
 

 

 

 

 

KLASA: 003-06/16-01/02 

URBROJ: 2158/80-01-16-03 

Osijek, 05. travnja 2016. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 186. sjednice Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Osijek održane 05. travnja 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. Goran Martinović,  

prof. dr. sc. Damir Šljivac, izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, izv. prof. dr. sc. 

Dominika Crnjac-Milić, izv. prof. dr. sc. Željko Hederić, izv. prof. dr. sc. Kruno 

Miličević, izv. prof. dr. sc. Denis Pelin, izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković, doc. 

dr. sc. Alfonzo Baumgartner, 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. Goran Knežević, doc. dr. sc. 

Mirko Köhler, doc. dr. sc. Zdravko Krpić, doc. dr. sc. Časlav Livada,  doc. dr. 

sc. Predrag Marić, doc. dr. sc. Tomislav Matić, 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. Danijel Topić, doc. dr. 

sc. Davor Vinko, doc. dr. sc. Mario Vranješ, mr. sc. Dražen Dorić, v. pred., Ivan 

Vidović, mag. ing. Comp., Bruno Zorić, mag. ing. comp., Marijana Širić, dipl. 

iur., student Luka Stojnović  

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

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

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

Vučinić, doc. dr. sc. Ivan Aleksi, doc. dr. sc. Josip Balen, doc. dr. sc. Krešimir 

Fekete, doc. dr. sc. Ivica Lukić, doc. dr. sc. Vanja Mandrić Radivojević, Ivanka 

Ferčec, v. pred., studentica Antonela Vidović, student Jure Nekić student Ivan 

Mijić, 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 185. sjednice Fakultetskog vijeća 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje 

asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja računarstvo, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom 

i imenovanje Stručnog povjerenstva 

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

3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor jednog zaposlenika u stručno zvanje i na 

radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvena grana 

radiokomunikacije za rad na projektu „Energetski učinkovit asinkroni bežični prijenos“ u radnom 

odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i imenovanje Stručnog povjerenstva 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor jednog zaposlenika u stručno zvanje i na 

radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, za rad na projektu "Napredna 3D 

percepcija za mobilne robotske manipulatore", u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim 

radnim vremenom i imenovanje Stručnog povjerenstva 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Elektrotehničkog fakulteta Osijek 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

6. Imenovanje predstojnika zavoda Elektrotehničkog fakulteta Osijek 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka reizbora doc. dr. sc. Tomislava Kesera na znanstveno-

nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

računarstvo, znanstvena grana procesno računarstvo u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s 

punim radnim vremenom i imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu postupka reizbora 

nastavnika  

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

8. Donošenje Odluke o pokretanju postupka reizbora Ivanke Ferčec, v. pred. na nastavno radno 

mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja 

filologija, znanstvena grana anglistika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom i imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu postupka reizbora nastavnika  

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

9. Pokretanje dijela postupka za izbor doc. dr. sc. Damira Blaževića, dipl. ing. u znanstveno zvanje 

višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti - polje računarstvo  i 

imenovanje Stručnog povjerenstva 

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

10. Pokretanje dijela postupka za izbor dr. sc. Josipa Milanovića, dipl. ing. u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti - polje elektrotehnika  i 

imenovanje Stručnog povjerenstva 

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

11. Pokretanje dijela postupka za izbor doc. dr. sc. Predraga Marića, dipl. ing. u znanstveno zvanje  

višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti - polje elektrotehnika  i 

imenovanje Stručnog povjerenstva 



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

12. Prijedlog kandidata za izbor članova Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u 

znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

13. Usvajanje  Pravilnika o stručnoj praksi 

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

14. Izmjene i dopuna Pravilnika o nagradama i priznanjima studenata 

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

15. Dodjela priznanja studentima 

15.1. Priznanje studentima za uspješnost u studiranju na preddiplomskom, diplomskom i stručnom 

studiju 

15.2. Priznanje studentima za uspješnost u studiranju na poslijediplomskom sveučilišnom studiju 

15.3. Priznanje  studentima za izvannastavne aktivnosti 

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

16. Usvajanje godišnjeg izvješća o ostvarivanju akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete za 

razdoblje od 11.03. 2015. do 10. 03. 2016. godine 

Izvjestitelj: doc. dr. sc. Tomislav Rudec 

17. Usvajanje Samoanalize u postupku reakreditacije poslijediplomskog sveučilišnog studija 

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

18. Donošenje Odluke o izravnom upisu maturanata u akademsku 2016./2017. godinu 

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

19. Izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog stručnog studija i diplomskih 

sveučilišnih studija 

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

20. Usvajanje Izmjena i dopuna Izvedbenog plana nastave poslijediplomskog sveučilišnog studija 

Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika za akademsku 

2015./2016. godinu 

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

21. Imenovanje Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke studije 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

22. Usvajanje Izvedbenog plana nastave poslijediplomskog specijalističkog studija 

Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju 

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

23. Donošenje ocjene o radu mentora 

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

24. Poslijediplomski studij 

24.1. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika mr.sc. Amira 

Softića i imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

24.2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika mr.sc. Darka 

Krmpotića 

24.3. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Ivana Vidovića, 

mag.ing.comp. 

24.4. Imenovanje Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika Denisa 

Vranješa, mag.ing.el. 

24.5. Imenovanje Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika  Tomislava 

Galbe, mag.ing.comp. 

24.6. Imenovanju Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnice Ivane Hartmann Tolić, 

prof. 

24.7. Donošenje odluke o promjeni mentora pristupnicima poslijediplomskog sveučilišnog studija 

Elektrotehnika 

 



24.8. Imenovanje mentora pristupnicima poslijediplomskih specijalističkih studija  

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

25. 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 185. sjednice 

Fakultetskog vijeća održane 01. ožujka 2016. godine te predlaže usvajanje Zapisnika.  

Jednoglasno je donijeta 

 

O D L U K A 

Usvaja se Zapisnik 185. sjednice Fakultetskog vijeća održane 01. ožujka 2016. godine. 

 

 

Ad. 2. 
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je  izv. prof. dr. sc. Krunu Miličevića, prodekana za nastavu i 

studente da obrazloži raspisivanje natječaja za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta  i 

suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

računarstvo, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i imenovanje Stručnog 

povjerenstva 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da je u prosincu 2015. godine 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru razvojnog koeficijenta izdalo suglasnost za 

raspisivanje natječaja za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno 

mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, u radnom 

odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za računalno inženjerstvo i 

automatiku. Predložio je imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu natječajnog postupka. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

1. 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, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom  radnom vremenu. 

2. Imenuje se Stručno  povjerenstvo za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i 

suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 

polja računarstvo, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom  radnom vremenu, u sastavu: 

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

2. doc. dr. sc. Tomislav Keser, docent, član 

3. doc. dr. sc. Tomislav Matić, docent, član. 

