
 

 

 

 

KLASA: 003-06/15-01/03 

URBROJ: 2158/80-01-15- 

Osijek, 16. srpnja 2015. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 179. sjednice Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Osijek održane 16. srpnja  2015. 

godine s početkom u 10, 00 sati u Vijećnici Fakulteta. 

 

Prisutni članovi FV:  prof.dr.sc. Drago Žagar, prof.dr.sc. Željko Hocenski, prof.dr.sc. Srete 

Nikolovski, prof.dr.sc. Lajos Jozsa, prof.dr.sc. Goran Martinović, 

prof.dr.sc. Antun Pintarić, prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, prof.dr.sc. 

Damir Šljivac, 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. Ljubomir Majdandžić, izv.prof.dr.sc. Denis 

Pelin, izv.prof.dr.sc. Dražen Slišković, doc.dr.sc. Alfonzo Baumgartner, 

doc.dr.sc. Marinko Barukčić, doc.dr.sc. Damir Blažević, doc.dr.sc. Damir 

Filko, doc.dr.sc. Josip Job, doc.dr.sc. Irena Galić, doc.dr.sc. Hrvoje 

Glavaš, doc.dr.sc. Ratko Grbić, doc.dr.sc. Krešimir Grgić, doc.dr.sc. 

Marijan Herceg, doc.dr.sc. Anita Katić, doc.dr.sc. Tomislav Keser, 

doc.dr.sc. Zvonimir Klaić, doc.dr.sc. Goran Knežević, doc.dr.sc. Vanja 

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

Matić, doc.dr.sc. Krešimir Nenadić, doc.dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko, 

doc.dr.sc. Tomislav Rudec, doc.dr.sc. Slavko Rupčić, 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 Luka 

Stojnović, studentica Matea Tominović, student Jure Nakić, student Ivan 

Mijić, student Ivica Džambo 

Odsutni članovi FV: prof.dr.sc. Ivica Crnković, prof.dr.sc. Tomislav Mrčela, prof.dr.sc. 

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

doc.dr.sc. Ivan Aleksi, doc.dr.sc. Krešimir Fekete, doc.dr.sc. Ivica Lukić,  

doc.dr.sc. Časlav Livada, doc.dr.sc. Dean Vučinić, student Ivan Mihalj, 

studentica Antonela Vidović 

 

 

Zapisničar:  Mirica Knežević, dipl.iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

postojanje kvoruma.  

Predložio je sljedeći 

DNEVNI RED 

 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 178. sjednice Fakultetskog vijeća 

Izvjestitelj: prof.dr.sc. Drago Žagar 

2. Donošenje Odluke o izboru 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 

elektrotehnika, znanstvene grane radiokomunikacije, na neodređeno vrijeme s punim 

radnim vremenom 

Izvjestitelj: prof.dr.sc. Drago Žagar 

3. Donošenje Odluke o izboru 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 

elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i informatika, na neodređeno vrijeme s 

punim radnim vremenom 

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

4. Donošenje Odluke o izboru 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 strojarstvo, 

znanstvene grane opće strojarstvo (konstrukcije), na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom 

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

5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka reizbora doc. dr. sc. Alfonza Baumgartnera na 

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

znanstvenog polja računarstvo u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom i imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu postupka reizbora nastavnika  
Izvjestitelj: izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević 

6  Donošenje Odluke o raspisu Natječaja 

6.1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto 

predavača  iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, 

znanstvene grane anglistika, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom zamjena za 

rodiljini dopust 

6.2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto 

asistenta iz  znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, 

znanstvene grane telekomunikacije i informatika,  na određeno vrijeme s punim radnim 

vremenom i imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu natječajnog postupka 

