KLASA: 003-06/15-01/03
URBROJ: 2158/80-01-15-09
Osijek, 08. prosinca 2015.

ZAPISNIK
sa 182. sjednice Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Osijek održane 08. prosinca 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. Snježana RimacDrlje, 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. Denis Pelin, izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković, doc. dr. sc.
Marinko Barukčić, 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. Josip Job, 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. 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. Davor Vinko, doc. dr. sc. Mario Vranješ, mr.
sc. Dražen Dorić, v. pred, Ivanka Ferčec, v. pred., Bruno Zorić, mag. ing.
comp., Marijana Širić, dipl.iur., student Luka Stojnović, studentica Matea
Tominović, student Ivica Džambo, studentica Antonela Vidović, student
Jure Nekić, student Ivan Mijić
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. Ljubomir Majdandžić, doc. dr. sc. Ivan Aleksi, doc. dr. sc.
Alfonzo Baumgartner, doc. dr. sc. Damir Blažević, doc. dr. sc. Damir
Filko, doc. dr. sc. Irena Galić, doc. dr. sc. Časlav Livada, doc. dr. sc.
Anita Katić, doc. dr. sc. Danijel Topić, doc. dr. sc. Dean Vučinić, Ivan
Vidović, mag. ing. comp, student Ivan Mihalj
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 181. sjednice Fakultetskog vijeća
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar
2. Raspis javnog natječaja za izbor u zvanje i radno mjesto te imenovanje Stručnog
povjerenstva
2.1. Raspis javnog natječaja za izbor četiri nastavnika 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
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević
2.2. Raspis javnog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektrostrojarstvo na određeno vrijeme
s punim radnom vremenom, zamjena za bolovanje
2.3. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja za izbor jednog
suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektrostrojarstvo
na određeno vrijeme s punim radnom vremenom, zamjena za bolovanje
Izvjestitelj: izv. prof.. dr. sc. Kruno Miličević
2.4. Raspis javnog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane informacijski sustavi na određeno vrijeme
s punim radnim vremenom, zamjena za roditeljski dopust
2.5. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja za izbor jednog
suradnika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane
informacijski sustavi na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena za
roditeljski dopust
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević
3. Prijedlog Strategije razvoja Elektrotehničkog fakulteta Osijek za razdoblje od 2016. do
2020. godine
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar
4. Usvajanje Statuta Studenskog zbora Elektrotehničkog fakulteta Osijek
Izvjestitelj: Luka Stojnović, predsjednik Studenskog zbora
5. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog
obrazovanja za akademsku 2014./2015. godinu
Izvjestitelj: doc. dr. sc. Tomislav Matić
6. Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za
akademsku 2015./2016. godinu
Izvjestitelj: doc. dr. sc. Tomislav Matić
7.1.Odluka o proširenju članova Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete
visokog obrazovanja
7.2. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje
kvalitete visokog
obrazovanja
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar
8. Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar

