
 

 

 

 

 

KLASA: 003-06/16-01/03 

URBROJ: 2158/80-01-16-01 

Osijek, 26. siječnja 2016. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 184. sjednice Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Osijek održane 26. siječnja 2016. 

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. Snježana Rimac-Drlje, prof. dr. sc. Zoran Baus, 

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

Damir Šljivac, izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, 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. Damir Blažević, doc. dr. sc. Damir Filko,  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. Josip Job, doc. dr. sc. 

Anita Katić, doc. dr. sc. Tomislav Keser, doc. dr. sc. Zvonimir Klaić, doc. 

dr. sc. Časlav Livada, 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. Slavko 

Rupčić, 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 Antonela Vidović, student Jure Nekić, student Ivan 

Mijić  

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

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

Dominika Crnjac-Milić, izv. prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, doc. dr. 

sc. Goran Knežević, doc. dr. sc. Ivica Lukić, doc. dr. sc. Tomislav Rudec,  

doc. dr. sc. Dean Vučinić, mr. sc. Dražen Dorić, v. pred, studentica Matea 

Tominović, student Ivan Mihalj, 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 183. sjednice Fakultetskog vijeća 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

2. Donošenje Odluke o izboru četiri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

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

znanstvenog polja računarstvo 

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

3. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju kriterija znanstvene i 

nastavne izvrsnosti za prof. dr. sc. Zorana Bausa i donošenje mišljenja o ispunjavanju 

znanstvene izvrsnosti 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Srete Nikolovski 

4 Utvrđivanje potrebe da se prof. dr. sc. Tomislavu Švedeku produlji radni odnos nakon 

isteka akademske godine u kojoj navršava 65 godina života 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

5. Usvajanje Strategije razvoja Elektrotehničkog fakulteta Osijek za razdoblje od 2016. do 

2020. godine 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

6. Usvajanje Pravila o međunarodnoj odlaznoj i dolaznoj mobilnosti nastavnog i 

nenastavnog osoblja i studenata 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Goran Martinović 

7. Usvajanje Naputka za prijavu i praćenje provedbe projekata 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Goran Martinović 

8. Donošenje Odluke o imenovanju vanjskog dionika za člana Povjerenstva za unaprjeđenje 

i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

9. Usvajanje Plana izdavačke djelatnosti za 2016. godinu 

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

10. Poslijediplomski  sveučilišni   studij 

10.1. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske 

disertacije pristupnika Dejana Barešića, dipl. ing. 

10.2. Donošenje Odluka o naknadnom upisu na poslijediplomski sveučilišni studij 

Elektrotehnika i imenovanje mentora 

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

11. Donošenje Odluke za raspis natječaja za upis studenata na poslijediplomske 

specijalističke studije: Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, Napredne 

komunikacijske tehnologije i Procesno računarstvo za upis studenata u akademskoj 

2015./2016. godini 

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 183. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. prosinca  2015. godine te predlaže usvajanje Zapisnika.  

Jednoglasno je donijeta 

 

O D L U K A 

Usvaja se Zapisnik 183. sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. prosinca 2015. godine. 

 

Ad. 2. 
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je  prof. dr. sc. Snježanu Drlje-Rimac, prodekanicu za 

znanost i poslijediplomske studije i predsjednicu Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za 

izbor u zvanja da podnese izvješće Povjerenstva za izbor četiri nastavnika u znanstveno-nastavno 

zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja računarstvo. 

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

izbor u zvanja iznosi da je Natječaj za izbor četiri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja računarstvo objavljen dana 16. prosinca 2015. godine u „Narodnim 

novinama“, „Glasu Slavonije“, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog 

istraživačkog prostora (EURAXESS Jobs portal), oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, službenoj internetskoj stranici Sveučilišta i službenoj internetskoj stranici 

Fakulteta. Prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnijela su četiri pristupnika: dr. sc. Mirko 

Köhler, dr. sc. Zdravko Krpić, dr. sc. Tomislav Matić i dr. sc. Josip Balen. Na temelju 

dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da pristupnici ispunjavaju opće i posebne 

uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (pristupnici su Odlukom Matičnog odbora 

za područje tehničkih znanosti-polja elektrotehnike i računarstva izabrani u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti-polje računarstvo i upisani su 

u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik te imaju pozitivno ocijenjeno 

nastupno predavanje). 