 

 

Ad. 3. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, iznosi da je kroz natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja 

karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ voditelju projekta  Hrvatske zaklade za 

znanost doc. dr. sc. Tomislavu Matiću odobreno financiranje jednog doktoranda u stručnom  zvanju i 

radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u radnom odnosu na 

određeno vrijeme od četiri godine. Predlaže raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika u 

stručno zvanje i radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvena grana 

radiokomunikacije za rad na projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost „Energetski 



učinkovit asinkroni bežični prijenos“ u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu i 

imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu natječajnog postupka. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

1. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog zaposlenika u stručno zvanje i radno mjesto stručnog 

suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvena grana radiokomunikacije za rad na projektu 

financiranom od Hrvatske zaklade za znanost „Energetski učinkovit asinkroni bežični prijenos“ 

u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika u stručno zvanje i radno mjesto 

stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvena grana radiokomunikacije za rad na 

projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost  „Energetski učinkovit asinkroni bežični 

prijenos“ u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u sastavu: 

1. doc. dr. sc. Tomislav Matić, docent, predsjednik 

2. doc. dr. sc. Marijan Herceg, docent, član 

3. doc. dr. sc. Mario Vranješ, docent, član. 

 

 

Ad. 4. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, iznosi da je kroz natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja 

karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ voditelju projekta  Hrvatske zaklade za 

znanost izv. prof. dr. sc. Robertu Cupecu odobreno financiranje jednog doktoranda u stručnom  zvanju i 

radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u radnom odnosu na 

određeno vrijeme od četiri godine. Predlaže raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika u 

stručno zvanje i radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, za rad na projektu 

financiranom od Hrvatske zaklade za znanost "Napredna 3D percepcija za mobilne robotske 

manipulatore", u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu i imenovanje Stručnog 

povjerenstva za provedbu natječajnog postupka. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

1. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog zaposlenika u stručno zvanje i na radno mjesto 

stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja računarstvo, za rad na projektu financiranom od Hrvatske zaklade 

za znanost  "Napredna 3D percepcija za mobilne robotske manipulatore", u radnom odnosu na 

određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika u stručno zvanje i na radno mjesto 

stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja računarstvo, za rad na projektu financiranom od Hrvatske zaklade 

za znanost "Napredna 3D percepcija za mobilne robotske manipulatore" u radnom odnosu na 

određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u sastavu: 

 

1. izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, izvanredni profesor, predsjednik 

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

3. doc. dr. sc. Emmanuel Karlo Nyarko, docent, član. 

 



 

Ad. 5. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, iznosi da je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dao 

pisanu suglasnost na promjenu naziva Elektrotehničkog fakulteta Osijek u Fakultet elektrotehnike, 

računarstva i informacijskih tehnologija Osijek te je potrebno napraviti izmjene i dopune Statuta. Nakon 

dobivene suglasnosti Senata na izmjene i dopune Statuta napravit će se izmjena registracije na 

Trgovačkom sudu u Osijeku. 

Članovima Fakultetskog vijeća Odluka o izmjenama i dopunama Statuta bila je dostupna na intranetskim 

stranicama.  

Primjedbi i prijedloga nije bilo, te je jednoglasno donijeta 

 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Statuta 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek 

 

Članak 1. 

U Statutu Elektrotehničkog fakulteta Osijek, donesenog na 163. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-05/14-01/03; URBROJ: 2158/80-01-14-01) održanoj 

dana 11. veljače 2014. godine, članak 1. mijenja se i glasi: 

„Misija Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek jest provedbom 

znanstvenih, razvojnih i tehnologijskih istraživanja koja odgovaraju potrebama gospodarstva stvarati 

nova znanja te kroz sustav preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija obrazovati kvalitetne 

stručnjake i znanstvenike u poljima elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijskih 

tehnologija koji će doprinijeti društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske.“ 

 

Članak 2. 

U članku 2. riječi „Elektrotehnički fakultet Osijek“ zamjenjuju se riječima „Fakultet elektrotehnike, 

računarstva i informacijskih tehnologija Osijek“. 

 

Članak 3. 

U članku 3. stavku 4. brišu se riječi „koji vodi Ministarstvo.“ a dodaju se nove riječi koje glase: „i 

Upisnik znanstvenih organizacija koje vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.“. 

 

Članak 4. 

U članku 4. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: 

„(1) Puni naziv Fakulteta glasi: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, 

računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. 

(2) Skraćeni naziv Fakulteta glasi: Sveučilište u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija “. 

 

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:  

„(3) Akronim Fakulteta glasi: „FERIT“.“ 

 

Sadašnji stavak 3. postaje novi stavak 4. 

 

Članak 5. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 

„(1) Fakultet ima svoj grb, suhi žig, pečat i zastavu. 

  (2) Sadržaj i oblik grba, zastave i drugih obilježja Fakulteta uređuje se posebnim pravilnikom. 

  (3) Fakultet ima suhi žig okruglog oblika promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske u sredini i 

kružnim natpisom na rubu pečata u dva reda: „Republika Hrvatska, Sveučilište Josipa Jurja 



Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek“, kojim 

se ovjeravaju diplome.  

(4) Fakultet  ima  pečat  okruglog  oblika  promjera  25  mm  s  grbom  Republike Hrvatske u sredini i 

kružnim natpisom na rubu pečata u dva reda: „Republika Hrvatska, Sveučilište  Josipa  Jurja 

Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek“, kojim 

se ovjeravaju javne isprave koje Fakultet izdaje u okviru javnih ovlasti. 

(5) Za ostala pismena u pravnom prometu Fakultet upotrebljava pečat okruglog oblika promjera 25 mm 

u sredini kojeg su stilizirana slova „FERIT“ te kružni natpis na rubu pečata u dva reda: „Sveučilište 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

Osijek“. 

(6) Odlukom dekana određuje se broj pečata i žigova, način njihove uporabe i označavanja rednim 

brojevima te osobe odgovorne za njihovu uporabu i čuvanje.“ 

 

Članak 6. 

U članku 11., iza točke 45., dodaje se nova točka 46., koja glasi: 

„Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima.“ 

 

Članak 7. 

U članku 49. stavku 2. točki 1. riječ „ispite“ zamjenjuje se riječju „radove“. 

U istom članku i istom stavku, iza točke 8., dodaje se nova točka 9., koja glasi: 

 „• Knjižnični odbor“. 

 

Članak 8. 

U članku 130. stavku 2. iza točke 7., dodaje se nova točka 8., koja glasi: 

„• Pravilnik o sadržaju i obliku grba, zastave i drugih obilježja Fakulteta“. 

 

Članak 9. 

Ovlašćuje se Tajništvo Fakulteta da izradi pročišćeni tekst Statuta Fakulteta u roku 15 dana od dana 

stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči/mrežnim stranicama  

Fakulteta, a primjenjuje se od dana dobivene suglasnosti Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku. 

