
 

 

 

 

KLASA: 003-06/16-01/02 

URBROJ: 2158/80-01-16-04 

Osijek, 10. svibnja 2016. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 187. sjednice Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Osijek održane 10. svibnja 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. Tomislav Barić, izv. prof. dr. sc. 

Robert Cupec, izv. prof. dr. sc. Dominika Crnjac-Milić, izv. prof. dr. sc. Željko 

Hederić, izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, izv. prof. dr. sc. Denis Pelin, izv. 

prof. dr. sc. Dražen Slišković, doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner, doc. dr. sc. 

Marinko Barukčić,   doc. dr. sc. Damir Filko,  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. 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. 

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, Ivanka Ferčec, v. pred., Ivan Vidović, mag. 

ing. comp., Bruno Zorić, mag. ing. comp., Marijana Širić, dipl. iur., student 

Luka Stojnović, studentica Matea Tominović, student Ivan Mihalj, studentica 

Antonela Vidović 

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. dr. sc. Dean 

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

Blažević, doc. dr. sc. Krešimir Fekete, doc. dr. sc. Irena Galić, doc. dr. sc. 

Marijan Herceg, doc. dr. sc. Zvonimir Klaić, doc. dr. sc. Goran Knežević, doc. 

dr. sc. Zdravko Krpić, doc. dr. sc. Tomislav Matić, mr. sc. Dražen Dorić, v. 

pred., student Jure Nekić, student Ivan Mijić,  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 186. sjednice Fakultetskog vijeća 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

2. Donošenje Odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i 

znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvena grana radiokomunikacije u radnom odnosu 

na neodređeno vrijeme s punim radnom vremenom. 

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

3. Reizbor nastavnika doc. dr. sc. Tomislava Kesera 

3.1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu doc. dr. sc. Tomislava Kesera u postupku 

reizbora na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvena grana procesno računarstvo, znanstvene grane 

procesno računarstvo u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Željko Hocenski 

3.2. Donošenje Odluke o reizboru 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 s punim radnim 

vremenom  

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u radnom odnosu na neodređeno 

vrijeme s punim radnim vremenom 

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

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko 

zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, 

znanstvena grada elektroenergetika i imenovanje Stručnog povjerenstva 

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

6. Usvajanje Izvješće Stručnog povjerenstva i  davanje mišljenja za izbor dr. sc. Damira Blaževića 

u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja računarstvo 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Željko Hocenski  

7. Usvajanje dopunjenog Izvješća Stručnog povjerenstva i davanje mišljenja za izbor dr. sc. 

Domagoja Ševerdije u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 

Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Goran Martinović  

8. Usvajanje Izvješće Stručnog povjerenstva i davanje mišljenja za izbor dr. sc. Predraga Marića u 

znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika 

Izvjestitelj: prof. dr. sc. Srete Nikolovski 

9. Usvajanje Izvješće Stručnog povjerenstva i davanje mišljenja za izbor dr. sc. Josipa Milanovića 

u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika 

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

10. Pokretanje dijela postupka za izbor na osobni zahtjev dr. sc. Željka Hederića, dipl.ing. u 

znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika  i imenovanje Stručnog povjerenstva 



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

11. Pokretanje dijela postupka za izbor na osobni zahtjev dr. sc. Davora Vinka, dipl. ing. u 

znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika  i imenovanje Stručnog povjerenstva 

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

12. Pokretanje dijela postupka za izbor na osobni zahtjev dr. sc. Marija Vranješa, dipl. ing. u 

znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika  i imenovanje Stručnog povjerenstva 

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

13. Nacrt Prijedloga Priručnika za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 

Izvjestitelj: doc. dr.sc. Tomislav Rudec 

14. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih 

projekata Hrvatske zaklade za znanost – panel područje Tehničkih znanosti, Elektrotehnika,  

Računarstvo  

15. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja istaknutom mladom znanstveniku 

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

16. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja srednjim školama 

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

17. Poslijediplomski  sveučilišni studij 

17.1. Usvajanje Izvješća o ocjeni doktorske disertacije pristupnika Ivana Vidovića, mag. ing. 

comp. i imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

17.2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika 

Dejana Barešića, dipl.ing. 