Nakon provjere uvjeta Rektorskog zbora Povjerenstvo je utvrdilo da: dr. sc. Mirko Köhler 

ispunjava tri od četiri uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 

dr. sc. Zdravko Krpić ispunjava tri od četiri uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-

nastavno zvanje docenta, dr. sc. Tomislav Matić ispunjava tri od četiri uvjeta Rektorskog zbora 

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta i dr. sc. Josip Balen ispunjava četiri od četiri 

uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Povjerenstvo zaključuje 

da pristupnici udovoljavaju tražene opće i posebne uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 

docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta te predlaže Fakultetskom vijeću da se: dr. 

sc. Mirko Köhler, dr. sc. Zdravko Krpić, dr. sc. Tomislav Matić i dr. sc. Josip Balen izaberu 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.  

Izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja u prilogu je Zapisnika i 

čini njegov sastavni dio. 

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 dr. sc. Josipa Balena u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

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

znanstvenog polja računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta  

 

 



ODLUKA 

 

Dr. sc. Josip Balen, poslijedoktorand, bira se 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 na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

Docent iz točke 1. ove Odluke bira se u znanstveno-nastavno zvanje docenta temeljem 

članka 93. 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., 101/14. i 60/15.-Odluka USRH). 

S nastavnikom iz točke 1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme 

s punim radnim vremenom, s obvezom provođenje reizbora ili izbora na više radno 

mjesto 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., 101/14. i 60/15.-Odluka USRH). 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

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 dr. sc. Mirka Köhlera u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

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

znanstvenog polja računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

 

 Dr. sc. Mirko Köhler, poslijedoktorand, bira se 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 na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

Docent iz točke 1. ove Odluke bira se u znanstveno-nastavno zvanje docenta temeljem 

članka 93. 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., 101/14. i 60/15.-Odluka USRH). 

S nastavnikom iz točke 1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme 

s punim radnim vremenom, s obvezom provođenje reizbora ili izbora na više radno 

mjesto 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., 101/14. i 60/15.-Odluka USRH). 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

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 dr. sc. Zdravka Krpića u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

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

znanstvenog polja računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta 

 

 

 



ODLUKA 

Dr. sc. Zdravko Krpić, poslijedoktorand, bira se 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 na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

Docent iz točke 1. ove Odluke bira se u znanstveno-nastavno zvanje docenta temeljem 

članka 93. 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., 101/14. i 60/15.-Odluka USRH). 

S nastavnikom iz točke 1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme 

s punim radnim vremenom, s obvezom provođenje reizbora ili izbora na više radno 

mjesto 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., 101/14. i 60/15.-Odluka USRH). 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

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 dr. sc. Tomislava Matića u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

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

znanstvenog polja računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Dr. sc. Tomislav Matić, poslijedoktorand, bira se 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 na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

Docent iz točke 1. ove Odluke bira se u znanstveno-nastavno zvanje docenta temeljem 

članka 93. 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., 101/14. i 60/15.-Odluka USRH). 

S nastavnikom iz točke 1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme 

s punim radnim vremenom, s obvezom provođenje reizbora ili izbora na više radno 

mjesto 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., 101/14. i 60/15.-Odluka USRH). 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja  

 

Ad. 3.  

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Sretu Nikolovskog, predsjednika 

Stručnog povjerenstva za provjeru ispunjavanja kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti za 

prof.dr.sc. Zorana Bausa da podnese izvješće. 

