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URBROJ: 2158/80-01-16-02
Osijek, 01. ožujka 2016.

ZAPISNIK
sa 185. sjednice Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Osijek održane 01. ožujka 2016.
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. Snježana Rimac-Drlje, 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. Kruno Miličević, izv. prof. dr. sc.
Denis Pelin, izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković, doc. dr. sc. Josip Balen,
doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner, doc. dr. sc. Marinko Barukčić, doc. dr.
sc. Damir Blažević, doc. dr. sc. Krešimir Fekete, 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. Josip Job, doc. dr. sc.
Anita Katić, doc. dr. sc. Tomislav Keser, doc. dr. sc. Zvonimir Klaić, doc.
dr. sc. Goran Knežević, doc. dr. sc. Mirko Köhler, 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.
Tomislav Matić, doc. dr. sc. Emmanuel Karlo Nyarko, doc. dr. sc. Slavko
Rupčić, doc. dr. sc. Danijel Topić, doc. dr. sc. Mario Vranješ, Ivanka
Ferčec, v. pred., Ivan Vidović, mag. ing. comp, Bruno Zorić, mag. ing.
comp., Marijana Širić, dipl. iur., student Ivan Mijić, studentica Matea
Tominović
prof. dr. sc. Ivica Crnković, prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prof. dr. sc.
Tomislav Švedek, prof. dr. sc. Zoran Baus, izv. prof. dr. sc. Tomislav
Barić, izv. prof. dr. sc. Dominika Crnjac-Milić, izv. prof. dr. sc. Željko
Hederić, izv. prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, doc. dr. sc. Ivan Aleksi,
doc. dr. sc. Marijan Herceg, doc. dr. sc. Zdravko Krpić, doc. dr. sc.
Krešimir Nenadić, doc. dr. sc. Tomislav Rudec, doc. dr. sc. Davor Vinko,
doc. dr. sc. Dean Vučinić, mr. sc. Dražen Dorić, v. pred, student Ivan
Mihalj, student Ivica Džambo, student Luka Stojnović, studentica
Antonela Vidović, student Jure Nekić
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 184. sjednice Fakultetskog vijeća
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar
2. Donošenje Odluke 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 privremene nenazočnosti djelatnice
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Denis Pelin
3. Donošenje Odluke 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, u radnom odnosu na određeno vrijeme
s punim radnim vremenom, zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Željko Hocenski
4. Donošenje Odluke za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane
informacijski sustavi
Izvjestitelj: doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner
5. Donošenje Odluke za izbor dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane
programsko inženjerstvo
Izvjestitelj: doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner
6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor jednog zaposlenika u znanstvenonastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog
profesora iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika,
grane radiokomunikacije u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnom
vremenom
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević
7. Usvajanje Izvješća dekana o radu i poslovanju Elektrotehničkog fakulteta Osijek u
akademskoj 2014./2015. godini
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar
8. Usvajanje izvješća o realizaciji nastave u zimskom semestru akademske 2015./2016.
godine
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević
9. Usvajanje izmjena i dopuna Izvedbenog plana za akademsku 2015./2016. godinu
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević
10. Donošenje Odluke o mirovanju izvanrednih studija Elektrotehničkog fakulteta Osijek
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević
11. Usvajanje Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević
12. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Odbora za završne i diplomske
ispite
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević

13. Donošenje Odluke o promjeni naziva Elektrotehničkog fakulteta Osijek
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar
14. Donošenje Suglasnosti za izdavanje udžbenika pod nazivom „Simulacija
komunikacijskih sustava – Priručnik za laboratorijske vježbe“, autori doc. dr. sc. Marijan
Herceg, doc. dr. sc. Tomislav Matić
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje
15. Poslijediplomski sveučilišni studij
15.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupniku mr. sc.
Amiru Softiću
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje
16. Poslijediplomski specijalistički studij
16.1. Upis studenata na poslijediplomske specijalističke studije Elektrotehničkog fakulteta
Osijek
17. 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 184.
sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. siječnja 2016. godine te predlaže usvajanje Zapisnika.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Usvaja se Zapisnik 184. sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. siječnja 2016. godine.
Ad. 2.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je izv. prof. dr. sc. Denisa Pelina, izvanrednog
profesora i predsjednika Stručnog Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora
jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta da podnese izvješće
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, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim
vremenom, zamjena za vrijeme privremene nenazočnosti djelatnice.
Izv. prof. dr. sc. Denis Pelin, predsjednik Stručnog povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta
za izbor u zvanja iznosi da je 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 privremene nenazočnosti djelatnice 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 pet pristupnika: Toni Luketić, magistar inženjer elektrotehnike, Josip Grgić,
magistar inženjer elektrotehnike, Andrej Brandis, magistar inženjer elektrotehnike, Nikola Šarić,
diplomirani inženjer elektrotehnike i Ružica Kljajić, magistra inženjerka elektrotehnike. Na
temelju dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da pristupnik Nikola Šarić nije

