
 

 

 

 

 

KLASA: 003-06/15-01/02 

URBROJ: 2158/80-01-15-08 

Osijek, 27. listopada  2015. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 181. sjednice Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Osijek održane 27. listopada 2015. 

godine s početkom u 12, 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. Goran Martinović, 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. Denis Pelin, doc. dr. sc. 

Alfonzo Baumgartner, doc. dr. sc. Marinko Barukčić, doc. dr. sc. Damir 

Blažević, doc. dr. sc. Krešimir Fekete,  doc. dr. sc. Ratko Grbić, doc. dr. 

sc. Krešimir Grgić, doc. dr. sc. Hrvoje Glavaš, 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. Ivica Lukić, doc. 

dr. sc. Vanja Mandrić Radivojević, doc. dr. sc. Tomislav Matić, doc. dr. 

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

Tomislav Rudec, doc. dr. sc. Danijel Topić, doc. dr. sc. Davor Vinko, doc. 

dr. sc. Mario Vranješ, Ivanka Ferčec, v. pred, Bruno Zorić, mag. ing. 

comp., Marijana Širić, dipl. iur., student Luka Stojnović, studentica Matea 

Tominović, student Ivan Mihalj, studentica Antonela Vidović, student 

Jure Nakić, student Ivan Mijić   

 

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

Tomislav Švedek, prof. dr. sc. Zoran Baus,  prof. dr. sc. Lajos Jozsa, izv. 

prof. dr. sc. Tomislav Barić,  izv. prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, izv. 

prof. dr. sc. Dražen Slišković, doc. dr. sc. Ivan Aleksi, doc. dr. sc. Damir 

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

Livada, doc. dr. sc. Predrag Marić, doc. dr. sc. Slavko Rupčić, doc. dr. sc. 

Dean Vučinić, Ivan Vidović, mag. ing. comp, mr. sc. Dražen Dorić, v. 

pred, student Ivica Džambo 

 

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 180. sjednice Fakultetskog vijeća 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

2. Donošenje Odluke o izboru nastavnika u nastavno zvanje predavača i nastavno radno 

mjesto predavača 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 

3. Donošenje Odluke o izboru nastavnika u nastavno zvanje predavača i radno mjesto 

predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, 

znanstvene grane anglistika u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim 

vremenom, zamjena za Yvonne Liermann-Zeljak 

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

4. Donošenje Odluke o raspisu natječaja za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko 

zvanje asistent iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, 

znanstvene grane informacijski sustavi  

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Kruno Miličević 

5. Utvrđivanje potrebe da se prof. dr. sc. Zoranu Bausu produlji radni odnos nakon isteka 

akademske godine u kojoj navršava 65 godina života te imenovanje stručnog povjerenstva 

za davanje mišljenja o ispunjavanju kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

6. Pokretanje dijela postupka za izbor dr.sc. Domagoja Ševerdije, dipl.ing. u znanstveno 

zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti - polje 

računarstvo  i imenovanje Stručnog povjerenstva 

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

7. Pokretanje dijela postupka za izbor dr.sc. Slavena Kaluđera, dipl.ing. u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti - polje elektrotehnika  i 

imenovanje Stručnog povjerenstva 

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

8. Donošenje Odluke o usvajanju  izmjena i dopuna Izvedbenog plana nastave za 

preddiplomske sveučilišne studije, diplomske sveučilišne studije i preddiplomski stručni 

studij u akademskoj 2015./2016. godini 

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

9. Izvješće o upisanim studenima u I. godinu na preddiplomske sveučilišne studije, 

diplomske sveučilišne studije i preddiplomski stručni studij u akademskoj 2015./2016. 

godini 

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

10. Donošenje Odluke o načinu izvođenja nastave na Razlikovnim obvezama 

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

11. Upis studenta u I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog  studija u akademskoj 

2015./2016. godini i imenovanje mentora 

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

12. 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 180. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane  22. rujna  2015. godine te predlaže usvajanje Zapisnika.  

Jednoglasno je donijeta 

 

O D L U K A 

 

Usvaja se Zapisnik 180. sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. rujna 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 jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto 

predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, 

znanstvene grane  telekomunikacije i informatika. 