17.3. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika 

Denisa Vranješa, mag.ing.el. 

17.4.  Donošenje Odluke o promjeni mentora pristupnika Emira Alibašića, dipl.ing. 

18. 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 186. sjednice 

Fakultetskog vijeća održane 05. travnja 2016. godine te predlaže usvajanje Zapisnika.  

Jednoglasno je donijeta 

 

O D L U K A 

Usvaja se Zapisnik 186. sjednice Fakultetskog vijeća održane 05. travnja  2016. godine. 

 

 

Ad. 2. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Snježanu Rimac-Drlje, predsjednicu 

Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja, da obrazloži zaključak Povjerenstva za 

izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora  i znanstveno-nastavno 

radno mjesto izvanrednog  profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

elektrotehnika, znanstvene grane radiokomunikacije, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

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

zvanja, iznosi da je Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog 

profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane radiokomunikacije, u radnom odnosu na 



neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljen dana 09. ožujka  2016. godine u „Narodnim 

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

istraživačkog prostora (EURAXESS Jobs portal), službenoj internetskoj stranici Fakulteta i Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijavu 

na Natječaj u otvorenom roku podnio je samo pristupnik doc. dr. sc. Slavko Rupčić, docent 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Na temelju dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da 

pristupnik ispunjava opće i posebne uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje  izvanrednog 

profesora (Odlukom Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti-polja elektrotehnike i računarstva 

izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih 

znanosti-polje elektrotehnika i upisan je u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju viši znanstveni 

suradnik i ima pozitivnu ocjenu sveučilišne studentske ankete), također pristupnik ispunjava četiri od 

šest uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. 

Povjerenstvo zaključuje da pristupnik udovoljava tražene opće i posebne uvjete za izbor u znanstveno-

nastavno zvanje izvanrednog profesora i radno mjesto izvanrednog profesora te predlaže Fakultetskom 

vijeću da doc. dr. sc. Slavka Rupčića izabere u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i 

znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih  znanosti, 

znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane radiokomunikacije.  

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1. Doc. dr. sc. Slavko Rupčić, docent, bira se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 

i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane radiokomunikacije u radnom 

odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Izvanredni profesor iz točke 1. ove Odluke izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog 

profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora s obvezom reizbora ili 

izbora na više radno mjesto u skladu s člankom 102. stavkom 1. 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 ). 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad. 3.1. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Željka Hocenskog, predsjednika Stručnog 

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

radno mjesto docenta da podnese izvještaj o radu doc. dr. sc. Tomislava Kesera.  

Prof. dr. sc. Željko Hocenski,  predsjednik Stručnog povjerenstva, iznosi da je Stručno povjerenstvo 

sastavilo Izvješće o radu doc. dr. sc. Tomislava Kesera  koje sadrži Mišljenje o ispunjavanju minimalnih 

uvjeta radnih obveza za reizbor doc. dr. sc. Tomislava Kesera na znanstveno-nastavno radno mjesto 

docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja  računarstvo, znanstvene grane 

procesno računarstvo. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predložio je glasovanje o Izvješću o radu doc. dr. sc. Tomislava Kesera 

u postupku reizbora na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta. 

Jednoglasno je donijeta 

 

 
ODLUKA 

1. Prihvaća se pozitivno Izvješće Stručnog povjerenstva o radu doc. dr. sc. Tomislava Kesera, docenta, 

u postupku reizbora na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja 

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

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 



Ad. 3.2. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže da se nakon usvojenog pozitivnog  Izvješća o radu doc. dr. sc. 

Tomislava Kesera donese odluka o reizboru na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz 

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

računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1. Doc. dr. sc. Tomislav Keser, docent, reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane 

procesno računarstvo na  Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

2. Docent naveden u točki 1. ove Odluke reizabire se na vrijeme od pet (5) godina sukladno članku 

102. stavku 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 

123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 

101/14. i 60/15.-Odluka USRH).  
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Ad.4. 