9. Odluka o imenovanju u Stegovni sud za studente iz redova nastavnika - predsjednika i
člana te njihovih zamjenika
Izvjestitelj: prof .dr. sc. Drago Žagar
10. Izvješće i ocjena rada znanstvenih novaka/asistenata/poslijedoktoranada
Izvjestitelj: prof. dr .sc. Snježana Rimac-Drlje
11. Odluka o davanju ovlasti Rektoru Sveučilišta za provedbu postupka javne nabave čiji je
predmet usluga zaštitnih arheoloških iskopavanja na lokaciji izgradnje nove zgrade
Elektrotehničkog fakulteta Osijek koja se nalazi u zapadnom dijelu sveučilišnog kampusa
te sufinanciranju zaštitnih arheoloških iskopavanja
Izvjestitelj: prof. dr.sc. Drago Žagar
12. Imenovanje recenzenata i urednika za udžbenik „Simulacija komunikacijskih sustava,
Priručnik za
laboratorijske vježbe“, autori: doc. dr. sc. Marijan Herceg i doc. dr. sc. Tomislav Matić
13. Poslijediplomski sveučilišni studij
13.1. Izvedbeni plan nastave za poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika;
smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika za akademsku 2015./2016. godinu
13.2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika mr.sc.
Darka Krmpotića, dipl. ing.
13.3. Odluka o usvajanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora pristupnika
Ivana Vidovića, mag. ing. comp.
13.4. Odluka o usvajanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora pristupnika
Dražena Bajera, mag. ing. comp.
13.5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika
Hrvoja Leventića, mag. ing. comp.
13.6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika
Krešimira Romića, mag. ing. comp.
13.7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika
Tomislava Galbe, mag. ing. comp.
13.8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnice
Marijane Bandić Glavaš, dipl. ing.
13.9. Odluka o imenovanju mentora pristupnicima poslijediplomskog sveučilišnog studija
Elektrotehnika
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 181.
sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. listopada 2015. godine te predlaže usvajanje Zapisnika.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Usvaja se Zapisnik 181. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. listopada 2015. godine.
Ad. 2.1.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je izv. prof. dr. sc. Krunu Miličevića, prodekana za
nastavu i studente da obrazloži raspis natječaja.
Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi kako je Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izdalo Suglasnost za raspis natječaja za izbor četiri
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, u radnom odnosu na
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, te predlaže da se donese odluka o raspisu
natječaja.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Raspisuje se javni natječaj za izbor četiri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i
znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja računarstvo, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim
vremenom.
Ad. 2.2.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je izv. prof. dr. sc. Krunu Miličevića, prodekana za
nastavu i studente da obrazloži raspis natječaja.
Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi kako 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 elektrostrojarstvo u radnom odnosu na
određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena za vrijeme bolovanja poslijedoktorandice
dr. sc. Vedrane Jerković-Štil.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i suradničko
radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja
elektrotehnika, znanstvene grane elektrostrojarstvo u radnom odnosu na određeno vrijeme s
punim radnim vremenom, zamjena za vrijeme bolovanja.
Ad. 2.3.
Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, predlaže imenovanje članova
Stručnog povjerenstva za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i suradničko
radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja
elektrotehnika, znanstvene grane elektrostrojarstvo.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja
elektrotehnika, znanstvene grane elektrostrojarstvo, u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Denis Pelin, izvanredni profesor, predsjednik
2. doc. dr. sc. Marinko Barukčić, docent, član
3. izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, izvanredni profesor, član.

Ad. 2.4.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je izv. prof. dr. sc. Krunu Miličevića, prodekana za
nastavu i studente da obrazloži raspis natječaja.
Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi kako je Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izdalo izmijenjenu Suglasnost za izbor jednog suradnika u
suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane informacijski sustavi na

određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta
predavača mr. sc. Zorana Balkića.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i suradničko
radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja
računarstvo, znanstvene grane informacijski sustavi na određeno vrijeme s punim radnim
vremenom, zamjena za roditeljski dopust.
Ad. 2.5.
Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, predlaže imenovanje članova
Stručnog povjerenstva izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno
mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo,
znanstvene grane informacijski sustavi na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena
za roditeljski dopust.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Imenuje se Stručno povjerenstvo izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja
računarstvo, znanstvene grane informacijski sustavi na određeno vrijeme s punim radnim
vremenom, zamjena za roditeljski dopust, u sastavu:
1. prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor, predsjednik
2. prof. dr. sc. Željko Hocenski, redoviti profesor u trajnom zvanju, član
3. doc. dr. sc. Krešimir Nenadić, docent, član.
Ad. 3.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, iznosi da je Povjerenstvo za izradu strategije izradilo prijedlog
Strategije razvoja Elektrotehničkog fakulteta Osijek za razdoblje od 2016. do 2020. godine kojom
su utvrđeni ciljevi koji strateški određuju razvoj Fakulteta. Upućuje strategiju Fakulteta na javnu
raspravu svim članovima Fakultetskog vijeća. Zamolio je članove Fakultetskog vijeća da iznesu
svoja mišljenja, sugestije i prijedloge u iduća dva tjedna. Strategija Elektrotehničkog fakulteta
Osijek za razdoblje od 2016. do 2020. godine biti će usvojena na sjednici Fakultetskog vijeća u
mjesecu siječnju 2016. godine.
Ad. 4.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, pozvao je Luku Stojnovića, predsjednika Studentskog zbora
Elektrotehničkog fakulteta Osijek, da obrazloži prijedlog Statuta Studentskog zbora.
Luka Stojnović, predsjednik Studentskog zbora Elektrotehničkog fakulteta Osijek, iznosi da je
prijedlog Statuta Studentskog zbora razmatran je na Skupštini Studentskog zbora koja predlaže
Fakultetskom vijeću usvajanje istog.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Usvaja se Statut Studentskog zbora Elektrotehničkog fakulteta Osijek
2. Statut Studentskog zbora Elektrotehničkog fakulteta Osijek u prilogu je Zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Ad.5.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, poziva doc. dr. sc. Tomislava Matića, predsjednika
Povjerenstva unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja da obrazloži Godišnje
izvješće o radu Povjerenstva.
Doc. dr. sc. Tomislav Matić, predsjednik Povjerenstva unaprjeđenje i osiguranje kvalitete
visokog obrazovanja obrazložio je da je Godišnje izvješće o radu Povjerenstva radu Povjerenstva
za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za akademsku 2014./2015. godinu u
skladu s Planom rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za
akademsku 2014./2015. godinu.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
I.
Usvaja se Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog
obrazovanja za akademsku 2014./2015. godinu.
II.
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
za akademsku 2014./2015. godinu u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Ad.6.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, poziva doc. dr. sc. Tomislava Matića, predsjednika
Povjerenstva unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja da obrazloži Plan rada
Povjerenstva.
Doc. dr. sc. Tomislav Matić, predsjednik Povjerenstva unaprjeđenje i osiguranje kvalitete
visokog obrazovanja obrazložio je Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete
visokog obrazovanja za akademsku 2015./2016. godinu.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
I.
Usvaja se Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za
akademsku 2015./2016. godinu.
II.
Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za akademsku
2015./2016. godinu u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Ad.7.1.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže da se proširi Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje
kvalitete visokog obrazovanja s jednim novim članom iz redova vanjskih dionika.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Prihvaća se prijedlog dekana Elektrotehničkog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Drage Žagara o
proširenju članova Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja s
jednim novim članom - predstavnikom vanjskih dionika.
Ad. 7.2.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže da se razrješenje predsjednika doc. dr. sc. Tomislava
Matića i člana doc. dr. sc. Alfonza Baumgartnera Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje
kvalitete visokog obrazovanja na temelju pismenog zahtjeva.
Jednoglasno je donijeta

ODLUKA
Razrješuju se dužnosti predsjednik i član Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete
visokog obrazovanja imenovani Odlukom Fakultetskog vijeća od 26. studenog 2013. godine,
kako slijedi:
1. doc. dr. sc. Tomislav Matić, docent Elektrotehničkog fakulteta Osijek, sa dužnosti predsjednika
Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja
2. doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner, docent Elektrotehničkog fakulteta Osijek, sa dužnosti člana
Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže imenovanje doc. dr. sc. Tomislava Rudeca za novog
predsjednika Povjerenstva i doc. dr. sc. Tomislava Matića za novog člana Povjerenstva za
unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja iz redova predstavnika nastavnika.
Predstavnicima vanjskih dionika i predstavniku studenata istekao je dvogodišnji mandat te
predlaže izbor predsjednika Studentskog zbora Luku Stojnovića na dužnost člana iz redova
predstavnika studenata, a predlaže mr. sc. Zvonimira Kaprockog, RT-RK d.o.o. i dr. sc. Zorana
Kovača, HEP d.d. na dužnost članova iz redova predstavnika vanjskih dionika Povjerenstva.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. doc. dr. sc. Tomislav Rudec, docent Elektrotehničkog fakulteta Osijek, predstavnik nastavnika,
na dužnost predsjednika Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja
2. doc. dr. sc. Tomislav Matić, docent Elektrotehničkog fakulteta Osijek, predstavnik nastavnika,
na dužnost člana Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja
3. Luka Stojnović, student Elektrotehničkog fakulteta Osijek, predstavnik studenata, na dužnost
člana Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja
4. mr. sc. Zvonimir Kaprocki, RT-RK d.o.o., predstavnik vanjskih dionika, na dužnost člana
Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja
5. dr. sc. Zoran Kovač, HEP d.d., predstavnik vanjskih dionika, na dužnost člana Povjerenstva za
unaprjeđenje i osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja.
Ad.8.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže imenovanje članova Etičkog povjerenstvo
Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Na prijedlog nije bilo primjedbi, te je jednoglasno donijeta
sljedeća
ODLUKA
Imenuje se Etičko povjerenstvo Elektrotehničkog fakulteta Osijek, u sljedećem sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković, izvanredni profesor, predsjednik
2. prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor, član
3. Goran Horvat, mag. ing., asistent, član
4. Mirica Knežević, dipl. iur, tajnica Fakulteta, član
5. Luka Stojnović, student, član.
II.
Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