 

Ad. 6. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže da se doc. dr. sc. Tomislav Rudec ponovno imenuje na 

dužnost predstojnika Zavoda za zajedničke predmete.  

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

1.  Doc. dr. sc. Tomislav Rudec, docent Elektrotehničkog fakulteta Osijek ponovno se imenuje za 

predstojnika Zavoda za zajedničke predmete (matematiku, fiziku, strojarstvo i strani jezik) 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

2.  Predstojniku Zavoda iz točke 1. ove Odluke mandat istječe 31. ožujka 2018. godine. 

 

 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže da se prof. dr. sc. Goran Martinović ponovno imenuje na 

dužnost predstojnika Zavoda za programsko inženjerstvo.  

Jednoglasno je donijeta 

 

 



ODLUKA 

1.  Prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor Elektrotehničkog fakulteta Osijek ponovno se 

imenuje za predstojnika Zavoda za programsko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

2. Predstojniku Zavoda iz točke 1. ove Odluke mandat istječe 31. ožujka 2018. godine. 

 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže da se prof. dr. sc. Željko Hocenski ponovno imenuje na  

dužnost predstojnika Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1.  Prof. dr. sc. Željko Hocenski, redoviti profesor u trajnom zvanju Elektrotehničkog fakulteta 

Osijek ponovno se imenuje za predstojnika Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

2. Predstojniku Zavoda iz točke 1. ove Odluke mandat istječe 31. ožujka 2018. godine. 

 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže da se izv. prof. dr. sc. Željko Hederić ponovno imenuje na 

dužnost predstojnika Zavoda za elektrostrojarstvo. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1.  Izv. prof. dr. sc. Željko Hederić, izvanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Osijek ponovno 

se imenuje za predstojnika Zavoda za elektrostrojarstvo Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

2. Predstojniku Zavoda iz točke 1. ove Odluke mandat istječe 31. ožujka 2018. godine. 

 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže da se prof. dr. sc. Lajos Jozsa ponovno imenuje na dužnost 

predstojnika Zavoda za elektroenergetiku. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1. Prof. dr. sc. Lajos Jozsa, redoviti profesor Elektrotehničkog fakulteta Osijek ponovno se     

imenuje za predstojnika Zavoda za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

2. Predstojniku Zavoda iz točke 1. ove Odluke mandat istječe 30. rujna 2016. godine. 

 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže da se doc. dr. sc. Slavko Rupčić ponovno  imenuje na dužnost 

predstojnika Zavoda za komunikacije. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1.  Doc. dr. sc. Slavko Rupčić, docent Elektrotehničkog fakulteta Osijek ponovno se imenuje za 

predstojnika Zavoda za komunikacije Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

2. Predstojniku Zavoda iz točke 1. ove Odluke mandat istječe 31. ožujka 2018. godine. 

 

Ad. 7. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je izv. prof. dr. sc. Krunu Miličevića, prodekana za nastavu i 

studente da obrazloži postupak reizbora doc. dr. sc. Tomislava Kesera na znanstveno-nastavno radno 

mjesto docenta. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da doc. dr. sc. Tomislavu 

Keseru izabranom u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane procesno 

računarstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom dana 01. lipnja 2016. godine istječe 

izbor. Nastavnik nije ispunio uvjete za izbor u više znanstveno-nastavno zvanje i više znanstveno-



nastavno radno mjesto te je zakonska obveza da se nakon pet godina od prethodnog izbora provede 

postupak reizbora na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta. Predložio je imenovanje Stručnog 

povjerenstva za provedbu postupka reizbora doc. dr. sc. Tomislava Kesera na znanstveno-nastavno 

radno mjesto docenta te istaknuo da se postupak reizbora nastavnika provodi sukladno odredbama 

Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Tomislava Kesera  na znanstveno-nastavno radno 

mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, 

znanstvene grane procesno računarstvo u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom 

radnom vremenu na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provedbu postupka reizbora doc. dr. sc. Tomislava Kesera 

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

znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane procesno računarstvo, u sastavu: 

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

2. prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor, član 

3. izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk, izvanredni profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Zagreb, član. 

  

 

Ad.8. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je izv. prof. dr. sc. Krunu Miličevića, prodekana za nastavu i 

studente da obrazloži postupak reizbora Ivanke Ferčec, v. pred. na nastavno radno mjesto višeg 

predavača. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da Ivanki Ferčec izabranoj u 

nastavno zvanje viši predavač i nastavno radno mjesto viši predavač iz znanstvenog područja 

Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika na neodređeno 

vrijeme s punim radnim vremenom dana 06. srpnja 2016. godine istječe izbor. Nastavnik nije ispunio 

uvjete za izbor u više nastavno zvanje i nastavno radno  mjesto  te je zakonska obveza da se nakon pet 

godina od prethodnog izbora provede postupak reizbora na nastavno radno mjesto višeg predavača. 

Predložio je imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu postupka reizbora  Ivanke Ferčec, v. pred. 

na nastavno radno mjesto višeg predavača te istaknuo da se postupak reizbora nastavnika provodi 

sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna 

mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Jednoglasno je donijeta  

ODLUKA 

 

1. Pokreće se postupak reizbora Ivanke Ferčec, prof., na nastavno radno mjesto višeg predavača iz 

znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane 

anglistika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na 

Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provedbu postupka reizbora Ivanke Ferčec, prof., na 

nastavno radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, 

znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika, u sastavu: 

1. Yvonne Liermann Zeljak, v. pred. predsjednica  

2. prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, redovita profesorica, Filozofski fakultet Osijek, član 

3. prof. dr. sc. Marija Omazić, redovita profesorica, Filozofski fakultet Osijek, član. 

 

 



Ad.9. 

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

i poslijediplomske studije da obrazloži  zahtjev  doc. dr. sc. Damira Blaževića za pokretanje postupka 

izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. 

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

dr. sc. Damir Blažević na osobni zahtjev pokrenuo postupak izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni 

suradnik iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, nakon isteka roka 

od tri godine od izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Sukladno odredbama Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju imenovani mora ispunjavati kriterije za izbor u više 

zvanje (znanstvenog savjetnika) u odnosu na zvanje u koje se bira (višeg znanstvenog suradnika). 

Predložila je  imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta za izbor u 

znanstveno zvanje.     

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 
1. Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, nakon isteka tri godine od izbora u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika sukladno članku 32. stavku 7. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju, a na osobni zahtjev doc. dr. sc. Damira Blaževića, docenta 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

2. Imenuje se  Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora 

doc. dr. sc. Damira Blaževića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, u sastavu: 

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

2. prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor, član 

3. prof. dr. sc. Mario Žagar, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, član. 

