesor, predloženi mentor
3. prof.dr.sc. Ivo Uglešić, redoviti profesor, član, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb
4. prof.dr.sc. Srete Nikolovski, redoviti profesor u trajnom zvanju, zamjena člana.
Ad.8.4.
Prof.dr.sc. Goran Martinović, član Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, iznosi da je
pristupnik Josip Milanović, dipl.ing. podnio zahtjev za prihvaćanje teme doktorske disertacije.
Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti razmotrilo je zahtjev pristupnika te je ispred
Povjerenstva predložio imenovanje Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Imenuje se Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika Josipa Milanovića,
diplomiranog inženjera elektrotehnike u sastavu:
1. doc.dr.sc. Tomislav Matić, docent, predsjednik
2. doc.dr.sc. Marijan Herceg, docent, predloženi mentor
3. prof.dr.sc. Borivoj Modlic, redoviti profesor, član, Fakultet elektrotehnike i računarstva
u Zagrebu
4. doc.dr.sc. Mario Vranješ, docent, zamjena člana.

Ad.8.5.
Prof.dr.sc. Goran Martinović, član Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, predlaže
usvajanje teme doktorske disertacije i imenovanje mentora pristupniku mr.sc. Adamiru Jahiću,
dipl.ing.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Usvaja se tema doktorske disertacije pod naslovom „Procjena stanja teških elektromotornih
pogona s visokonaponskim asinkronim kaveznim motorima primjenom numeričkih releja“
pristupnika mr.sc. Adamira Jahića, dipl.ing.
2. Za mentora pri izradi doktorske disertacije određuje se izv.prof.dr.sc. Željko Hederić,
izvanredni profesor.

Sjednica je zaključena u 11,50 sati.

Zapisničar
Mirica Knežević, dipl.iur.

Dekan
Prof. dr. sc. Drago Žagar