Ad.9.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže imenovanje članova Stegovnog suda Elektrotehničkog
fakulteta Osijek iz reda nastavnika. Na prijedlog nije bilo primjedbi, te je jednoglasno donijeta
ODLUKA
Imenuju se članovi i zamjenici članova Stegovnog suda za studenta iz reda nastavnika, kako
slijedi:
1. prof. dr. sc. Željko Hocenski, redoviti profesor u trajnom zvanju, predsjednik
doc. dr. sc. Slavko Rupčić, docent, zamjenik predsjednika
2. doc. dr. sc. Goran Knežević, docent, član
doc. dr. sc. Krešimir Fekete, docent, zamjenik člana.
Ad. 10.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, poziva prof. dr. sc. Snježanu Rimac-Drlje, prodekanicu za
znanost i poslijediplomske studije da obrazloži Izvješća i ocjene rada znanstvenih novaka,
asistenata i poslijedoktoranada Elektrotehničkog fakulteta Osijek.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije, obrazlaže
da su Izvješća i ocjene o radu znanstvenih novaka, asistenata i poslijedoktoranada dostavljena
Povjerenstvu za stjecanje doktorata znanosti. Uvidom u dostavljena Izvješća zaključeno je da
nedostaju Izvješća i ocjene o radu asistenata kojima je u tijeku kvalifikacijski doktorski ispit,
kako slijedi: Tomislav Galba, mag. ing., Hrvoje Leventić, mag. ing. i Krešimir Romić, mag. ing.
Jednoglasno je donijeta

1.

2.

3.

4.

5.

ODLUKA
o ocijeni rada znanstvenih novaka, asistenata i poslijedoktoranada
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu Denisa Vranješa, asistenata – znanstvenog
novaka Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada asistentaznanstvenog novaka u akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni
mentorice prof. dr. sc. Snježane Rimac-Drlje, redovite profesorice u trajnom zvanju
Elektrotehničkog fakulteta Osijek.
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu Dražena Bajera, asistenata – znanstvenog
novaka Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada asistenta –
znanstvenog novaka u akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni
mentorice prof. dr. sc. Gorana Martinovića, redovitog profesora Elektrotehničkog
fakulteta Osijek
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu Gorana Horvata, asistenata-znanstvenog
novaka Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada asistentaznanstvenog novaka u akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni
mentora prof. dr. sc. Drage Žagara, redovitog profesora u trajnom zvanju
Elektrotehničkog fakulteta Osijek.
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu Brune Zorića, asistenata-znanstvenog
novaka Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada asistenta –
znanstvenog novaka u akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni
mentora prof. dr. sc. Gorana Martinovića, redovitog profesora i doc. dr. sc. Alfonza
Baumgartnera, docenta Elektrotehničkog fakulteta Osijek
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu Josipa Miletića, asistenata Elektrotehničkog
fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada asistenta u akademskoj 2014./2015.
godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni mentora prof. dr. sc. Roberta Mangera, redovitog
profesora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc.
Tomislava Rudeca, docenta Elektrotehničkog fakulteta Osijek