3. Stručno povjerenstvo dužno je utvrditi ispunjava li pristupnik doc. dr. sc. Damir Blažević 

kriterije za izbor u više zvanje (znanstvenog savjetnika) u odnosu na zvanje u koje se bira (višeg 

znanstvenog suradnika). 

 

 

Ad.10. 

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

i poslijediplomske studije, da obrazloži  zahtjev  dr. sc. Josipa Milanovića za pokretanje postupka izbora 

u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 

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

Josip Milanović na osobni zahtjev pokrenuo postupak izbora u znanstveno zvanje  znanstveni suradnik 

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika. Predložila je imenovanje 

Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta za izbor u znanstveno zvanje.     

Jednoglasno je donijeta  

ODLUKA 

1. Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik iz znanstvenog područja 

Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, a na osobni zahtjev dr. sc. Josipa 

Milanovića, diplomiranog inženjera elektrotehnike. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora dr. 

sc. Josipa Milanovića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 

Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, u sastavu: 

1. doc. dr. sc. Marijan Herceg, docent, predsjednik 

2. prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, redovita profesorica u trajnom zvanju, član 

3. prof. dr. sc. Borivoj Modlic, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, 

član. 



 

 

Ad.11. 

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

i poslijediplomske studije da obrazloži zahtjev doc. dr. sc. Predraga Marića za pokretanje postupka 

izbora u znanstveno zvanje  višeg znanstvenog suradnika. 

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

dr. sc. Predrag Marić na osobni zahtjev pokrenuo postupak izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni 

suradnik iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika. Predložila je 

imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta za izbor u znanstveno 

zvanje.  

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 
1. Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, a na osobni zahtjev doc. dr. sc. 

Predraga Marića, docenta Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora 

doc. dr. sc. Predraga Marića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, u sastavu: 

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

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

3. prof. dr. sc. Ivica Pavić, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, član. 

 

Ad.12. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže prof. dr. sc. Snježanu Rimac-Drlje za kandidata za izbor 

jednog člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

Jednoglasno je donijeta 

 

 

ODLUKA 

Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, redovita profesorica u trajnom zvanju, na Elektrotehničkom fakultetu 

Osijek izabrana je za kandidata za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih 

nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju. 

 

Ad.13. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je izv. prof. dr. sc. Krunu Miličevića, prodekana za nastavu i 

studente da  obrazloži prijedlog Pravilnika o stručnoj praksi. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da izmjenom studijskog 

programa na diplomskim sveučilišnim studijima mora se mijenjati Pravilnik o stručnoj praksi na 

stručnom studiju elektrotehnike. Stručna praksa se provodi na završnoj godini stručnog studija u trajanju 

270 sati te na završnoj godini diplomskog sveučilišnog studija u trajanju 200 sati. Budući da smo 

napravili informatičku podršku za stručnu praksu „Stup“ morali smo uskladiti procedure za realizaciju 

stručne prakse. Pravilnik o stručnoj praksi bio je dostupan članovima Fakultetskog vijeća, a na njega nije 

bilo primjedbi i prijedloga. 

Pravilnik o stručnoj praksi sastavni je dio Zapisnika. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Usvaja se Pravilnik o stručnoj praksi na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

 



 

Ad.14. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je izv. prof. dr. sc. Krunu Miličevića, prodekana za nastavu i 

studente da  obrazloži prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o  nagradama i priznanjima studenta. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da se u dvogodišnjoj primjeni 

Pravilnika ukazala potreba za njegovom izmjenom. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima studentima 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o nagradama i priznanjima studentima, donesenog na 164. sjednici Fakultetskog vijeća 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-05/14-01/04, URBROJ: 2158/80-01-14-01) održanoj 

dana 11. ožujka 2014. godine,  u  članku 4., stavku 3., točka 2. mijenja se i glasi: 

„- moraju imati položene sve ispite iz prethodnih studijskih godina, te najmanje 15 ECTS-a položenih 

ispita iz tekuće godine studija“. 

Članak 2. 

U članku 6., stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Svake se godine može, u pravilu, najviše trojici studenata dodijeliti priznanje za izvannastavne 

aktivnosti kojima su pridonijeli ugledu Fakultetu (međunarodna natjecanja, izlaganja na znanstvenim 

skupovima, rad u časopisima, umjetničke ili sportske skupine, rad u studentskim udrugama i slično):“ 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Tajništvo Fakulteta da izradi pročišćeni tekst Pravilnika o nagradama i priznanjima 

studentima Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka o izmjenama Pravilnika o nagradama i priznanjima studentima Elektrotehničkog fakulteta 

Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku stupa na snagu osmog dana od dana objave na 

oglasnoj ploči/mrežnim stranicama Fakulteta. 

 

Ad.15. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je izv. prof. dr. sc. Krunu Miličevića, prodekana za nastavu i 

studente i predsjednika Povjerenstva  za dodjelu priznanja studentima  da  obrazloži prijedlog za dodjelu 

priznanja studentima. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za dodjelu 

priznanja studenima iznosi da je Povjerenstvo uvažavajući uvjete za predlaganje najuspješnijih studenata 

za postignut uspjeh u studiranju na preddiplomskom stručnom, preddiplomskim sveučilišnim te na 

diplomskim sveučilišnim studijima na sjednici održanoj dana 01. travnja 2016. godine predložilo 

najuspješnije studente za dodjelu priznanja. Napominje, da ove godine nije predložen najuspješniji 

studen sa stručnog studija jer uvjete iz Pravilnika udovoljava samo jedan student koji je prošle godine 

dobio priznanje. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Dodjeljuje se priznanje za uspješnost u studiranju u 2016. godini najuspješnijim studentima za postignut 

uspjeh u studiranju na preddiplomskim sveučilišnim te na diplomskim sveučilišnim studijima. 

 

 



Priznanje se dodjeljuje:  

1. Domagoju Krešimiru Jukiću, studentu II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija 

Elektrotehnika, izborni blok Elektroenergetika s prosjekom ocjena 5,000 

2. Slavenu Iviću, studentu II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, izborni 

blok Komunikacije i informatika s prosjekom ocjena 4,938 

3. Toniju Birki, studentu II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo s prosjekom 

ocjena 4,688 

4. Tomislavu Jurošu, studentu III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, 

izborni blok Elektroenergetika s prosjekom ocjena 4,704 

5. Luki Ćosiću, studentu III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, izborni 

blok Komunikacije i informatika  s prosjekom ocjena 4,259 

6. Kristini Javorek, studentici III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo s 

prosjekom ocjena 4,889 

7. Mateju Kolariku, studentu II. godine diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer 

Elektroenergetika s prosjekom ocjena 4,929 

8. Nemanji Nikiću, studentu II. godine diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer 

Komunikacije i informatika s prosjekom ocjena 4,267 

9. Ivanu Glavoti, studentu II. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo s prosjekom 

ocjena 5,00. 

