KLASA: 003-06/15-01/03
URBROJ: 2158/80-01-15-10
Osijek, 21. prosinca 2015.

ZAPISNIK
sa 183. sjednice Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Osijek održane 21.
prosinca 2015. godine s početkom u 11,00 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. Tomislav Švedek, prof. dr. sc.
Snježana Rimac-Drlje, prof. dr. sc. Goran Martinović, prof. dr. sc.
Lajos Jozsa, izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, izv. prof. dr. sc.
Dominika Crnjac-Milić, izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, 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. Krešimir Fekete, doc. dr. sc. Irena
Galić, doc. dr. sc. Krešimir Grgić, doc. dr. sc. Marijan Herceg, doc.
dr. sc. Josip Job, doc. dr. sc. Anita Katić, doc. dr. sc. Tomislav
Keser, doc. dr. sc. Goran Knežević, doc. dr. sc. Časlav Livada, 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. Danijel Topić, doc. dr. sc. Davor
Vinko, doc. dr. sc. Mario Vranješ, 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 Ivica Džambo, studentica Antonela Vidović,
student Jure Nekić, student Ivan Mijić, student Ivan Mihalj
Odsutni članovi FV: prof. dr. sc. Ivica Crnković, prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prof. dr.
sc. Zoran Baus, prof. dr. sc. Damir Šljivac, izv. prof. dr. sc.
Tomislav Barić, izv. prof. dr. sc. Željko Hederić, izv. prof. dr. sc.
Ljubomir Majdandžić, doc. dr. sc. Ivan Aleksi, doc. dr. sc. Damir
Filko, doc. dr. sc. Hrvoje Glavaš , doc. dr. sc. Ratko Grbić, doc. dr.
sc. Zvonimir Klaić, doc. dr. sc. Emmanuel Karlo Nyarko, doc. dr.
sc. Tomislav Rudec, doc. dr. sc. Slavko Rupčić, doc. dr. sc. Dean
Vučinić, mr. sc. Dražen Dorić, v. pred,
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 182. sjednice Fakultetskog vijeća
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar
2. Izbor nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja
Društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija, znanstvene grane
kineziološka edukacija
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje
3. Raspis javnog natječaja za izbor dva suradnika u naslovno suradničko zvanje
asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja
računarstvo, znanstvene grane programsko inženjerstvo i imenovanje stručnog
povjerenstva
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević
4. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja za izbor dr. sc. Slavena
Kaluđera u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje
Tehničkih znanosti – polje elektrotehnika
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Lajos Jozsa
5. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja za izbor dr. sc. Domagoja
Ševerdije u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje
Tehničkih znanosti – polje računarstvo
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Goran Martinović
6. Ocjena rada asistenata
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje
7. 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
182. sjednice Fakultetskog vijeća održane 08. prosinca 2015. godine te predlaže usvajanje
Zapisnika.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Usvaja se Zapisnik 182. sjednice Fakultetskog vijeća održane 08. prosinca 2015. godine.
Ad. 2.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Snježanu Rimac-Drlje,
prodekanicu za znanost i poslijediplomske studije i predsjednicu Povjerenstva za provjeru
ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja da podnese izvješće Povjerenstva za izbor
nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Društvenih
znanosti, znanstvenog polja kineziologija, znanstvene grane kineziološka edukacija.
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 naslovno
nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog
polja kineziologija, znanstvene grane kineziološka edukacija objavljen dana 14. listopada
2015. godine u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“ i službenoj internetskoj stranici
Fakulteta. Prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnio je samo pristupnik Ljubomir
Pribić, profesor tjelesnog odgoja. Ljubomir Pribić izabran je Odlukom Fakultetskog
vijeća od 14. prosinca 2010. godine u naslovno nastavno zvanje predavača. Na temelju
dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da pristupnik ispunjava četiri uvjeta
iz Točke II. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u
postupku izbora u nastavna zvanja i ima pozitivno ocijenjene rezultate studenske ankete,
zaključuje da pristupnik udovoljava tražene opće i posebne uvjete za ponovni izbor u
nastavno zvanje predavača te predlaže Fakultetskom vijeću da Ljubomira Pribića izabere
u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti,
znanstvenog polja kineziologija, znanstvene grane kineziološka edukacija.
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 Ljubomira Pribića u naslovno nastavno
zvanje predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja
kineziologija, znanstvene grane kineziološka edukacija.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Ljubomir Pribić, profesor tjelesnog odgoja, ponovno se bira se u naslovno
nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti,
znanstvenog polja kineziologija, znanstvene grane kineziološka edukacija na
Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