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 nastavno zvanje predavača i 

nastavno radno mjesto predavača  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 23. rujna  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: mr. sc. Anđelko Lišnjić, 

diplomirani inženjer elektrotehnike. Na temelju dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je 

utvrdilo da mr. sc. Anđelko Lišnjić ispunjava uvjete iz članka 98. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju i pet (5) uvjeta iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima 

za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja za izbor u nastavno 

zvanje predavača. Povjerenstvo zaključuje da pristupnik mr. sc. Anđelko Lišnjić udovoljava 

tražene opće i posebne uvjete za izbor u nastavno zvanje  predavača i nastavno radno mjesto 

predavača te predlaže Fakultetskom vijeću da  se mr. sc. Anđelko Lišnjić izabere u nastavno 

zvanje predavača i nastavno radno predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i informatika.  

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. Anđelka Lišnjića u nastavno zvanje predavača i nastavno 

radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i informatika. 

Jednoglasno je donijeta  

ODLUKA 

 

1. Mr.sc. Anđelko Lišnjić, diplomirani inženjer elektrotehnike bira se u nastavno zvanje 

predavača i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Tehničkih  

znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i 

informatika na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

2. Nastavnik iz točke 1. ove Odluke bira se u nastavno zvanje predavača  i nastavno radno 

mjesto predavača s obvezom reizbora ili izbora na više radno mjesto u skladu s člankom 

102. stavkom 1. 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 nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto 

predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, 

znanstvene grane  anglistika.  

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 nastavno zvanje predavača i 

nastavno radno mjesto predavača  iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog 

polja filologija, znanstvene grane anglistika, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim 

radnim vremenom objavljen dana 22. srpnja 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 tri pristupnika: Sanja Matković, magistra engleskog jezika i 

književnosti i magistra njemačkog jezika i književnosti, Tatjana Mioković, profesorica engleskog 

jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti i Krunoslav Pavlović, profesor engleskog 

jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Na temelju dostavljene dokumentacije 

Povjerenstvo je utvrdilo da je pristupnica Sanja Matković dana 23. rujna 2015. godine podnijela 

zahtjev kojim odustaje od prijave na natječaj. Tatjana Mioković ispunjava uvjete iz članka 98. 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete Odluke Rektorskog zbora o 

nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja za 

izbor u nastavno zvanje predavača (opći uvjet iz točke I. stavak 1. i  dva (2) od pet (5) uvjeta iz 

točke II.). Krunoslav Pavlović ne ispunjava uvjete iz članka 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 

i visokom obrazovanju i  uvjete Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i 

stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja za izbor u nastavno zvanje predavača 

jedan (1) od pet (5) nužnih uvjeta Rektorskog zbora. Povjerenstvo zaključuje da pristupnica 

Tatjana Mioković udovoljava tražene opće i posebne uvjete za izbor u nastavno zvanje  predavača 

i nastavno radno mjesto  predavača te predlaže Fakultetskom vijeću da  se  Tatjana Mioković 

izabere u nastavno zvanje predavača i nastavno radno predavača iz znanstvenog područja 

Humanističkih  znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika.  

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  Tatjane Mioković u nastavno zvanje predavača i nastavno radno 

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

znanstvene grane anglistika. 

Jednoglasno je donijeta  

ODLUKA 

 

1. Tatjana Mioković, prof. bira se u nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto 

predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, 

znanstvene grane anglistika na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

2. Sa nastavnicom  iz točke 1. ove Odluke sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme s 

punim radnim vremenom na radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja 

Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika u 

zamjenu za Yvonne Liermann-Zeljak.   

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 



Ad. 4. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, predlaže da se raspiše natječaj 

za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područje Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja računarstva, znanstvene grane informacijski sustavi za potrebe 

izvođenja laboratorijskih vježbi iz predmeta koje izvodi mr.sc. Zoran Balkić koji je na 

roditeljskom dopustu. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane 

informacijski sustavi. 

Ad.5. 