 

 

Izv. prof. dr.sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za dodjelu 

priznanja studenima iznosi da je Povjerenstvo uvažavajući uvjete za predlaganje  najuspješnijeg studenta 

poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika na sjednici održanoj dana 01. travnja 2016. 

godine  predložilo Ivana Vidovića  najuspješnijim  studentom poslijediplomskog sveučilišnog studija za 

dodjelu priznanja.  

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

Dodjeljuje se priznanje za uspješnost u studiranju u 2016. godini na poslijediplomskom sveučilišnom 

studiju Elektrotehnika studentu Ivanu Vidoviću za iznadprosječne rezultate ostvarene kroz polaganje 

ispita i objavljivanje znanstvenih radova. 

 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za dodjelu 

priznanja studenima iznosi da  Povjerenstvo na temelju prijedloga nastavnika  predlaže dvojicu studenata  

za dodjelu priznanja za izvannastavne aktivnosti. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

Dodjeljuje se priznanje studentima za izvannastavne aktivnosti kojima su pridonijeli ugledu Fakulteta. 

Priznanja se dodjeljuju: 

 

1. Dinku Jakovljeviću, studentu II. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo za  

višegodišnje aktivnosti  u IEEE-u i Microsoft Student Partner programu.  

 

2. Toniju Livaji, studentu I. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo za izvrsne 

rezultate u znanju engleskog jezika u akademskoj 2013./2014. godini i  akademskoj 2014./2015. 

godini na međunarodnom sveučilišnom natjecanju studenata elektrotehničkih fakulteta – 

Elektrijadi. 

 

Priznanja iz točke I., II. i III. ove Odluke sastoje se od pisane plakete. 

Dekan Fakulteta uručit će priznanje imenovanim studentima na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća 

prigodom obilježavanja 38. godišnjice postojanja Fakulteta. 



 

Ad.16. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je doc. dr. sc. Tomislava Rudeca, predsjednika Povjerenstva  

za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja da obrazloži godišnje izvješće o ostvarivanju 

akcijskog plana. 

Doc. dr. sc. Tomislav Rudec, predsjednik Povjerenstva  za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog 

obrazovanja, iznosi da se svake godine Agenciji za znanost i visoko obrazovanje treba dostaviti izvješće 

o ostvarivanju akcijskog plana za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja.  

Akcijski plan za unapređenje kvalitete i godišnje izvješće o ostvarivanju akcijskog plana za razdoblje do 

10. ožujka 2016. godine u prilogu je ovog Zapisnika. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Usvaja se Akcijski plan za unapređenje kvalitete i godišnje izvješće o ostvarivanju akcijskog plana 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek za razdoblje do 10. ožujka 2016. godine. 

 

Ad.17. 

Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije, iznosi da do 01. 

svibnja 2016. godine u Agenciju za znanost i visoko obrazovanje mora biti dostavljena na hrvatskom i 

engleskom jeziku samoanaliza u postupku reakreditacije poslijediplomskog (doktorskog) sveučilišnog 

studija Elektrotehnika. Samoanaliza je zahtijevala da se obradi mnogo podataka, te je napomenula da je 

Samoanaliza bila dostupna na intranetskim stranicama Fakultetskog vijeća. 

Jednoglasno je donijeta 

 

 

ODLUKA 

1. Usvaja se Samoanaliza Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet 

Osijek, reakreditacija poslijediplomskog sveučilišnog studija: poslijediplomski doktorski 

sveučilišni studij Elektrotehnika. 

2. Samoanaliza iz točke 1. ove Odluke njezin je sastavni dio i dostavlja se Agenciji za znanost  i 

visoko obrazovanje. 

 

Ad.18. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, predložio je  članovima Fakultetskog 

vijeća da se i ove akademske godine omogući izravan upis u ljetnom upisnom roku na  preddiplomski 

sveučilišni studij Elektrotehnika i preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo najuspješnijim 

maturantima iz srednjih škola navedenih u prijedlogu odluke koja je bila dostupna na intranetskim 

stranicama.  

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

 

I. 

Sukladno studijskim programima preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika i preddiplomskog 

sveučilišnog studija Računarstvo koji se izvode na Elektrotehničkom fakultetu Osijek, Fakultetsko vijeće 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek donosi kriterije za izravan upis u ljetnom upisnom roku najuspješnijih 

maturanata sljedećih srednjih škola na preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika (dalje u tekstu: 

PE) i preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo (dalje u tekstu: PR) u akademskoj 2016./2017. 

godini:  

 

 



Redni 

broj 

Naziv srednje škole Broj pristupnika 

1. ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK 2 (dva) maturanta za 

PE i 2 (dva) 

maturanta za PR 

2. ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

3. GIMNAZIJA "A.G.MATOŠA" ĐAKOVO  1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

4. GIMNAZIJA "M.A. RELJKOVIĆA" VINKOVCI 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

5. GIMNAZIJA "M.MESIĆ" SLAVONSKI BROD 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

6. GIMNAZIJA BELI MANASTIR 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

7. GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

8. GIMNAZIJA ŽUPANJA 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

9. I. GIMNAZIJA OSIJEK 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

10. III. GIMNAZIJA OSIJEK 2 (dva) maturanta za 

PE i 2 (dva) 

maturanta za PR 

11. ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM 

JAVNOSTI OSIJEK 

1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

12. KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR “DON BOSCO” ŽEPČE 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

13. KLASIČNA GIMNAZIJA FRA MARIJANA LANOSOVIĆA 

S PRAVOM JAVNOSTI SLAVONSKI BROD 

1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

14. PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

15. SREDNJA ŠKOLA "IZIDORA KRŠNJAVOGA" NAŠICE 1 (jednog) maturanta 

za PE i 1 (jednog) 

maturanta za PR 

16. SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

17. SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

18. TEHNIČKA ŠKOLA "R. BOŠKOVIĆA" VINKOVCI 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

19. TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

20. TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA 

RUĐER BOŠKOVIĆ OSIJEK 

1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

21. TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

22. TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

23. TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD 1 (jednog) maturanta 



ili za PE ili za PR 

24. TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA 1 (jednog) maturanta 

ili za PE ili za PR 

25. TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA 1 (jednog) maturanta 

ili za PE  

ili za PR 

26. SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA U SLATINI 1 (jednog) maturanta 

ili za PE  

ili za PR 

 

 

II. 

 

Ukupan broj za izravan upis utvrđen točkom I. ove Odluke iznosi 33 (trideset tri) pristupnika. 