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

6.3. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i radnom mjestu 

poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

elektrotehnika ili računarstvo ili  strojarstvo ili temeljne tehničke znanosti, grana 

automatika, ili znanstvenog područja Prirodnih  znanosti, polja matematika za rad na 

projektu HRZZ „Napredna 3D percepcija za mobilne robotske manipulatore“ u radnom 

odnosu na određeno vrijeme od dvije godine i imenovanje Stručnog povjerenstva za 

provedbu natječajnog postupka 

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



7. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja za izbor dr.sc. Ivice Petrovića u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničkih znanosti – 

polje elektrotehnika 

Izvjestitelj: prof.dr.sc. Lajos Jozsa 

8. Usvajanje Izvješća o realizaciji nastave u ljetnom semestru akademske 2014./2015. 

godine 

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

9. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata programa razlikovnih obveza za upis na 

diplomske sveučilišne studije Elektrotehničkog fakulteta Osijek 

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

10. Davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnog udžbenika „Osiguranje kvalitete 

programske podrške“ autora izv.prof.dr.sc. Ninoslava Slaveka 

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

11. Donošenje Odluke o imenovanju recenzenata i urednika za udžbenik  "Električna 

rasvjeta i učinkovitost"  grupe autora: Marinko Stojkov, Damir Šljivac, Danijel Topić, 

Kruno Trupinić, Tomislav Alinjak, Stevče, Arsoski, Zvonimir Klaić, Dražan Kozak 

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

12. Poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 

12.1. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

pristupnika Igora Lukačevića, dipl.ing. 

12.2. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

pristupnika mr. sc. Josipa Milanovića, dipl.ing. 

12.3. Prihvaćanje teme doktorske disertacije i imenovanje mentora pristupniku  mr.sc. 

Amiru Softiću, dipl.ing. 

12.4. Prihvaćanje teme doktorske disertacije i imenovanje mentora pristupniku  mr.sc. 

Darku Krmpotiću 

12.5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske 

disertacije pristupnika Gorana Horvata, mag. ing. 

12.6. Donošenje Odluke o raspisu Natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni studij 

Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika u akademskoj 

2015./2016. godini  

12.7. Donošenje Odluke o raspisu Natječaja za upis na poslijediplomske specijalističke 

studije: Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, Napredne komunikacijske 

tehnologije, Procesno računarstvo, u akademskoj 2015./2016. godini 

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

13. 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 178. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane 01. lipnja 2015. godine te predlaže usvajanje Zapisnika.  

 

Jednoglasno je donijeta 

O D L U K A 

Usvaja se Zapisnik 178. sjednice Fakultetskog vijeća održane 01. lipnja 2015. godine. 

 

 



Ad. 2. 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan i član Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u 

zvanja, obrazlaže zaključak Povjerenstva 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 

elektrotehnika, znanstvene grane radiokomunikacije, na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom. 

Iznosi da je 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 elektrotehnika, 

znanstvene grane radiokomunikacije, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom objavljen dana 10. lipnja 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 je samo pristupnica prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, redovita 

profesorica Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Na temelju dostavljene dokumentacije 

Povjerenstvo je utvrdilo da pristupnica ispunjava opće i posebne uvjete za izbor u znanstveno-

nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju (Odlukom Matičnog odbora za područje 

tehničkih znanosti-polja elektrotehnike i računarstva izabrana je u znanstveno zvanje 

znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničkih znanosti-polje elektrotehnika i upisana 

je u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik te ima pozitivno ocjenjene 

rezultate jedinstvene sveučilišne studenske ankete), također pristupnica ispunjava osam od 

dvanaest uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u 

trajnom zvanju. Povjerenstvo zaključuje da pristupnica udovoljava tražene opće i posebne uvjete 

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto 

redovitog profesora u trajnom zvanju te predlaže Fakultetskom vijeću da prof.dr.sc. Snježanu 

Rimac-Drlje izabere u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju i 

znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz znanstvenog područja 

Tehničkih  znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane radiokomunikacije.  

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

 

1. Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, redovita profesorica, bira se  u znanstveno-nastavno 

zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju i znanstveno-nastavno radno mjesto 

redovite profesorice u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane radiokomunikacije na 

Elektrotehničkom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku. 