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 znanstveno-nastavno  zvanje 

redovitog profesora  i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja 

Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane procesno računarstvo u radnom 

odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da je Sveučilište Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku izdalo suglasnost za raspisivanje natječaja za izbor jednog zaposlenika u 

znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora  

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u radnom odnosu na 

određeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 

i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane procesno računarstvo u radnom odnosu na neodređeno 

vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

 

Ad. 5. 

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 suradnika u naslovno suradničko zvanje 

asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene 

grane elektroenergetika. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da je za potrebe izvođenja 

nastave na Zavodu za elektroenergetiku potrebno raspisati natječaj za izbor jednog suradnika u  naslovno 

suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika i predložio je imenovanje Stručnog povjerenstva. 

Jednoglasno je donijeta  

 

 

 



ODLUKA 

1. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane 

elektroenergetika. 

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

asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, 

znanstvene grane elektroenergetika, u sastavu: 

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

2. doc. dr. sc. Goran Knežević, docent, član 

3. doc. dr. sc. Krešimir Fekete, docent, član. 

 
 

Ad. 6. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je  prof. dr. sc. Željka Hocenskog, predsjednika Stručnog 

povjerenstva da podnese izvješće o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora doc. dr. sc. Damira Blaževića 

u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo. 

Prof. dr. sc. Željko Hocenski, predsjednik Stručnog povjerenstva, iznosi da je Stručno povjerenstvo 

uvidom u dokumentaciju pristupnika doc. dr. sc. Damira Blaževića, utvrdilo da je imenovani podnio 

osobni zahtjev za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika prije isteka najmanje pet 

godina od izbora u zvanje znanstvenog suradnika. Stručno povjerenstvo je  sukladno članku 32. stavak 

7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju utvrdilo da dr. sc. Damir Blažević ispunjava 

uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i da je isteklo tri godine od izbora u 

znanstveno zvanje  znanstvenog suradnika  te predlaže da se prihvati Izvješće i utvrdi ispunjenost uvjeta 

za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora 

u znanstveno zvanje i utvrđuje se da dr. sc. Damir Blažević, docent Elektrotehničkog fakulteta Osijek, 

ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika te se sukladno članku 32. stavak 

7. 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) predlaže da se doc. dr. sc. Damir Blažević izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo. 

 

 

Prof. dr. sc. Željko Hocenski, predsjednik Stručnog povjerenstva, iznosi da doc. dr. sc. Damir Blažević 

ispunjava uvjete iz članka 32. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za 

izbor u  višeg znanstvenog suradnika i uvjete iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstveno zvanje  

višeg znanstvenog suradnika te predlaže pozitivno mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor doc. dr. sc. 

Damira Blaževića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstveno područje tehničkih 

znanosti - polje računarstvo. 

Jednoglasno je donijeto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M I Š L J E N J E 

o ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno zvanje 

 

1. Dr. sc. Damir Blažević, docent Elektrotehničkog fakulteta Osijek, ispunjava uvjete iz članka 32. 

stavka 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) i uvjete Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za  

izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničke 

znanosti, znanstveno polje računarstvo. 

2. Predlaže se Matičnom odboru za područje Tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i 

računarstva da izabere dr. sc. Damira Blaževića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje  računarstvo. 

3. Ovo Mišljenje i Izvješće Stručnog povjerenstva dostavljaju se Matičnom odboru za područje 

tehničkih znanosti-polja elektrotehnike i računarstva na daljnji postupak. 

 

 

Ad. 7. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je  prof. dr. sc. Gorana Martinovića, predsjednika Stručnog 

povjerenstva da podnese izvješće o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora dr. sc. Domagoja Ševerdije u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 

računarstvo. 