2. Nastavnik iz točke 1. ove Odluke bira se u naslovno nastavno zvanje predavača u
skladu s člankom 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH,
46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.-Odluka USRH ).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad. 3.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je izv. prof. dr. sc. Krunu Miličevića,
prodekana za nastavu i studente da obrazloži raspis natječaja za izbor dva suradnika u
naslovno suradničko zvanje asistenta.
Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da je za potrebe
izvođenja vježbi iz kolegija „Računarstvo usluga i analiza podataka“ potrebno angažirati
dva suradnika u naslovnom zvanju asistenta te predlaže donošenje odluke o raspisu
natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor dva suradnika u suradničko zvanje
asistenta.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Raspisuje se javni natječaj za izbor dva suradnika u naslovno suradničko zvanje
asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo,
znanstvene grane programsko inženjerstvo.
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor dva suradnika u naslovno suradničko zvanje
asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo,
znanstvene grane programsko inženjerstvo, u sastavu:
1. doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner, docent, predsjednik
2. prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor, član
3. doc. dr. sc. Ivica Lukić, docent, član.
Ad. 4.
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. Slavena Kaluđera u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika u znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno 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
dostavljenu dokumentaciju pristupnika dr. sc. Slavena Kaluđera 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. Slavena Kaluđera u znanstveno zvanje znanstvenog
suradnika u znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zahvalio se izvjestitelju te predložio donošenje
mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. sc. Slavena Kaluđera u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje

elektrotehnika koje će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti polja elektrotehnike i računarstva.
Jednoglasno je donijeto
MIŠLJENJE
o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje
1. Dr. sc. Slaven Kaluđer, 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. Slaven Kaluđer u znanstveno
zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti,
znanstveno polje elektrotehnika.
3. Ovo Mišljenje i Izvješće Stručnog povjerenstva dostavljaju se Matičnom odboru
za područje Tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i računarstva na daljnji
postupak
Ad. 5.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Gorana Martinovića,
predsjednika Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja za izbor u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika, da podnese izvješće za izbor dr. sc. Domagoja Ševerdiju u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstveno područje Tehničkih znanosti,
znanstveno polje računarstvo.
Prof. dr.sc. Goran Martinović, predsjednik Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u
postupku izbora u znanstveno zvanje iznosi da je postupak pokrenut na zahtjev Odjela za
matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku te je Stručno povjerenstvo uvidom u
dostavljenu dokumentaciju pristupnika dr. sc. Domagoja Ševerdije 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. Domagoja Ševerdije u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika u znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje
računarstvo.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zahvalio se izvjestitelju te predložio donošenje
mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. sc. Domagoja Ševerdije u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje
računarstvo koje će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti polja elektrotehnike i računarstva.
Jednoglasno je donijeto

MIŠLJENJE
o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje
1. Dr. sc. Domagoj Ševerdija, poslijedoktorand Odjela za matematiku Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 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 računarstvo.
2. Predlaže se Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti - polja
elektrotehnike i računarstva, da izabere dr.sc. Domagoja Ševerdiju u znanstveno
zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti,
znanstveno polje računarstvo.
3. Ovo Mišljenje i Izvješće Stručnog povjerenstva dostavljaju se Matičnom odboru
za područje Tehničkih znanosti-polja elektrotehnike i računarstva na daljnji
postupak.

Ad. 6.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Snježanu Rimac-Drlje,
prodekanicu za znanost i poslijediplomske studije da podnese izvješće o godišnjoj ocjeni
rada za Tomislavu Galbu, Hrvoja Leventića i Krešimira Romića, asistente
Elektrotehničkog fakulteta Osijek.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije
iznosi da su izvješća o ocjeni rada asistenata Tomislava Galbe, Hrvoja Leventića i
Krešimira Romića upotpunjena održanim kvalifikacijskim doktorskim ispitom, te
predlaže da se donese pozitivna ocjena rada asistenata u akademskoj 2014./2015. godini.
Jednoglasno je donijeta

1.

2.

ODLUKA
o ocijeni rada asistenata
Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu Tomislava Galbe, 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 Hrvoja Leventića, 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

3.

Pozitivna ocjena Fakultetskog vijeća o radu Krešimira Romića, 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.
Krešimira Nenadića, docenta Elektrotehničkog fakulteta Osijek.

Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11,30 sati.

Zapisničar
Mirica Knežević, dipl.iur.

Dekan
Prof. dr. sc. Drago Žagar