2. Redovita profesorica u trajnom zvanju 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 ). 

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovite 

profesorice u trajnom zvanju Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

sukladno članku 93. stavku 4. 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. Snježanu Rimac-Drlje, predsjednicu 

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

Povjerenstva 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 elektrotehnika, znanstvene grane 

telekomunikacije i informatika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

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

izbor u zvanja, iznosi da je 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 elektrotehnika, 

znanstvene grane telekomunikacije i informatika, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s 

punim radnim vremenom objavljen dana 10. lipnja 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 podnio je samo pristupnik prof.dr.sc. Drago Žagar, redoviti profesor i dekan 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Na temelju dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je 

utvrdilo da pristupnik ispunjava opće i posebne uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 

redovitog profesora u trajnom zvanju (Odlukom Matičnog odbora za područje tehničkih 

znanosti-polja elektrotehnike i računarstva izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 

u znanstvenom području tehničkih znanosti-polje elektrotehnika i upisan je u Upisnik 

znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik te ima pozitivno ocjenjene rezultate 

jedinstvene sveučilišne studenske ankete), također pristupnik ispunjava devet od dvanaest uvjeta 

Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. 

Povjerenstvo zaključuje da pristupnik udovoljava tražene opće i posebne uvjete za izbor u 

znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog 

profesora u trajnom zvanju te predlaže Fakultetskom vijeću da prof.dr.sc. Dragu Žagara izabere 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 elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i informatika.  

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

 

1. Prof.dr.sc.Drago Žagar, redoviti profesor, bira se  u znanstveno-nastavno zvanje 

redovitog profesora u trajnom zvanju i na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog 

profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 

polja elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i informatika na 

Elektrotehničkom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku. 

2. Redoviti profesor u trajnom zvanju 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 ). 

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje 

redovitog profesora u trajnom zvanju Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku sukladno članku 93. stavku 4. 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. Snježanu Rimac-Drlje, predsjednicu 

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

Povjerenstva 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 strojarstvo, znanstvene grane opće 

strojarstvo (konstrukcije), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

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

izbor u zvanja, iznosi da je 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 strojarstvo, 

znanstvene grane opće strojarstvo (konstrukcije), u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s 

punim radnim vremenom objavljen dana 10. lipnja 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 podnio je samo pristupnik prof.dr.sc. Tomislav Mrčela, redoviti profesor 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek i prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku. Na temelju dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da 

pristupnik ispunjava opće i posebne uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 

profesora u trajnom zvanju (Odlukom Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti-polja 

strojarstvo, brodogradnja, tehnologija prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske 

tehnike izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničkih 

znanosti-polje strojarstvo, brodogradnja, tehnologija prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne 

i svemirske tehnike i upisan je u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni 

savjetnik te ima pozitivno ocjenjene rezultate jedinstvene sveučilišne studenske ankete), također 

pristupnik ispunjava sedam od dvanaest uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno 

zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Povjerenstvo zaključuje da pristupnik udovoljava 

tražene opće i posebne uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u 

trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju te predlaže Fakultetskom 

vijeću da prof.dr.sc. Tomislava Mrčelu izabere 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 strojarstvo, znanstvene grane opće 

strojarstvo (konstrukcije).  

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

 

1. Prof.dr.sc. Tomislav Mrčela, redoviti profesor, bira se 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 strojarstvo, znanstvene grane opće strojarstvo (konstrukcije) na Elektrotehničkom 

fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Redoviti profesor u trajnom zvanju 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 ). 

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje 

redovitog profesora u trajnom zvanju Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku sukladno članku 93. stavku 4. 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. 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je izv.prof.dr.sc. Krunu Miličevića, prodekana za 

nastavu i studente, da obrazloži reizbor doc.dr.sc. Alfonza Baumgarntera na znanstveno-nastavno 

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

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da doc.dr.sc. Alfonzu 

Baumgartneru  izabranom u znanstveno-nastavno zvanje docenta i  znanstveno-nastavno radno 

mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom s danom 14. rujna 2015. godine istječe izbor.  