Prof. dr. sc. Goran Martinović, predsjednik Stručnog povjerenstva, iznosi da je Matični odbor za 

područje Tehničkih znanosti-polje elektrotehnike i računarstva raspravljao o izboru imenovanog u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika te je zatražio od Stručnog povjerenstva da dopuni izvješće 

sukladno dostavljenom dopisu. Stručno povjerenstvo dopunilo je izvješće sukladno traženju Matičnog 

odbora te predlaže da se dopunjeno izvješće usvoji i donese mišljenje o ispunjenosti uvjeta za izbor dr. 

sc. Domagoja Ševerdije u znanstveno zvanje  znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničke 

znanosti, znanstveno  polje računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta  

ODLUKA 

1. Prihvaća se dopuna Izvješća Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u 

postupku izbora u znanstveno zvanje i utvrđuje se da dr. sc. Domagoj Ševerdija, 

poslijedoktorand Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz članka 32. stavak 2. 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 

198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 

60/15.-Odluka USRH) i uvjete Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za  izbor u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničke znanosti, 

znanstveno polje računarstvo. 

2. Predlaže se Matičnom odboru za područje Tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i 

računarstva da se dr. sc.  Domagoj Ševerdija izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 

u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje  računarstvo. 

3. Ovo Mišljenje i Izvješće Stručnog povjerenstva dostavljaju se Matičnom odboru za područje 

Tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i računarstva na daljnji postupak. 

 

 

 

 

 

 



 

Ad.8. 

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

povjerenstva da podnese izvješće o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora  doc. dr. sc. Predraga Marića u 

znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika  za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 

polje elektrotehnika. 

Prof. dr. sc. Srete Nikolovski, predsjednik Stručnog povjerenstva, iznosi da je doc. dr. sc. Predrag Marić 

podnio osobni zahtjev za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno 

područje Tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. Uvidom u priloženu dokumentaciju 

Stručno povjerenstvo je konstatiralo da doc. dr. sc. Predrag Marić ispunjava uvjete iz članka 32. stavka 

3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u višeg znanstvenog suradnika i 

uvjete iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te predlaže 

pozitivno mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor doc. dr. sc.  Predraga Marića u znanstveno zvanje 

višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 

elektrotehnika. 

Jednoglasno je donijeto 

 

M I Š L J E N J E 

o ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno zvanje 

 

1. Dr. sc. Predrag Marić, docent Elektrotehničkog fakulteta Osijek, ispunjava uvjete iz članka 32. 

stavka 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) i uvjete Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za  

izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničke 

znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 

2. Predlaže se Matičnom odboru za područje Tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i 

računarstva da izabere dr. sc. Predraga Marića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 

u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje  elektrotehnika. 

3. Ovo Mišljenje i Izvješće Stručnog povjerenstva dostavljaju se Matičnom odboru za područje 

tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i računarstva na daljnji postupak. 

 

 

Ad.9. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je  prof. dr. sc. Snježanu Rimac-Drlje, člana  Stručnog 

povjerenstva da podnese izvješće o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora dr. sc. Josipa Milanovića u  

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika  za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 

elektrotehnika. 

Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, član Stručnog povjerenstva, iznosi da je dr. sc. Josip Milanović 

podnio osobni zahtjev za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje 

Tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. Uvidom u priloženu dokumentaciju Stručno 

povjerenstvo je konstatiralo da  dr. sc. Josip Milanović ispunjava uvjete iz članka 32. stavka 2. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u  znanstvenog suradnika i uvjete iz Pravilnika o 

uvjetima za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika te predlaže pozitivno mišljenje o 

ispunjavanju uvjeta za izbor  dr. sc.  Josipa Milanovića  u znanstveno zvanje  znanstvenog suradnika za  

znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 

Jednoglasno je donijeto 

 

 

 

 



 

M I Š L J E N J E 

o ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno zvanje 

 

1. Dr. sc. Josip Milanović,  diplomirani inženjer elektrotehnike, ispunjava uvjete iz članka 32. 

stavka 2. Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 

123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 

101/14. i 60/15.-Odluka USRH) i uvjete Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za  

izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničke znanosti, 

znanstveno polje elektrotehnika. 