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu Ivana Vidovića, asistenata Elektrotehničkog
fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada asistenta u akademskoj 2014./2015.
godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni mentora prof. dr. sc. Željka Hocenskog, redovitog
profesora u trajnom zvanju Elektrotehničkog fakulteta Osijek
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu Ivane Hartmann Tolić, asistenata
Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada asistenta u
akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni mentora doc. dr. sc. Alfonza
Baumgartnera, docenta Elektrotehničkog fakulteta Osijek.
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu Krešimira Vdovjaka, asistenata
Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada asistenta u
akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni mentorice doc. dr. sc. Irene
Galić, docentice Elektrotehničkog fakulteta Osijek
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu Ivana Biondića, asistenata Elektrotehničkog
fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada asistenta u akademskoj 2014./2015.
godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni mentora izv. prof. dr. sc. Krune Miličevića,
izvanrednog profesora Elektrotehničkog fakulteta Osijek.
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu dr. sc. Josipa Balena, poslijedoktoranda
Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada
poslijedoktoranada u akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni
mentora prof. dr. sc. Gorana Martinovića, redovitog profesora Elektrotehničkog
fakulteta Osijek
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu dr. sc. Mirka Köhlera, poslijedoktoranda
Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada
poslijedoktoranada u akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni
mentora prof. dr. sc. Franje Jovića, redovitog profesora u trajnom zvanju
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu dr. sc. Višnje Križanović Čik,
poslijedoktoranda Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada
poslijedoktoranada u akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni
mentora prof. dr. sc. Drage Žagara, redovitog profesora u trajnom zvanju
Elektrotehničkog fakulteta Osijek
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu dr. sc. Zdravka Krpića, poslijedoktoranda
Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada
poslijedoktoranada u akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni
mentora prof. dr. sc. Gorana Martinovića, redovitog profesora Elektrotehničkog
fakulteta Osijek
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu dr. sc. Tomislava Matića, poslijedoktoranda
Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada
poslijedoktoranada u akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni
mentora prof. dr. sc. Željka Hocenskog, redovitog profesora u trajnom zvanju
Elektrotehničkog fakulteta Osijek
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu dr. sc. Gorana Rozinga, poslijedoktoranda
Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada
poslijedoktoranada u akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj pozitivnoj ocjeni
mentora prof. dr. sc. Vlatko Marušić, redovitog profesora Strojarskog fakulteta u
Slavonskom Brodu
Negativna ocjena Fakultetskog vijeća o radu Anite Kvaček, asistenata-znanstvenog
novaka Elektrotehničkog fakulteta Osijek temelji se na Izvješću o ocjeni rada u
akademskoj 2014./2015. godini i ukupnoj negativnoj ocjeni mentorice prof. dr. sc.
Vlaste Mohaček-Grošev, redovite profesorice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 11.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, iznosi da bi nova zgrada Elektrotehničkog fakulteta Osijek
trebala biti izgrađena u zapadnom dijelu sveučilišnog kampusa, te da se na predviđenoj lokaciji
trebaju obaviti zaštitna arheološka iskopavanja. Javnu nabavu zaštitnih arheoloških iskopavanja
obavit će Uprava Sveučilišta, te je potrebno donijeti odluku kojom će se Rektor Sveučilišta
ovlastiti za provedbu postupka javne nabave i da će Elektrotehnički fakultet Osijek sufinancirati
radove na istima. Na temelju dosadašnjeg iskustva vrijednost radova iznosi cca. 800kn/m² (bez
PDV-a), što bi za previđenu lokaciju površine 3.465,00m² (45,00mx77m) značilo da ukupna
vrijednost radova iznosi cca. 2.772.000,00 kn (bez PDV-a). Važno je započeti s navedenim
radovima jer nakon toga moći će se aplicirati na sredstva iz europskih fondova iz kojih će biti
vraćena sredstva sufinanciranih radova. Ističe da bi donošenjem navedene odluke nova zgrada
mogla biti izgrađena do 2020. godine, te da bez nove zgrade nema razvoja i širenja Fakulteta.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Ovlašćuje se prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
da u ime i za račun Elektrotehničkog fakulteta Osijek provede postupak javne nabave za usluge
zaštitnih arheoloških iskopavanja za novu zgradu Elektrotehničkog fakulteta Osijek u zapadnom
dijelu sveučilišnog kampusa.
2. Elektrotehnički fakultet Osijek će sufinancirati radove koji su predmet javne nabave iz točke 1.
ove Odluke u iznosu od cca. 2.772.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno u iznosu od cca.
3.465.000,00 kuna (s PDV-om).
Ad.12.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, poziva prof. dr. sc. Snježanu Rimac-Drlje, predsjednicu
Povjerenstva za izdavačku djelatnost da obrazloži imenovanje recenzenata i urednika za
izdavanje udžbenika.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost predlaže
imenovanje recenzenata i urednika za udžbenik „Simulacija komunikacijskih sustava, Priručnik
za laboratorijske vježbe“, autori: doc. dr. sc. Marijan Herceg i doc. dr. sc. Tomislav Matić.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Imenuju se recenzenti za recenziju udžbenika „Simulacija komunikacijskih sustava, Priručnik
za laboratorijske vježbe“, autori: doc. dr. sc. Marijan Herceg i doc. dr. sc. Tomislav Matić, kako
slijedi:
1. prof. dr. sc. Borivoj Modlic, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta
u Zagrebu
2. doc. dr. sc. Davor Vinko, docent.
2. Urednikom izdanja udžbenika „Simulacija komunikacijskih sustava, Priručnik za laboratorijske
vježbe“ imenuje se doc. dr. sc. Tomislav Matić, docent.