Nastavnik nije ispunio uvjet za izbor na više radno mjesto te postoji obveza da se nakon pet 

godina od prethodnog izbora provede postupak reizbora na znanstveno-nastavno radno mjesto  

docenta. Predložio je imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka reizbora doc.dr.sc. Alfonza 

Baumgartnera na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

 

1. Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Alfonza Baumgartnera na znanstveno-nastavno 

radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

računarstvo u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na 

Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

2. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka reizbora doc.dr.sc. Alfonza Baumgartnera 

na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu Osijek, u sastavu: 

1. prof.dr.sc.  Željko Hocenski, redoviti profesor u trajnom zvanju, predsjednik 

2. doc.dr.sc. Mario Vranješ, docent, član 

3. prof.dr.sc. Mario Kovač, redoviti profesor, član, Fakultet elektrotehnike i 

računarstva Zagreb. 

 

Ad. 6. 1. 

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

Jurja Strossmayera u Osijeku izdalo suglasnost za raspis Natječaja za izbor jednog nastavnika u 

nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja 

Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika, na određeno 

vrijeme s punim radnim vremenom  u zamjenu za  Yvonne Liermann-Zeljak, v. pred. koja će 

koristiti  rodiljni dopust, te predlaže donošenje odluke o raspisu natječaja.  

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

 

Raspisuje se Natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i nastavno radno 

mjesto predavača  iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, 

znanstvene grane anglistika, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom zamjena za rodiljni 

dopust. 

 

 

 

 

 

 



Ad. 6. 2. 

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

Jurja Strossmayera u Osijeku izdalo suglasnost za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje 

asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i informatika,  na određeno 

vrijeme s punim radnim vremenom u zamjenu za asistenta kojemu je prestao radni odnos.  

Predlaže donošenje odluke o raspisu natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu 

natječajnog postupka.  

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

 

1.  Raspisuje se Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno 

mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i informatika u radnom odnosu na 

određeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

2.  Imenuje se Stručno povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka u sastavu: 

1. prof.dr.sc. Drago Žagar, redoviti profesor, predsjednik 

2. prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, redovita profesorica, član 

3. doc.dr.sc. Slavko Rupčić, docent, član. 

 

Ad. 6. 3. 

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

raspis javnog Natječaja za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i na 

radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

elektrotehnika ili računarstvo ili strojarstvo ili temeljne tehničke znanosti, grana automatika ili 

znanstvenog područja Prirodnih znanosti, polja matematika za rad na projektu HRZZ „Napredna 

3D percepcija za mobilne robotske manipulatore“ u radnom odnosu na određeno vrijeme od dvije 

(2) godine te predlaže imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu natječajnog postupka. 

Poslijedoktorand se zapošljava na projekt Hrvatske zaklade za znanost, voditelj kojeg projekta je 

izv.prof.dr.sc. Robert Cupec. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

 

1. Raspisuje se javni Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju 

poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili računarstvo ili  strojarstvo ili temeljne 

tehničke znanosti, grana automatika ili znanstvenog područja Prirodnih  znanosti, polja 

matematika za rad na projektu HRZZ „Napredna 3D percepcija za mobilne robotske 

manipulatore“ u radnom odnosu na određeno vrijeme od dvije (2) godine. 

2.  Imenuje se Stručno povjerenstvo za provedbu Natječaja u sastavu: 

1. izv.prof.dr.sc. Robert Cupec, izvanredni profesor, predsjednik 

2. izv.prof.dr.sc. Dražen Slišković, izvanredni profesor, član 

3. doc.dr.sc. Tomislav Rudec, docent, član. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad.7. 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof.dr.sc. Lajosa Jozsu, predsjednika Stručnog 

povjerenstva za davanje mišljenja za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, da 

podnese izvješće za izbor dr.sc. Ivice Petrovića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u 

znanstveno područje tehničkih znanosti - polje elektrotehnika. 

Prof.dr.sc. Lajos Jozsa, predsjednik Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku 

izbora u znanstveno zvanje iznosi da je Stručno povjerenstvo uvidom u dokumentaciju 

pristupnika dr.sc. Ivice Petrovića, 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. Ivice Petrovića u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika u znanstveno područje tehničkih znanosti - polje elektrotehnika. 

Prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan, zahvalio se izvjestitelju te predložio donošenje mišljenja o 

ispunjavanju uvjeta za izbor dr.sc. Ivice Petrovića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u 

znanstvenom području tehničkih znanosti - polje elektrotehnika koje će se proslijediti Matičnom 

odboru za područje tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i računarstva. 