2. Predlaže se Matičnom odboru za područje Tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i 

računarstva da izabere dr. sc. Josipa Milanovića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u 

znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje  elektrotehnika. 

3. Ovo Mišljenje i Izvješće Stručnog povjerenstva dostavljaju se Matičnom odboru za područje 

Tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i računarstva na daljnji postupak. 

 

Ad.10. 

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

i poslijediplomske studije, da obrazloži  zahtjev izv. prof. dr. sc.  Željka Hederića za pokretanje postupka 

izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 

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

prof. dr. sc.  Željko Hederić na osobni zahtjev pokrenuo postupak izbora u znanstveno zvanje  

znanstveni savjetnik 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  savjetnik iz znanstvenog područja 

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

Hederića, izvanrednog profesora Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

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

izv. prof. dr. sc.  Željka Hederića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Zoran Baus, redoviti profesor, predsjednik 

2. izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, izvanredni profesor (znanstveni savjetnik), član 

3. prof. dr. sc. Zlatko Maljković, 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. Davora Vinka 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.  Davor Vinko na osobni zahtjev pokrenuo postupak izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni 

suradnik iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, nakon isteka tri 

godine od izbora u znanstveno zvanje 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 elektrotehnika, 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. Davora Vinka, docenta 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

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

doc. dr. sc. Davora Vinka u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, u sastavu: 

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

2. prof. dr. sc. Tomislav Švedek, redoviti profesor u trajnom zvanju, član 

3. prof. dr. sc. Adrijan Barić, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb, 

član. 

3. Stručno povjerenstvo dužno je utvrditi ispunjava li pristupnik doc. dr. sc.  Davor Vinko kriterije 

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

znanstvenog suradnika). 

Ad.12. 

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. Maria Vranješa 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. Mario Vranješ na osobni zahtjev pokrenuo postupak izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni 

suradnik iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, nakon isteka tri 

godine od izbora u znanstveno zvanje 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 elektrotehnika, 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. Maria Vranješa, docenta 

Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

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

doc. dr. sc. Maria Vranješa u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, u sastavu: 

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

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

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

član. 

3. Stručno povjerenstvo dužno je utvrditi ispunjava li pristupnik doc. dr. sc.  Mario Vranješ kriterije 

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

znanstvenog suradnika). 

 

 

Ad.13. 

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

unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja da obrazloži  ovu točku dnevnog reda. 

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

obrazovanja, iznosi da se ukazala potreba za izmjene i dopune Priručnika za unaprjeđenje i osiguranje 



kvalitete visokog obrazovanja. Budući da su izmjene većeg opsega pripremljen je novi Priručnik. 

Predlaže da se prijedlog Priručnika dostavi članovima vijeća koji će primjedbe i prijedloge moći 

dostaviti do 05. lipnja 2016. godine a nakon toga da se Priručnik usvoji na slijedećoj sjednici. 

Jednoglasno je donijet 

 

ZAKLJUČAK 

Nacrt prijedloga Priručnika za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja dostavit će se 

članovima Fakultetskog vijeća koji mogu svoje primjedbe i prijedloge na tekst dostaviti do 05. lipnja 

2016. godine predsjedniku Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. 

 

 

 

Ad.14. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, iznosi da je Hrvatska zaklada za znanost objavila javni poziv za 

predlaganje kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih projekata HZZ. Predložio je 

kandidate za članove panela za područje Tehničkih znanosti, polja Elektrotehnika, Računarstvo. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

1. Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta Osijek predlaže kandidate: 

 za znanstveno područje Tehničkih znanosti, polje elektrotehnika: 

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

2. prof. dr. sc. Damir Šljivac, redoviti profesor 

 za znanstveno područje  Tehničkih znanosti, polje  računarstvo: 

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

2. izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, izvanredni profesor 

za članove panela za vrednovanje istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost – panel za 

područje Tehničkih znanosti, polja Elektrotehnika, Računarstvo. 