Srednje škole iz točke I. ove Odluke predlažu učenike za izravan upis koji su tijekom prva tri razreda 

srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,5. Predloženi maturanti ne moraju 

položiti obavezan izborni predmet državne mature iz informatike ili fizike, ali moraju položiti predmete 

obveznog dijela državne mature prema kriterijima za upis na preddiplomske sveučilišne studije 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

 

Ad.19. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, predlaže izmjene i dopune studijskih 

programa uvođenjem fakultativnog predmeta „Njemački jezik“ u VI. semestru preddiplomskog stručnog 

studija Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatika i Informatika te u IV. semestru  

diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika; smjerovi: Komunikacije i informatika, 

Elektroenergetika i diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo. Ovom izmjenom omogućilo bi se 

zainteresiranim studentima stjecanje osnovnog znanja njemačkog jezika, a time bi se studentima 

olakšalo praćenje literature na njemačkom jeziku kao i suradnja i komunikacija sa stručnjacima tvrtki 

koje su  sve više prisutne na našem području.  

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 
1.  Prihvaća se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog stručnog studija 

Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika. 

2.  Prihvaća se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 

Elektrotehnika; smjerovi Komunikacije i informatika, Elektroenergetika. 

3. Prihvaća se prijedlog izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo. 

4. Izmjene i dopune studijskih programa iz točke 1., 2. i 3. dostavljaju se Povjerenstvu za 

preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

 

Ad.20.  

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

izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika za 

akademsku 2015./2016. godinu u kojima je definiran način izvođenja nastave budući da imamo mali broj 

upisanih studenata na pojedinim kolegijima. Kolegiji se izvode u punoj satnici za deset ili više studenata. 

Kolegiji na kojima je manje od deset studenata nastava se izvodi dijelom u obliku predavanja (5 sati 

predavanja), a dijelom u obliku individualnih konzultacija. 

Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika; 

smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika u prilogu su Zapisnika. 

Jednoglasno je donijeta  



 

ODLUKA 

Usvajaju se izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave poslijediplomskog sveučilišnog studija 

Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika za akademsku 2015./2016. 

godinu.  

 

Ad.21.  

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže da se imenuje Povjerenstvo za poslijediplomske 

specijalističke studije kao stalno tijelo Fakultetskog vijeća. Predložio je povjerenstvo od pet (5) članova. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

1. Imenuje se Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke studije u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, redovita profesorica u trajnom zvanju, predsjednica 

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

3. prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor, član 

4. prof. dr. sc. Drago Žagar, redoviti profesor u trajnom zvanju, član 

5. izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković, izvanredni profesor, član. 

2. Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke studije imenuje se na mandat od četiri (4) godine. 

 

Ad.22.  

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

Izvedbeni plan nastave poslijediplomskog specijalističkog studija Elektroenergetske mreže u tržišnom 

okruženju u kojem je definiran način izvođenja nastave budući da su u akademskoj 2015./2016. godini 

na ovaj poslijediplomski specijalistički studij upisana tri (3) studenta. Nastava se izvodi dijelom u obliku 

predavanja (5 sati predavanja) i vježbi (6 sati), a dijelom u obliku individualnih konzultacija (priznaju se 

2 norma sata po studentu).  

Izvedbeni plan nastave poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektroenergetske mreže u tržišnom 

okruženju u prilogu je Zapisnika. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

Usvaja se Izvedbeni plan nastave poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektroenergetske mreže u 

tržišnom okruženju za akademsku 2015./2016. godinu. 

 

Ad.23.  

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

dvije godine Fakultetsko vijeće ocjenjuje rad mentora na temelju njegovog izvješća o radu te izvješća i 

ocjene asistenta o mentorstvu nastavnika. Na temelju navedenih izvješća svi mentori imaju pozitivnu 

ocjenu za svoj rad u  akademskoj 2013./2014. i 2014./2015. godini. 

Jednoglasno su donijete 

 

ODLUKE 

1. Prihvaća se Izvješće o radu doc. dr. sc. Alfonza Baumgartnera, mentora asistenta Tomislava 

Galbe, za akademsku 2013./2014. godinu i akademsku 2014./2015. godinu. 

Prihvaća se Izvješće i ocjena  asistenta Tomislava Galbe o mentorstvu doc. dr. sc. Alfonza 

Baumgartnera, docenta. 

Na temelju Izvješća navedenih u točkama I. i II. te ocjene o mentorstvu, koji su sastavni dio ove 

Odluke, mentor naveden u točki I. ove Odluke ocjenjuje se pozitivnom ocjenom za svoj rad u 

navedenom dvogodišnjem razdoblju. 

 



2. Prihvaća se Izvješće o radu doc. dr. sc. Alfonza Baumgartnera, mentora asistentice Ivane 

Hartmann Tolić, za akademsku 2013./2014. godinu i akademsku 2014./2015. godinu. 

Prihvaća se Izvješće i ocjena asistentice Ivane Hartmann Tolić o mentorstvu nastavnika doc. dr. 

sc. Alfonza Baumgartnera.  

Na temelju Izvješća navedenih u točkama I. i II. te ocjene o mentorstvu, koji su sastavni dio ove 

Odluke, mentor naveden u točki I. ove Odluke ocjenjuje se pozitivnom ocjenom za svoj rad u 

navedenom dvogodišnjem razdoblju. 

 

3. Prihvaća se Izvješće o radu doc. dr. sc. Irene Galić, mentora asistenta Hrvoja Leventića, za 

akademsku 2013./2014. godinu i akademsku 2014./2015. godinu. 

Prihvaća se Izvješće i ocjena asistenta Hrvoja Leventića o mentorstvu doc. dr. sc. Irene Galić, 

docentice. 

Na temelju Izvješća navedenih u točkama I. i II. te ocjene o mentorstvu, koji su sastavni dio ove 

Odluke, mentor naveden u točki I. ove Odluke ocjenjuje se pozitivnom ocjenom za svoj rad u 

navedenom dvogodišnjem razdoblju. 

 

4. Prihvaća se Izvješće o radu doc. dr. sc. Irene Galić, mentorice asistenta Krešimira Vdovjaka, za 

akademsku 2013./2014. godinu i akademsku 2014./2015. godinu. 

Prihvaća se Izvješće i ocjena asistenta Krešimira Vdovjaka o mentorstvu doc. dr. sc. Irene Galić, 

docentice. 

Na temelju Izvješća navedenih u točkama I. i II. te ocjene o mentorstvu, koji su sastavni dio ove 

Odluke, mentor naveden u točki I. ove Odluke ocjenjuje se pozitivnom ocjenom za svoj rad u 

navedenom dvogodišnjem razdoblju. 

 

5. Prihvaća se Izvješće o radu prof. dr. sc. Željka Hocenskog, mentora asistenta Ivana Vidovića, za 

akademsku 2013./2014. godinu i akademsku 2014./2015. godinu. 

Prihvaća se Izvješće i ocjena asistenta Ivana Vidovića o mentorstvu prof. dr. sc. Željka 

Hocenskog, redovitog profesora u trajnom zvanju. 

Na temelju Izvješća navedenih u točkama I. i II. te ocjene o mentorstvu, koji su sastavni dio ove 

Odluke, mentor naveden u točki I. ove Odluke ocjenjuje se pozitivnom ocjenom za svoj rad u 

navedenom dvogodišnjem razdoblju. 