Prof. dr. sc. Srete Nikolovoski, iznosi da je Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Srete 

Nikolovski, predsjednik, prof. dr. sc. Lajos Jozsa  i prof. dr. sc. Sejid Tešnjak, članovi, sastavilo 

dana 21. prosinca 2015. godine skupno izvješće o znanstvenoj i nastavnoj izvrsnosti za prof. dr. 

sc. Zorana Bausa, redovitog profesora Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Obrazložio je izvješće i 

predložio prihvaćanje istoga. 

Skupno izvješće o znanstvenoj i nastavnoj izvrsnosti za prof. dr. sc. Zorana Bausa u prilogu je 

Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 



Jednoglasno je donijeto  

 

MIŠLJENJE I PRIJEDLOG 

 

1. Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za provjeru ispunjavanja kriterija znanstvene i 

nastavne izvrsnosti za dr. sc. Zorana Bausa, redovitog profesora Elektrotehničkog fakulteta 

Osijek. 

                                                                                                                     

2. Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta Osijek daje mišljenje i prijedlog Matičnom 

odboru za područje tehničkih znanosti - polja elektrotehnika i računarstva da temeljem Izvješća 

Stručnog povjerenstva za provjeru ispunjavanja kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti za prof. 

dr. sc. Zorana Bausa, a sukladno članku 102., stavku 9. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju, donese odluku o ispunjenju kriterija znanstvene izvrsnosti iz članka 102., 

stavka 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za zaključenje ugovora o radu 

na određeno vrijeme od dvije godine nakon 65. godine života. 

 

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Matičnom odboru za područje tehničkih 

znanosti – polja elektrotehnika i računarstva, na daljnji postupak. 

 

 

Ad. 4. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, iznosi da je prof.dr.sc. Tomislav Švedek, redoviti profesor u 

trajnom zvanju podnio zahtjev za zaključivanje ugovora o radu nakon navršene 65. godine života. 

Zavod za komunikacije dostavio je Fakultetskom vijeću zahtjev za utvrđivanje potrebe za 

nastavkom rada prof. dr. sc. Tomislava Švedeka. Zamolio je doc. dr. sc. Slavka Rupčića, 

predstojnika Zavoda da obrazloži zahtjev Zavoda za komunikacije. 

Doc. dr. sc. Slavko Rupčić, predstojnik Zavoda za komunikacije, iznosi da je na sjednici Zavoda 

za komunikacije koja je održana 20. siječnja 2016. godine razmatrana zamolba prof. dr. sc. 

Tomislava Švedeka, redovitog profesora u trajnom zvanju za nastavkom sudjelovanja  u izvedbi 

nastave na Elektrotehničkom fakultetu Osijek nakon isteka akademske 2015./2016. godine u 

kojoj navršava 65 godina života. Predočeni su uvjeti iz članka 102. stavak 7. ZoZDiVO/03.  

životopis te znanstvena i nastavna karijera  prof. dr. sc. Tomislava Švedeka. Zaključeno je da je 

prof. dr. sc. Tomislav Švedek svojim uspješnim znanstvenim i nastavnim radom ostvario izniman 

doprinos u razvoju znanstvene  djelatnosti, osposobljavanju znanstvenog i nastavnog podmlatka u 

obrazovnom procesu. Stoga, Zavod za komunikacije iskazuje potrebu za nastavkom sudjelovanja 

prof. dr. sc. Tomislava Švedeka u izvedbi nastave nakon isteka akademske godine u kojoj 

navršava 65 godina života. Predlaže se Fakultetskom vijeću da  utvrdi potrebu za nastavkom rada 

prof. dr. sc. Tomislava Švedeka, redovitog profesora u trajnom zvanju. 

Zahtjev Zavoda za komunikacije u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

Ovom Odlukom utvrđuje se potreba za nastavkom sudjelovanja prof. dr. sc. Tomislava Švedeka, 

redovitog profesora u trajnom zvanju u Zavodu za komunikacije na Elektrotehničkom fakultetu 

Osijek, u izvedbi nastave na Elektrotehničkom fakultetu Osijek nakon isteka 65. godine života i 

sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog 

profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom  

zvanju na vrijeme od dvije godine odnosno do 30. rujna 2018. godine. 