2. Prijedlog kandidata za članove panela iz točke 1. ove Odluke dostavlja se Hrvatskoj zakladi za 

znanost. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Ad.15. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je  prof. dr. sc.  Snježani Rimac-Drlje da podnese izvješće 

Povjerenstva za dodjelu nagrade istaknutom mladom znanstveniku. 

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

Povjerenstva za dodjelu nagrade istaknutom mladom znanstveniku naglašava da su prijavljeni kandidati 

za nagradu ostvarili značajno manji broj bodova u odnosu na dobitnike prijašnjih godina, te ističe da  

Povjerenstvo predlaže da se za 2016. godinu ne dodjeli nagrada izvrsnom mladom znanstveniku i da se 

pristupi izradama izmjena i dopuna Odluke o kriterijima za dodjelu nagrade istaknutom mladom 

znanstveniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad.16. 

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

studente da  obrazloži prijedlog ove točke dnevnog reda. 

Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, predlaže da se prigodom obilježavanja 

dana Fakulteta dodjeli priznanje srednjim školama za najveći broj upisanih učenika u I. godinu na 

preddiplomske studije, za najuspješnije studente prema ostvarenim ECTS bodovima na preddiplomskom 

stručnom studiju i za najuspješnije studente prema ostvarenim ECTS bodovima na sveučilišnim 

studijima.   

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1. Dodjeljuje se priznanje srednjim školama za najveći broj upisanih učenika u I. godinu  na 

preddiplomske studije u akademskoj 2015./2016. godini, kako slijedi: 

- Elektrotehnička i prometna škola Osijek 

- III. Gimnazija Osijek 

- Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci 

- Gimnazija Antuna Gustava Matoša Đakovo. 

2.  Dodjeljuje se priznanje srednjim školama za najuspješnije studente prema broju ostvarenih ECTS 

bodova na preddiplomskom stručnom studiju, kako slijedi: 

- Tehnička škola Kutina 

- Tehnička škola Požega. 

3.  Dodjeljuje se priznanje srednjim školama za najuspješnije studente prema broju ostvarenih ECTS 

bodova na sveučilišnim studijima, kako slijedi: 

- III. Gimnazija Osijek 

- Gimnazija  Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima 

- Gimnazija Antuna Gustava Matoša Đakovo 

- Srednja škola Valpovo 

- Gimnazija „ Matija Mesić“ Slavonski Brod 

- KŠC „Don Bosco“ Žepče. 

4. Dekan Fakulteta uručit će priznanje ravnateljima srednjih škola na svečanoj sjednici Fakultetskog 

vijeća prigodom obilježavanja Dana Fakulteta. 

 

 

Ad.17. 

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

i poslijediplomske studije i predsjednicu Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti da izvijesti o 

podtočkama dnevnog reda. 

 

  

Ad.17.1.  

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti  pozvala je prof. dr. sc. Gorana Martinovića, predsjednika 

Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Ivana Vidovića, mag. ing. comp. da podnese 

izvješće  o ocjeni doktorske disertacije. 

Prof. dr. sc. Goran Martinović, prodekan za međunarodnu suradnju i predsjednik Povjerenstva za ocjenu 

doktorske disertacije pod naslovom „Prepoznavanje redova usjeva na slici primjenom metoda globalne 

optimizacije“ pristupnika Ivana Vidovića pročitao je izvješće Povjerenstva koje u svom izvješću 

predlaže da se doktorska disertacija prihvati i pristupniku dopusti obrana doktorske disertacije. 



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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, predlaže da Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu 

doktorske disertacije i da se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije. 

Izvješće o ocjeni doktorske disertacije sastavni je dio Zapisnika. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1. Usvaja se Izvješće o ocjeni doktorske disertacije pristupnika Ivana Vidovića, mag. ing. comp. pod 

naslovom: „Prepoznavanje redova usjeva na slici primjenom metoda globalne optimizacije“ koje je 

ocijenilo Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije, 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 redoviti profesor, sumentor/ član 

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

član 

5.doc. dr. sc. Emmanuel Karlo Nyarko, docent, 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 pristupnika  Ivana Vidovića, 

mag. ing. comp. pod naslovom: „Prepoznavanje redova usjeva na slici primjenom metoda globalne 

optimizacije“ u sastavu:  

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

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

3. prof. dr. sc. Ivan Petrović, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb,     

član 

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

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

6. doc. dr. sc. Ivan Aleksi, docent, zamjena člana 

7. doc. dr. sc. Tomislav Keser, zamjena člana 

 

 

 

Ad. 17.2. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti  pozvala je doc. dr. sc. Predraga Marića. predsjednika 

Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika Dejana Barešića da podnese izvješće 

s javnog razgovora. 