 

6. Prihvaća se Izvješće o radu prof. dr. sc. Gorana Martinovića, mentora znanstvenog novaka - 

asistenta Dražena Bajera, za akademsku 2013./2014. godinu i akademsku 2014./2015. godinu. 

Prihvaća se Izvješće i ocjena znanstvenog novaka - asistenta Dražena Bajera o mentorstvu prof. 

dr. sc. Gorana Martinovića, redovitog profesora. 

Na temelju Izvješća navedenih u točkama I. i II. te ocjene o mentorstvu, koji su sastavni dio ove 

Odluke, mentor naveden u točki I. ove Odluke ocjenjuje se pozitivnom ocjenom za svoj rad u 

navedenom dvogodišnjem razdoblju. 

 

7. Prihvaća se Izvješće o radu prof. dr. sc. Gorana Martinovića, mentora znanstvenog novaka - 

asistenta Brune Zorića, za akademsku 2013./2014. godinu i akademsku 2014./2015. godinu. 

Prihvaća se Izvješće i ocjena znanstvenog novaka - asistenta Brune Zorića o mentorstvu prof. dr. 

sc. Gorana Martinovića, redovitog profesora. 

Na temelju Izvješća navedenih u točkama I. i II. te ocjene o mentorstvu, koji su sastavni dio ove 

Odluke, mentor naveden u točki I. ove Odluke ocjenjuje se pozitivnom ocjenom za svoj rad u 

navedenom dvogodišnjem razdoblju. 

 

8. Prihvaća se Izvješće o radu doc. dr. sc. Krešimira Nenadića, mentora asistenta Krešimira 

Romića, za akademsku 2013./2014. godinu i akademsku 2014./2015. godinu.  



Prihvaća se Izvješće i ocjena  asistenta  Krešimira Romića o mentorstvu doc. dr. sc. Krešimira 

Nenadića, docenta. 

Na temelju Izvješća navedenih u točkama I. i II. te ocjene o mentorstvu, koji su sastavni dio ove 

Odluke, mentor naveden u točki I. ove Odluke ocjenjuje se pozitivnom ocjenom za svoj rad u 

navedenom dvogodišnjem razdoblju. 

 

9. Prihvaća se Izvješće o radu prof. dr. sc. Srete Nikolovskog, mentora asistenta Marka 

Vukobratovića, za akademsku 2013./2014. godinu i akademsku 2014./2015. godinu. 

Prihvaća se Izvješće i ocjena  asistenta  Marka Vukobratovića o mentorstvu nastavnika prof. dr. 

sc. Srete Nikolovskog. 

Na temelju Izvješća navedenih u točkama I. i II. te ocjene o mentorstvu, koji su sastavni dio ove 

Odluke, mentor naveden u točki I. ove Odluke ocjenjuje se pozitivnom ocjenom za svoj rad u 

navedenom dvogodišnjem razdoblju. 

 

10. Prihvaća se Izvješće o radu prof. dr. sc. Snježane Rimac-Drlje, mentorice znanstvenog novaka - 

asistenta Denisa Vranješa, za akademsku 2013./2014. godinu i akademsku 2014./2015. godinu. 

Prihvaća se Izvješće i ocjena znanstvenog novaka - asistenta Denisa Vranješa o mentorstvu prof. 

dr. sc. Snježane Rimac-Drlje, redovite profesorice u trajnom zvanju. 

Na temelju Izvješća navedenih u točkama I. i II. te ocjene o mentorstvu, koji su sastavni dio ove 

Odluke, mentor naveden u točki I. ove Odluke ocjenjuje se pozitivnom ocjenom za svoj rad u 

navedenom dvogodišnjem razdoblju. 

 

11. Prihvaća se Izvješće o radu prof. dr sc. Drage Žagara, mentora znanstvenog novaka - asistenta 

Gorana Horvata, za akademsku  2013./2014. godinu i  akademsku 2014./2015. godinu. 

Prihvaća se Izvješće i ocjena znanstvenog novaka - asistenta Gorana Horvata o mentorstvu prof. 

dr. sc. Drage Žagara, redovitog profesora u trajnom zvanju. 

Na temelju Izvješća navedenih u točkama I. i II. te ocjene o mentorstvu, koji su sastavni dio ove 

Odluke, mentor naveden u točki I. ove Odluke ocjenjuje se pozitivnom ocjenom za svoj rad u 

navedenom dvogodišnjem razdoblju. 

 

 

Ad.24.1.  

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanicu za znanost i 

poslijediplomske studije i predsjednicu Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti da obrazloži točke 

vezane za poslijediplomski sveučilišni studij. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti poziva prof. dr. sc. Damira Šljivca da podnese Izvješće 

Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika mr. sc. Amira Softića. 

Prof. dr. sc. Damir Šljivac, predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pročitao je Izvješće 

o ocjeni doktorske disertacije te je predložio da se navedeni rad prihvati kao doktorska disertacija i da se 

pristupniku mr. sc. Amiru Softiću dopusti pristup obrani doktorske disertacije. 

Izvješće Povjerenstva Izvješće o ocjeni doktorske disertacije pristupnika mr. sc. Amira Softića u prilogu 

je ovog Zapisnika. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti predlaže da se prihvati pozitivna ocjena doktorske 

disertacije te predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

pristupnika mr. sc. Amira Softića. 

Jednoglasno je donijeta 

 

 

 



ODLUKA 

1. Usvaja se Izvješće o ocjeni doktorske disertacije pristupnika mr. sc. Amira Softića  pod naslovom: 

„Poboljšani model za planiranje niskonaponskih distribucijskih mreža kombiniranjem hijerarhijskih 

i stohastičkih optimizacijskih metoda“ koje je ocijenilo Povjerenstvo za ocjenu doktorske 

disertacije, u sastavu:  

1. prof. dr. sc. Damir Šljivac, redoviti profesor, predsjednik 

 2. prof. dr. sc. Marinko Stojkov, redoviti profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom  

                 Brodu, mentor/član 

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

                 Zagrebu, član. 

2. Prihvaća se pozitivna ocjena doktorske disertacije koju je donijelo Povjerenstvo navedeno u 

točki 1. ove Odluke. 

3. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije pristupniku mr. sc. Amira Softića  pod 

naslovom: „Poboljšani model za planiranje niskonaponskih distribucijskih mreža 

kombiniranjem hijerarhijskih i stohastičkih optimizacijskih metoda“ u sastavu:  

1. prof. dr. sc. Damir Šljivac, redoviti profesor, predsjednik 

2. prof. dr. sc. Marinko Stojkov, redoviti profesor, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 

član/mentor 

3. prof. dr. sc. Ivica Pavić, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, član 

4. doc. dr. sc. Zvonimir Klaić, docent, član 

5. doc. dr. sc. Danijel Topić, docent,  član.  