Prof.  dr.  sc. Drago Žagar, dekan, iznosi da prof. dr. sc. Zoranu Bausu sa 30. rujna 2016. godine 

prestaje ugovor o radu po sili zakona zbog navršenih 65 godina života. Sukladno Zakonu o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kada na Fakultetu postoji potreba za nastavkom 

rada zaposlenika Fakultet može sa zaposlenikom koji udovoljava kriterijima izvrsnosti zaključiti 

ugovor o radu na određeno vrijeme od dvije godine. Prof. dr. sc. Zoran Baus uputio je zahtjev za 

produljenje radnog odnosa. Zavod za elektroenergetiku dostavio je obrazloženje o potrebi za 

nastavkom rada prof. dr. sc. Zorana Bausa u izvođenju nastave nakon isteka akademske godine u 

kojoj navršava 65 godina života (zahtjev Zavoda za elektroenergetiku prilaže se Zapisniku). 

Predlaže da Fakultetsko vijeće da suglasnost za produljenje radnog odnosa na određeno vrijeme 

od dvije godine  prof. dr. sc. Zoranu Bausu, do isteka akademske 2017./2018., zbog potrebe za 

nastavkom njegovog rada. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

Daje se suglasnost za produljenje radnog odnosa na određeno vrijeme od dvije (2) godine prof. dr. 

sc. Zoranu Bausu, redovitom profesoru, do isteka akademske 2017./2018. godine, zbog postojanja 

potrebe za nastavkom njegova rada. 

 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, iznosi da je nakon utvrđene potrebe za nastavkom rada 

prof.dr.sc. Zorana Bausa, potrebno imenovati Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o 

ispunjavanju kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti od kojih jedan član mora biti zaposlen 

izvan organizacije u kojoj je zaposlen pristupnik. Na temelju izvješća stručnog povjerenstva 

matični odbor donosi odluku o ispunjenosti kriterija znanstvene izvrsnosti, nakon toga Senat treba 

donijeti prethodno mišljenje o ispunjenosti kriterija nastavne izvrsnosti, a potom Nacionalno 

vijeće donosi odluku o udovoljavanju kriterija izvrsnosti te se zaključuje ugovor o radu na 

određeno vrijeme od dvije (2) godine. Predložio je stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o 

ispunjavanju kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Zorana Bausa. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju kriterija znanstvene i 

nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Zorana Bausa, redovitoga profesora, u postupku zaključivanja  

Ugovora o radu na određeno vrijeme od dvije (2) godine nakon navršenih 65 godina života, u 

sastavu: 

1. prof. dr. sc. Srete Nikolovski, redoviti profesor u trajnom zvanju, predsjednik 

2. prof. dr. sc. Lajos Jozsa, redoviti profesor, član 

3. prof. dr. sc. Sejid Tešnjak, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu, član. 

 

 



Ad. 6. 

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

je Odjel za matematiku podnio zahtjev za provedbu dijela postupka izbora dr.sc. Domagoja 

Ševerdije u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih 

znanosti-polje računarstvo. Predlaže imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u 

postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor dr.sc. 

Domagoja Ševerdije, poslijedoktoranda Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja  

Strossmayera u Osijeku, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik iz znanstvenog područja 

Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor, predsjednik 

 2. prof. dr. sc. Željko Hocenski, redoviti profesor u trajnom zvanju, član 

 3. prof. dr. sc. Vlado Sruk, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva  

     Sveučilišta u Zagrebu, član. 

 

Ad.7. 

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

je dr.sc. Slaven Kaluđer podnio zahtjev za provedbu dijela postupka izbora u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti-polja elektrotehnika. Predlaže 

imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor dr.sc. 

Slavena Kaluđera u znanstveno zvanje znanstveni suradnik iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Jozsa Lajos, redoviti profesor, predsjednik 

 2. prof. dr. sc. Srete Nikolovski, redoviti profesor u trajnom zvanju, član 

 3. prof. dr. sc. Ivica Pavić, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu, član. 

 

Ad.8. 