dostavio prijepis ocjena i presliku diplome o završenom studiju te ga je Povjerenstvo isključilo iz
daljnjeg postupka. Dana 16. veljače 2016. godine u predavaonici 0-23 na Elektrotehničkom
fakultetu Osijek počevši u 09,00 sati započela je prijava motivacije i testiranje pristupnika
prijavljenih na Natječaj. Na motivacijski razgovor i testiranje nisu pristupili Toni Luketić i Josip
Grgić, te ih je Povjerenstvo isključilo iz danjeg natječajnog postupka.
Nakon provedene prve i druge razine natječajnog postupka Povjerenstvo je konstatiralo da je
Andrej Brandis, mag. ing. el. ostvario 74 boda od ukupno 100 bodova, a Ružica Kljajić, mag.
ing. el. 68 bodova od ukupno 100 bodova.
Na temelju navedenog, Stručnog povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja
predlaže da se Andreja Brandisa, mag. ing. el. izabere u suradničko zvanje asistenta i suradničko
radno mjesto asistenta koji je pri odabiru pristupnika u prvoj i drugoj razini ostvario 74 bodova
od maksimalno mogućih 100 bodova i time je najuspješniji pristupnik.
Izvješće Stručnog 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 Stručnog povjerenstva za
provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na
izneseno te je predložio glasovanje o izboru Andreja Brandisa u suradničko zvanje asistenta i
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog
polja elektrotehnika, znanstvena grana elektrostrojarstvo.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Andrej Brandis, magistar inženjer elektrotehnike bira se u suradničko zvanje asistenta i na
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektrostrojarstvo na
Elektrotehničkom fakultetu Osijek.
2. Suradnik iz točke 1. ove Odluke bira se u suradničko zvanje asistenta na vrijeme do
povratka dr.sc. Vedrane Jerković Štila.
Ad. 3.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Gorana Martinovića, prodekana za
međunarodnu suradnju i predsjednika Stručnog Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u
postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta izvješće
Stručnog povjerenstva 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 mr. sc. Zoran Balkić.
Prof. dr. sc. Goran Martinović, predsjednik Stručnog povjerenstva za provjeru ispunjavanja
uvjeta za izbor u zvanja iznosi da je 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 mr. sc. Zoran Balkić 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 dva
pristupnika: Robert Šojo, magistar inženjer računarstva iz Pleternice i Domagoj Čavar, magistar
inženjer računarstva iz Vinkovaca. Dana 19. veljače 2016. godine na Elektrotehničkom fakultetu
Osijek počevši u 09,00 sati započela je prijava motivacije i testiranje pristupnika prijavljenih na