6. doc. dr. sc. Hrvoje Glavaš, docent,  zamjena člana 

7. doc. dr. sc. Goran Knežević, docent, zamjena člana. 

 

 

Ad. 24.2. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti poziva izv. prof. dr. sc. Dražena Sliškovića da podnese 

Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika mr. sc. Darka Krpmotića.  

Izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković, predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pročitao je 

Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te je predložio da se doktorska disertacija vrati na dopunu 

sukladno zaključku Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije. 

Izvješće Povjerenstva Izvješće o ocjeni doktorske disertacije pristupnika mr. sc. Darka Krmpotića u 

prilogu je ovog Zapisnika. 

 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti predlaže da se doktorska disertacija vrati pristupniku mr. sc. 

Darku Krpmotiću na dopunu te iznosi da je pristupnik dužan u roku od devedeset (90) dana od primitka 

odluke dostaviti na ocjenu Povjerenstvu za ocjenu doktorske disertacije dopunjenu i ispravljenu 

doktorsku disertaciju, a u suprotnom će se smatrati da je doktorska disertacija odbijena. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

 

I. 

Usvaja se Izvješće o ocjeni doktorske disertacije pristupnika mr. sc. Darka Krmpotića pod naslovom: 

„Analiza informacijskih obrazaca procesnih signala pomoću ekspandirane 1D Carnapove entropije“ koje 

je ocijenilo Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije 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 Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 

Zagrebu, član. 

II. 

Izvješće iz točke 1. ove Odluke nalazi se u privitku Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

III. 

Prihvaća se prijedlog iznesen u Izvješću Povjerenstva iz točke 1. ove Odluke da se doktorska disertacija 

vrati na dopunu i ispravak u skladu s člankom 66. Statuta Elektrotehničkog fakulteta Osijek i 

zaključkom Izvješća. 

IV. 

Pristupnik mr. sc. Darko Krmpotić dužan je u roku od devedeset (90) dana od primitka ove Odluke 

dostaviti Povjerenstvu iz točke 1. ove Odluke dopunjenu i ispravljenu doktorsku disertaciju. U 

suprotnom, Fakultetsko vijeće postupit će u skladu s člankom 66. stavkom 3. Statuta Elektrotehničkog 

fakulteta Osijek i smatrat će se da je doktorska disertacija odbijena. 

 

 

Ad. 24.3. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je pristupnik Ivan Vidović, mag. ing. comp. 

predao doktorsku disertaciju. Predlaže da se imenuje Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom „Prepoznavanje redova usjeva na 

slici primjenom metoda globalne optimizacije“ pristupniku Ivanu Vidoviću, mag. ing. comp., u sastavu: 

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

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

3. izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, izvanredni profesor, sumentor/član 

4. prof. dr. sc. Ivica Petrović,  redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva  

    Zagreb, član 

  5. doc. dr. sc.  Emmanuel Karlo Nyarko, docent,  član. 

 

Ad. 24.4. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je pristupnik Denis Vranješ, mag. ing. el. stekao 

uvijete za javni razgovor te predlaže imenovanje Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Imenuje se Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupniku Denisu Vranješu, mag. 

ing. el., u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Drago Žagar,  redoviti profesor u trajnom zvanju, predsjednik 

2. prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, redovita profesorica u trajnom zvanju, mentorica 

/član 

3. prof. dr. sc. Sonja Grgić, redovita profesorica Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb, 

član 

4. doc. dr. sc. Irena Galić, docentica, zamjenica člana. 

 

 

 

 



Ad. 24.5. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je pristupnik Tomislav Galba, mag. ing. comp. 

stekao uvjete za javni razgovor te predlaže imenovanje Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske 

disertacije. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Imenuje se Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupniku Tomislavu Galbi, mag. 

ing. comp., u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Drago Žagar,  redoviti profesor u trajnom zvanju, predsjednik 

2. doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner, docent, član/mentor 

3. dr. sc. Krešimir Šolić,  znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta u Osijek, član 

4. izv. prof. dr. sc. Marin Golub, izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike i  

    računarstva Zagreb, član 

5. prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor, član 

6. doc. dr. sc. Krešimir Nenadić, docent,  zamjena člana. 

 

 

Ad. 24.6. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je pristupnica Ivana Hartmann Tolić, prof. stekla 

uvjete za kvalifikacijski razgovor te predlaže imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit. 

Jednoglasno je donijeta 

 

 

ODLUKA 

Imenuje se Povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnice Ivane Hartmann Tolić, prof. u 

sastavu: 

1. prof. dr. sc. Radoslav Galić, redoviti profesor u trajnom zvanju, predsjednik 

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

3. prof. dr. sc. Goran Martinović, redoviti profesor, član 

4. doc. dr. sc. Irena Galić, docent,  zamjenica člana. 

 

 

Ad 24.7. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da su pristupnici Ivan Petrović i Dragan Vulin 

podnijeli zamolbe za promjenu mentora te su se sadašnji i budući mentor svojim potpisima suglasili  za 

promjenu. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

I. 

Doc. dr. sc. Marinko Barukčić, docent, razrješuje se mentorstva Ivanu Petroviću, studentu  

poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika. 

 

II. 

Prof. dr. sc. Marinko Stojkov, redoviti profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, imenuje se 

za mentora Ivanu Petroviću, studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer 

Elektroenergetika. 

 



III. 

Izv. prof. dr. sc. Denis Pelin, izvanredni profesor, razrješuje se mentorstva Draganu Vulinu, studentu  

poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika. 

 

IV. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, izvanredni profesor, imenuje se za mentora Draganu Vulinu, studentu 

poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika. 

 

 

Ad. 24.8. 

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

Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke studije predlaže da se upisanim studentima u 

akademskoj 2015./2016. godini na poslijediplomskim specijalističkim studijima imenuju mentori. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

 

I. 

Doc. dr. sc. Krešimir Fekete, docent Elektrotehničkog fakulteta Osijek, imenuje se za mentora Krešimiru 

Markanoviću, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija Elektroenergetske mreže u tržišnom 

okruženju. 

 

II. 

Izv. prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, izvanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Osijek, imenuje 

se za mentora Darku Gašparoviću, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija Elektroenergetske 

mreže u tržišnom okruženju. 

 

III. 

Prof. dr. sc. Srete Nikolovski, redoviti profesor u trajnom zvanju Elektrotehničkog fakulteta Osijek, 

imenuje se za mentora Igoru Kakuku, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija 

Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju. 

 

IV. 

Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, redovita profesorica u trajnom zvanju Elektrotehničkog fakulteta 

Osijek, imenuje se za mentoricu Mariu Galu, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija 

Napredne komunikacijske tehnologije. 

 

 

 

 

Sjednica je zaključena u 12,30. 

 

 

 

Zapisničar        Dekan 

 

 

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

 

 

 