Jednoglasno je donijeto 

M I Š L J E N J E 

o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje 

 

1. Dr.sc. Ivica Petrović, diplomirani inženjer elektrotehnike, 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 za znanstveno područje 

Tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 

2. Predlaže se Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i 

računarstva, da izabere dr.sc. Ivicu Petrovića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 

u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje  elektrotehnika. 

 

Ad.8. 

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 ljetni 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 ljetnom 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. 9. 

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

nastavu i studentska pitanja analizom studijskog programa razlikovnih obveza za upis na 

diplomske sveučilišne studije sastavilo Elaborat programa razlikovnih obveza za upis na 

diplomske sveučilišne studije Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Naglašava da je navedeni 

Elaborat da se nalazi na intranetskim stranicama Fakultetskog vijeća, te je bio dostupan svim 

članovima Fakultetskog vijeća. Navodi da će u okviru cjeloživotnog učenja biti dostavljen 

Povjerenstvu za provjeru ispunjenosti za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-

nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

na daljnji postupak.  

Jednoglasno je donijeta 
ODLUKA 

 

1. Usvaja se Elaborat programa razlikovnih obveza za upis na diplomske sveučilišne studije 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

2. Odluka i Elaborat programa razlikovnih obveza za upis na diplomske sveučilišne studije 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek dostavlja se Povjerenstvu za provjeru ispunjenosti za 

izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-

nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na daljnji 

postupak. 
 

Ad. 10. 

Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost, iznosi da je 

izv.prof.dr.sc. Ninoslav Slavek predao rukopis udžbenika pod nazivom „Osiguranje kvalitete 

programske podrške“ i recenzije dva recenzenta sa zahtjevom za izdavanje udžbenika. 

Povjerenstvo predlaže da se da suglasnost za izdavanje udžbenika. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

1. Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta Osijek suglasno je za izdavanje udžbenika 

pod nazivom „Osiguranje kvalitete programske podrške“ autora izv.prof.dr.sc. Ninoslava 

Slaveka na Elektrotehničkom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku. 

2.  Prihvaćene su recenzije udžbenika: 

1.  prof.dr.sc.  Franje Jovića, umirovljenog profesora Elektrotehničkog fakulteta Osijek 

2. izv.prof.dr.sc. Vlade Sruka, izvanrednog profesora Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Zagreb. 

 

 
Ad. 11. 

Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost, iznosi da je 

grupa autora: Marinko Stojkov, Damir Šljivac, Danijel Topić, Kruno Trupinić, Tomislav Alinjak, 

Stevče Arsoski, Zvonimir Klaić, Dražen Kozak, dostavila zahtjev za izdavanje udžbenika 

„Električna rasvjeta i učinkovitost“ te je Povjerenstvo za izdavačku djelatnost predložilo 

Fakultetskom vijeću imenovanje recenzenata i urednika udžbenika. 

Jednoglasno je donijeta  

 

 

 

 



ODLUKA 
 

1. Za recenzente udžbenika "Električna rasvjeta i učinkovitost" grupe autora: Marinko 

Stojkov, Damir Šljivac, Danijel Topić, Kruno Trupinić, Tomislav Alinjak, Stevče 

Arsoski, Zvonimir Klaić, Dražan Kozak,  imenuju se: 

1. doc.dr.sc. Hrvoje Glavaš, docent, Elektrotehnički fakultet Osijek  

2. doc.dr.sc. Dubravko Franković, docent, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci. 

2. Urednikom izdanja udžbenika "Električna rasvjeta i učinkovitost" imenuje se doc.dr.sc. 

Krešimir Fekete. 
 

Ad. 12.1. 

Prof.dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije, iznosi da je 

pristupnik Igor Lukačević, dipl. ing., predao na ocjenu doktorsku disertaciju. Povjerenstvo za 

stjecanje doktorata znanosti, predložilo je članove Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

pristupnika Igora Lukačevića, dipl.ing. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom „Stabilnost predkaotičnih 

ustaljenih stanja ferorezonantnog kruga“ 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, mentor-član 

3. prof.dr.sc. Ivo Uglešić, redoviti profesor, član, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Zagreb. 

 

Ad. 12.2. 

Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije, iznosi da je 

pristupnik mr.sc. Josip Milanović dipl. ing., predao na ocjenu doktorsku disertaciju. Povjerenstvo 

za stjecanje doktorata znanosti, predložilo je članove Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

pristupnika mr.sc. Josipa Milanovića, dipl.ing. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

 

Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom „Unapređenje 

nekoherentnih ultra-širokopojasnih komunikacijskih sustava zasnovano na oktogonalnim 

kodovima“ pristupnika mr.sc. Josipa Milanovića, diplomiranog inženjera elektrotehnike, u 

sastavu: 

1. doc.dr.sc. Tomislav Matić, docent, predsjednik 

2. doc.dr.sc. Marijan Herceg, docent, mentor-član 

3. prof.dr.sc. Borivoj Modlic, redoviti profesor, član, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Zagreb. 

 

 

 

Ad. 12.3. 

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

prihvaćanje teme doktorske disertacije i imenovanje mentora pristupniku mr. sc. Amiru Softiću, 

dipl. ing., te je zamolila prof.dr.sc. Damira Šljivca, predsjednika Povjerenstvo za prihvaćanje 

teme doktorske disertacije, da podnese izvješće s održanog javnog razgovora pristupnika. 



Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

 

1.  Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Poboljšani model za planiranje 

niskonaponskih distribucijskih mreža kombiniranjem hijerarhijskih i stohastičkih 

optimizacijskih metoda“ pristupnika mr.sc. Amira Softića, dipl. ing. 

2.  Za mentora pri izradi doktorske disertacije određuje se prof.dr.sc. Marinko Stojkov, 

redoviti profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. 

 

Ad. 12.4. 

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

prihvaćanje teme doktorske disertacije i imenovanje mentora pristupniku mr.sc. Darku 

Krmpotiću, dipl. ing., te je zamolila izv.prof.dr.sc. Dražena Sliškovića, predsjednik Povjerenstvo 

za prihvaćanje teme doktorske disertacije, da podnese izvješće s održanog javnog razgovora 

pristupnika. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

 

1. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom “Analiza informacijskih obrazaca 

procesnih signala pomoću ekspandirane 1D Carnapove entropije“ pristupnika mr.sc. 

Darka Krmpotića, dipl. ing. 

2.  Za mentora pri izradi doktorske disertacije određuje se doc.dr.sc. Damir Blažević, docent 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

 
12.5. 

Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije, iznosi da je 

pristupnik Goran Horvat, mag.ing. podnio zahtjev za prihvaćanje teme doktorske disertacije. 

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti razmotrilo je zahtjev navedenog pristupnika te je 

predložila imenovanje Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

 

Imenuje se Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika Gorana Horvata, 

mag. ing. el., u sastavu: 

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

2. prof.dr.sc. Drago Žagar, predloženi mentor, član 

3. prof.dr.sc. Zdenko Kovačić, redoviti profesor, član, Fakultet elektrotehnike i 

računarstva Zagreb 

4. doc.dr.sc. Krešimir Grgić, docent, zamjena člana 

 

Ad. 12.6. 

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

se na početku svake akademske godine raspisuje javni natječaj za upis na poslijediplomski 

sveučilišni studij Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika. 

Predlaže da se javni natječaj za upis na navedeni studij objavi na službenim stranicama Fakulteta 

i Glasu Slavonije. 

Jednoglasno je donijeta 

 

 



ODLUKA 

 

Raspisuje se javni Natječaj za upis studenata u akademskoj 2015./2016. godini na 

poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i 

informatika. 

 

Ad 12.7. 

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

se na početku svake akademske godine raspisuje javni natječaj za upis na poslijediplomske 

specijalističke studije Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Predlaže da se javni natječaj za upis na 

navedeni studij objavi na službenim stranicama Fakulteta i Glasu Slavonije. 

Jednoglasno je donijeta 

  

ODLUKA 

 

Raspisuje se javni Natječaj za upis studenata na: 

1. poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju,  

2. poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnike, 

3. poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo 

 u akademskoj 2015./2016. godini. 

 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11,00 sati. 

 

 

Zapisničar        Dekan 

 

 

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