 

 

 



Ad. 5. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, iznosi da primjedbi i prijedloga na Strategiju razvoja 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek za period 2016. do 2020. godine nije bilo. Strategijom su 

obuhvaćena tri strateška cilja: nastavna djelatnost, znanstvena djelatnost i poslovanje, stručna 

djelatnost, infrastruktura i sustav kvalitete.  

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, izložio je zadatke koji su 

vezani u vezi s  ciljem: nastavna djelatnost. 

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

zadatke koji su u vezi s ciljem: znanstvena djelatnost. 

Izv. prof. dr. sc. Držen Slišković, prodekan za poslovanje, tehnologiju i suradnju s gospodarstvom 

izložio je zadatke koji su u vezi s ciljem: poslovanje, stručna djelatnost, infrastruktura i sustav 

kvalitete. 

Strategija razvoja Elektrotehničkog fakulteta Osijek za razdoblje 2016. do 2020. godine u prilogu 

je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Jednoglasno je donijeta 

 ODLUKA 

 

 Usvaja se Strategija razvoja Elektrotehničkog fakulteta Osijek za razdoblje 2016. do 2020. 

godine. 

 

Ad. 6. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Gorana Martinovića da izloži Pravila o 

međunarodnoj odlaznoj i dolaznoj mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata. 

Prof. dr. sc. Goran Martinović, prodekan za međunarodnu suradnju, iznosi da je međunarodna 

mobilnost regulirana Pravilnikom o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti 

dolaznih i odlaznih studenata i (ne)nastavnog osoblja u okviru ključne aktivnosti 1 Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji nam daje mogućnost da vlastitim pravilima reguliramo 

međunarodnu odlaznu i dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata.  

Pravila o međunarodnoj odlaznoj i dolaznoj mobilnosti nastavnog i nenastavnog i studenata 

prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Primjedbi i prijedloga nije bilo, te je jednoglasno donijeta  

 

ODLUKA 

Usvajaju se Pravila o međunarodnoj odlaznoj i dolaznoj mobilnosti nastavnog i nenastavnog 

osoblja i studenata na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

 

Ad. 7. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Gorana Martinovića da izloži Naputak za 

prijavu i praćenje provedbe projekata na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

Prof. dr. sc. Goran Martinović, prodekan za međunarodnu suradnju, iznosi da su Naputkom 

definirane procedure za prijavu i praćenje provedbe projekata na Elektrotehničkom fakultetu 

Osijek. 

Naputak za prijavu i praćenje provedbe projekata na Elektrotehničkom fakultetu Osijek prilaže se 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Primjedbi i prijedloga nije bilo, te je jednoglasno donijeta 

 

ODLUKA 

Usvaja se Naputak za prijavu i praćenje provedbe projekata na Elektrotehničkom fakultetu 

Osijek. 

 



Ad. 8. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže imenovanje Borisa Bajtla, dipl. ing. (SIEMENS CVC 

d.o.o. Osijek) kao predstavnika vanjskih dionika za člana Povjerenstva za unaprjeđenje i 

osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

1. Boris Bajtl, SIEMENS CVC d.o.o. Osijek, imenuje se na dužnost člana Povjerenstva za 

unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja iz redova predstavnika vanjskih dionika. 

2. Imenovani predstavnik vanjskih dionika bira se na vrijeme od dvije (2) godine. 

 

Ad. 9. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, poziva prof. dr. sc. Snježanu Rimac-Drlje, prodekanicu za 

znanost i poslijediplomske studije i predsjednicu Povjerenstva za izdavačku djelatnost da 

obrazloži Plan izdavačke djelatnosti za 2016. godinu. 