Ad.13.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, poziva prof. dr. sc. Snježanu Rimac-Drlje, prodekanicu za
znanost i poslijediplomske studije i predsjednicu Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti da
obrazloži točke dnevnog reda poslijediplomskog sveučilišnog studija.

Ad 13.1.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i
predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanost predlaže da se usvoji izvedbeni plan
nastave za poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika,
Komunikacije i informatika.
Izvedbeni plan nastave za poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika; smjerovi:
Elektroenergetika, Komunikacije i informatika čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Usvaja se izvedbeni plan nastave za poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika; smjerovi:
Elektroenergetika, Komunikacije i informatika.
Ad.13.2.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i
predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je pristupnik mr.sc. Darko
Krmpotić predao doktorsku disertaciju i ostvario sve uvjete za pokretanje postupka ocjene
doktorske disertacije. Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti razmotrilo je zahtjev
pristupnika te je ispred Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti predložila imenovanje
Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom “Analiza informacijskih
obrazaca procesnih signala pomoću ekspandirane 1D Carnapove entropije“ pristupnika mr.sc.
Darka Krmpotića, dipl.ing. u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković, izvanredni profesor, predsjednik
2. doc. dr. sc. Damir Blažević, docent, mentor-član
3. prof. dr. sc. Bojan Jerbić, redoviti profesor, član, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu.
Ad.13.3.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i
predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti zamolila je izv. prof. dr. sc. Roberta
Cupeca da podnese izvješće s održanog javnog razgovora pristupnika Ivana Vidovića, mag. ing.
comp.
Izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, predsjednik Povjerenstva za javni razgovor pristupnika Ivana
Vidovića, mag. ing. comp. podnio je izvješće s održanog javnog razgovora.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Usvaja se Izvješće Povjerenstva za javni razgovor i utvrđuje tema doktorske disertacije
pod naslovom „Prepoznavanje redova usjeva na slici primjenom metoda globalne
optimizacije“ pristupnika Ivana Vidovića, mag. ing. comp.
2. Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr.sc. Željko Hocenski,
redoviti profesor u trajnom zvanju, a za sumentora izv. prof. dr. sc. Robert Cupec,
izvanredni profesor.