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

upisa studenata u akademsku 2015./2016. godinu učinjene odgovarajuće izmjene i dopune 

Izvedbenog plana nastave za akademsku 2015./2016. godinu o čemu su nastavnici prethodno 

obavješteni, te je potrebno izmjene i dopune usvojiti na Fakultetskom vijeću. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

Usvajaju se izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za: 

 - preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 

 - preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo 

 - preddiplomski stručni studij Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika,  

   Automatika, Informatika 

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

   Elektroenergetika 

 - diplomski sveučilišni studij Računarstvo 

koji se izvode na Elektrotehničkom fakultetu Osijek u akademskoj 2015./2016. godini. 



 

Ad.9. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević,  prodekan za nastavu i studente, podnio je izvješće o upisu 

studenata u I. godinu studija za sve studije koji se izvode u akademskoj 2015./2016. godini.  

Tablični prikaz upisanih studenata u I. godinu studija za sve studije koji se izvode u akademskoj 

2015./2016. godini prilaže se Zapisniku. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

 

Prihvaća se izvješće o upisanim studentima u I. godinu studija na:  

- preddiplomskom sveučilišnom studiju Elektrotehnika 

 - preddiplomskom sveučilišnom studiju Računarstvo 

 - preddiplomskom stručni studiju Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika,  

              Automatika, Informatika 

 - diplomskom sveučilišnom studiju Elektrotehnika; smjerovi: Komunikacije i  

              informatika, Elektroenergetika 

 - diplomskom sveučilišnom studiju Računarstvo 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek u akademskoj 2015./2016. godini. 

 

Ad. 10. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević,  prodekan za nastavu i studente, obrazložio je način izvođenja 

nastave Razlikovnih obveza za upis na diplomske sveučilišne studije koji se izvode na 

Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

Jednoglasno je donijeta  

ODLUKA 

 

Nastava na Razlikovnim obveza za upis na diplomske sveučilišne studije Elektrotehničkog 

fakulteta Osijek, održavat će se: 

 u potpunosti kod predmeta s upisanih deset (10) ili više studenata (kod izvješća o održanoj 

nastavi bit će u obzir uzeta puna satnica) 

 u 50%-tnom iznosu pune satnice kod predmeta s upisanih šest (6) do devet (9) studenata s 

obvezom održavanja konzultacija za ostatak nastavnog sadržaja (kod izvješća o održanoj 

nastavi bit će u obzir uzeto 75% od pune satnice) 

 konzultativno kod predmeta s upisanih pet (5) ili manje studenata (kod izvješća će biti u 

obzir uzeto 10%*broj studenata pune satnice za svaki oblik nastave na dotičnom 

predmetu, npr. kod upisanih četvero (4) studenata 40% pune satnice predavanja, 40% 

pune satnice laboratorijskih vježbi, 40% pune satnice auditornih vježbi itd.). Nastavnici u 

ovom slučaju preko Loomena trebaju obavijestiti studente o prvom terminu konzultacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad. 11. 

Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, 

podnijela je izvješće o dostavljenim prijavama za upis u I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog 

studija, te predložila upis studenata i imenovanje mentora s napomenom da određenom broju 

upisanih studenata mentori će biti predloženi za slijedeću sjednicu Fakultetskog vijeća. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

 

Odobrava se upis studenata u I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika u 

akademskoj 2015./2016. godini i imenuju se mentori, kako slijedi:  

  

R.br. Ime i prezime studenta 
Poslijediplomski sveučilišni studij 

Elektrotehnika 
Mentor 

1. Tin Benšić smjer Elektroenergetika Doc. dr. sc. M. Barukčić 

2. Dino Masle smjer Elektroenergetika Doc. dr. sc. M. Barukčić 

3. Mr. sc. Dragan Mlakić smjer Elektroenergetika Prof. dr. sc. S. Nikolovski 

4. Jurica Perko smjer Elektroenergetika 
Prof. dr. sc. D. Šljivac 

sumentor doc. dr. sc. D. Topić 

5. Ivan Petrović smjer Elektroenergetika  

6. Ismail Baxhaku smjer Komunikacije i informatika  

7. Dario Fletko smjer Komunikacije i informatika Prof. dr. sc. Ž. Hocenski 

8. Antonio Kožar smjer Komunikacije i informatika  

9. Leon Šneler smjer Komunikacije i informatika Doc. dr. sc. T. Matić 

 

 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 13,45 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar        Dekan 

 

 

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