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

predsjednica Povjerenstva za izdavaču djelatnost iznosi kako je Plan izdavačke djelatnosti za 

2016. godinu sastavljen na temelju dostavljenih prijedloga nastavnika Fakulteta. Naglašava da je 

Plan izdavačke djelatnosti za 2016. godinu bio dostupan članovima Fakultetskog vijeća na 

Intranetskim stranicama. 

Plan izdavačke djelatnosti za 2016. godinu prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Usvaja se Plan izdavačke djelatnosti Elektrotehničkog fakulteta Osijek za 2016. godinu. 

 

Ad. 10.1. 

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

predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, iznosi da je pristupnik Dejan Barešić, 

dipl. ing. podnio zahtjev za prihvaćanje teme doktorske disertacije. Povjerenstvo za stjecanje 

doktorata znanosti razmotrilo je zahtjev navedenog pristupnika te je predložilo imenovanje 

Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Imenuje se Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupniku Dejanu Barešiću, 

dipl. ing., u sastavu: 

 

1. doc. dr. sc. Marinko Barukčić, docent, predsjednik 

2. izv. prof. dr. sc. Željko Hederić, izvanredni profesor, predloženi mentor 

3. izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Zagreb, član 

4. doc. dr. sc. Predrag Marić, docent, zamjena člana. 

 

Ad. 10.2.1. 

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

predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je Ivan Špeh, dipl. ing. podnio 

zahtjev za naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer 

Komunikacije i informatika. Povjerenstvo je razmotrilo zahtjev te je predložilo naknadni upis 

Ivana Špeha, dipl. ing. i imenovanje mentora. 

Jednoglasno je donijeta 



 

ODLUKA 

1. Ivanu Špehu, dipl. ing. odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni studij 

Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika u akademskoj 2015./2016. godini. 

2. Imenovanom se za mentora na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Elektrotehnika, smjer 

Komunikacije i informatika imenuje doc. dr. sc. Krešimir Grgić, docent Elektrotehničkog 

fakulteta Osijek. 

 

Ad. 10.2.2. 

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

predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je Damir Nožica, dipl. ing. 

prometa podnio zahtjev za naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, 

smjer Komunikacije i informatika u akademskoj 2015./2016. godini. Povjerenstvo je razmotrilo 

zahtjev te je predložilo naknadni upis Damira Nožice, dipl. ing. prometa, imenovanje mentora i 

imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje ispita razlike. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1. Damiru Nožici, dipl. ing. odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni studij 

Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika u akademskoj 2015./2016. godini. 

2. Imenovanom se za mentora na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Elektrotehnika, smjer 

Komunikacije i informatika imenuje doc. dr. sc. Damir Blažević, docent Elektrotehničkog 

fakulteta Osijek. 

3. Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje ispita razlike, u sastavu: 

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

 2. doc. dr. sc. Damir Blažević, docent, član 

 3. doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner, docent, član. 

 

Ad. 10.2.3. 

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

predsjednica Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je potrebno imenovati 

mentora Antoniu Kožaru, mag. ing., studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija 

Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

Antoniu Kožaru, mag. ing., za mentora na poslijediplomskom sveučilišnom studiju 

Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika imenuje se doc. dr. sc. Mario Vranješ, docent 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

 

Ad. 11. 

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

potrebu da se ponovno raspiše natječaj za upis studenata na poslijediplomske specijalističke 

studije u akademskoj 2015./2016. godini jer se na natječaj objavljen dana 09. rujna 2015. godine 

prijavilo manje od pet pristupnika, te se upis na poslijediplomske specijalističke studije nije 

obavio. Naglašava da broj prijavljenih pristupnika kao uvjet za upis neće biti naveden u 

ponovljenom natječaju. 

Jednoglasno je donijeta 

 

 

 



 

 

ODLUKA 

Raspisuje se natječaj za upis studenata na:  

- poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju,  

- poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije i 

- poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo u akademskoj 2015./2016. godini. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12,30 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar        Dekan 

 

 

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

 

 