Ad.13.4.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i
predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti zamolila je prof. dr. sc. Željka
Hocenskog da podnese izvješće s održanog javnog razgovora pristupnika Dražena Bajera, mag.
ing. comp.
Prof. dr. sc. Željko Hocenski, predsjednik Povjerenstva za javni razgovor pristupnika Dražena
Bajera, mag. ing. comp. podnio je izvješće s održanog javnog razgovora.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Usvaja se Izvješće Povjerenstva za javni razgovor i prihvaća se tema doktorske disertacije
pod naslovom „Unaprjeđenja algoritma diferencijalne evolucije podešavanjem
parametara i izborom početne populacije“ pristupnika Dražena Bajera, mag. ing. comp.
2. Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr.sc. Goran Martinović,
redoviti profesor.
Ad.13.5.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i
predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je Povjerenstvo razmatralo
zahtjev pristupnika Hrvoje Leventića, mag. ing. comp. za održavanje kvalifikacijskog ispita te je
ispred Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti predložila imenovanje Povjerenstva za
kvalifikacijski doktorski ispit.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Imenuje se Povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Hrvoja Leventića, mag. ing.
comp. u sastavu:
1. prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor, predsjednik
2. doc. dr. sc. Irena Galić, docent, predloženi mentor-član
3. doc. dr. sc. Krešimir Nenadić, docent, član
4. doc. dr. sc. Časlav Livada, docent, zamjenik člana.
Ad.13.6.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i
predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je Povjerenstvo razmatralo
zahtjev pristupnika Krešimira Romića, mag. ing. comp. za održavanje kvalifikacijskog ispita te je
ispred Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti predložila imenovanje Povjerenstva za
kvalifikacijski doktorski ispit.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Imenuje se Povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Krešimira Romića, mag.
ing. comp. u sastavu:
1. prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, redoviti profesor u trajnom zvanju,, predsjednik
2. doc.dr.sc. Krešimir Nenadić, docent, predloženi mentor, član
3. doc.dr.sc. Irena Galić, docent, član
4. doc.dr.sc. Časlav Livada, docent, zamjenik člana.

Ad.13.7.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i
predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je Povjerenstvo razmatralo
zahtjev pristupnika Tomislava Galbe, mag. ing. comp. za održavanje kvalifikacijskog ispita te je
ispred Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti predložila imenovanje Povjerenstva za
kvalifikacijski doktorski ispit.
Jednoglasno je donijeta

ODLUKA
Imenuje se Povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Tomislava Galbe, mag. ing.
comp. u sastavu:
1. prof.dr.sc. Drago Žagar, redoviti profesor u trajnom zvanju, predsjednik
2. doc.dr.sc. Alfonzo Baumgartner, docent, predloženi mentor-član
3. doc.dr.sc. Krešimir Nenadić, docent, član
4. doc.dr.sc. Damir Blažević, docent, zamjenik člana.

Ad.13.8.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i
predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je Povjerenstvo razmatralo
zahtjev pristupnice Marijane Bandić Glavaš, dipl. ing. za održavanje kvalifikacijskog ispita te je
ispred Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti predložila imenovanje Povjerenstva za
kvalifikacijski doktorski ispit.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Imenuje se Povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnice Marijane Bandić Glavaš,
dipl. ing. u sastavu:
1. prof.dr.sc. Goran Martinović, redoviti profesor, predsjednik
2. doc.dr.sc. Irena Galić, docent, predloženi mentor-član
3. prof.dr.sc. Vlado Majstorović, redoviti profesor, član, Sveučilište u Mostaru
4. doc.dr.sc. Krešimir Nenadić, docent, zamjenik člana.

Ad.13.9.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i
predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je Povjerenstvo razmatralo
zahtjeve pristupnika Ivana Petrovića i Ismaila Baxhaku za mentorom, te je predložilo mentore
pristupnicima.
Jednoglasno je donijeta

ODLUKA
Studentima I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika u akademskoj
2015./2016. godini imenuju se mentori, kako slijedi:
Ime i prezime
Ivan Petrović
Ismail Baxhaku

Smjer na poslijedipl.
studiju
Elektroenergetika
Komunikacije i informatika

Mentor
doc. dr. sc. Marinko Barukčić
prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje

Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12,15 sati.

Zapisničar
Mirica Knežević, dipl.iur.

Dekan
Prof. dr. sc. Drago Žagar