Natječaj. Na motivacijski razgovor i testiranje nije pristupio Domagoj Ćavar, te ga je
Povjerenstvo isključilo iz danjeg natječajnog postupka.
Nakon provedene prve i druge razine natječajnog postupka Povjerenstvo je konstatiralo da je
Robert Šojo ostvario 63 boda od ukupno 100 bodova..
Na temelju navedenog, Stručnog povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja
predlaže da se Robert Šojo mag. ing. com. izabere u suradničko zvanje asistenta i suradničko
radno mjesto asistenta koji je pri odabiru pristupnika u prvoj i drugoj razini ostvario 63 bodova
od maksimalno mogućih 100 bodova i time je najuspješniji pristupnik.
Izvješće Stručnog 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 Stručnog povjerenstva za
provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na
izneseno te je predložio glasovanje o izboru Roberta Šoje u suradničko zvanje asistenta i
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog
polja računarstvo, znanstvena grana informacijski sustavi.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Robet Šojo, magistar inženjer računarstva bira se u suradničko zvanje asistenta i na
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane informacijski sustavi na
Elektrotehničkom fakultetu Osijek.
2. Suradnik iz točke 1. ove Odluke bira se u suradničko zvanje asistenta na vrijeme do
povratka na rad mr. sc. Zorana Balkića.,
Ad. 4.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je doc. dr. sc. Alfonza Baumgartnera, predsjednika
Stručnog Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog suradnika u
naslovno suradničko zvanje asistenta da podnese izvješće Stručnog povjerenstva za izbor jednog
suradnika u naslovno suradničko zvanje iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane informacijski sustavi.
Doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner, predsjednik Stručnog povjerenstva za provjeru ispunjavanja
uvjeta za izbor u zvanja iznosi da je Natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko
zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo,
znanstvene grane informacijski sustavi objavljen dana 16. prosinca 2015. godine u „Narodnim
novinama“, „Glasu Slavonije“, oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj
internetskoj stranici Sveučilišta i službenoj internetskoj stranici Fakulteta. Prijavu na Natječaj u
otvorenom roku podnio je pristupnik Denis Bešić, dipl. ing. el.
Dana 19. veljače 2016. godine na Elektrotehničkom fakultetu Osijek počevši u 09,00 sati
započela je prijava motivacije i testiranje pristupnika prijavljenih na Natječaj. Nakon provedene
prve i druge razine natječajnog postupka Stručno povjerenstvo je konstatiralo da je Denis Bešić
ostvario 74.4 boda od ukupno 100 bodova.
Na temelju navedenog, Stručno povjerestvo predlaže da se Denis Bešić, dipl. ing. izabere u
naslovno suradničko zvanje.
Izvješće Stručnog 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 Stručnog povjerenstva za
provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na
izneseno te je predložio glasovanje o izboru Denisa Bešića u naslovno suradničko zvanje
asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvena
grana informacijski sustavi.

Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Denis Bešić, diplomirani inženjer elektrotehnike bira se u naslovno suradničko zvanje
asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo,
znanstvene grane informacijski sustavi na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.
2. Suradnik iz točke 1. ove Odluke bira se u naslovno suradničko zvanje asistenta na vrijeme od
šest (6) godina u smislu članka 97. stavkom 3. 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).
Ad. 5.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je doc. dr. sc. Alfonza Baumgartnera, predsjednika
Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora dva suradnika u naslovno
suradničko zvanje asistenta da podnese izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dva suradnika u
naslovno suradničko zvanje iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja
računarstvo, znanstvene grane programsko inženjerstvo.
Doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner, predsjednik Stručnog povjerenstva za provjeru ispunjavanja
uvjeta za izbor u zvanja iznosi da je Natječaj za izbor dva suradnika u naslovno suradničko
zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo,
znanstvene grane programsko inženjerstvo objavljen dana 23. prosinca 2015. godine u
„Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, službenoj internetskoj stranici Sveučilišta i službenoj internetskoj stranici
Fakulteta. Prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnijela su tri pristupnika: Josip Grgić,
magistar inženjer elektrotehnike iz Kuševca, Dino Krutagić, magistar inženjer računarstva iz
Osijeka i Vedran Vučetić, magistar inženjer računarstva iz Osijeka.
Dana 19. veljače 2016. godine na Elektrotehničkom fakultetu Osijek počevši u 09,00 sati
započela je prijava motivacije i testiranje pristupnika prijavljenih na Natječaj. Pozivu na II.
razinu odabira pristupnika nije se odazvao pristupnik Josip Grgić te ga je Stručno povjerenstvo
eliminiralo iz daljnjeg postupka izbora.
Stručno povjerenstvo je vrednujući prijave pristupnika utvrdilo da je pristupnik Dino Kurtagić u
prvoj i drugoj razini ostvario 89,3 boda od mogućih 100 bodova, a pristupnik Vedran Vučetić u
prvoj i drugoj razini ostvario 88,1 bod čime je ostvaren uvjet da se asistenti biraju iz reda
najuspješnijih studenata i onih koji u najvećoj mjeri ispunjavaju uvjete natječaja.
Izvješće Stručnog 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 Stručnog povjerenstva za
provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na
izneseno te je predložio glasovanje o izboru Dine Kurtagića i Vedrana Vučetića u naslovno
suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja
računarstvo, znanstvena grana programsko inženjerstvo.
Jednoglasno su donijete
ODLUKE
1. Dino Kurtagić, magistar inženjer računarstvo bira se u naslovno suradničko zvanje
asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo,
znanstvene grane programsko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.
Suradnik iz točke 1. ove Odluke bira se u naslovno suradničko zvanje asistenta na
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