Doc. dr. sc. Predrag Marić, predsjednik Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije pročitao 

je zapisnik o održanom javnom razgovoru pred Povjerenstvom pristupnika Dejana Barešića. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti na temelju prijedloga Povjerenstva za stjecanje doktorata 

znanosti predložila je temu doktorske disertacije i mentora pristupniku. 

Jednoglasno je donijeta 

 

 

 

 

 

 



ODLUKA 

1. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom “Optimalno održavanje elektroagregata u 

složenim sustavima“ (Optimizacion of gensets maintenance in complex systems) pristupnika Dejana 

Barešića, dipl. ing. iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika. 

2. Za mentora pristupniku imenuje se izv. prof. dr. sc. Željko Hederić, izvanredni profesor. 

3. Odluka je donesena na temelju Zapisnika javnog razgovora održanog 21. travnja 2016. godine i 

izvješća Povjerenstva za prihvaćanje doktorske disertacije na Fakultetskom vijeću o očekivanom 

izvornom znanstvenom doprinosu predmetne doktorske disertacije. 

 

 

Ad. 17.3. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti  pozvala je prof. dr. sc. Dragu Žagara,  predsjednika 

Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika  Denisa Vranješa da podnese izvješće 

s javnog razgovora. 

Prof. dr. sc. Drago Žagar, predsjednik Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije pročitao je 

zapisnik o održanom javnom razgovoru pred Povjerenstvom pristupnika Denisa Vranješa. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti  na temelju prijedloga Povjerenstva za stjecanje doktorata 

znanosti predložila je temu doktorske disertacije i mentora pristupniku. 

Jednoglasno je donijeta 

 

ODLUKA 

1. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom “Algoritam za adaptivnu vremensku 

interpolaciju slika zasnovan na prostorno-vremenskim značajkama videosignala“ (Algorithm for 

adaptive temporal frame interpolation based on videosignal spatiotemporal features) pristupnika 

Denisa Vranješa, mag. ing. el.  iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

elektrotehnika. 

2. Za mentora pristupniku imenuje se izv. prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, redovita profesorica u 

trajnom zvanju. 

3. Odluka je donesena na temelju Zapisnika javnog razgovora održanog 26. travnja 2016. godine i 

izvješća Povjerenstva za prihvaćanje doktorske disertacije na Fakultetskom vijeću o očekivanom 

izvornom znanstvenom doprinosu predmetne doktorske disertacije. 

 

 

Ad. 17.4. 

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

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je Emir Alibašić, dipl.ing. pristupnik doktorskog 

studija podnio zahtjev za promjenu mentora. Budući da su se dosadašnji mentor prof. dr. sc. Srete 

Nikolovski i predloženi mentor prof. dr. sc. Zoran Baus suglasili s zahtjevom pristupnika,  Povjerenstvo 

predlaže da se pristupniku imenuje  mentor prof. dr.sc. Zoran Baus. 

Jednoglasno je donijeta  

 

ODLUKA 

1. Prof. dr. sc. Zoran Baus, redoviti profesor, imenuje se za mentora pristupniku Emiru Alibašiću, dipl. 

ing. 

2. Imenovanjem mentora iz točke 1. ove Odluke prof. dr. sc. Srete Nikolovski, redoviti profesor u 

trajnom zvanju, prestaje biti mentor pristupniku Emiru Alibašiću, dipl.ing.     

 

 

 



Ad. 18. 
Prof. dr. sc. Drago Žagar,  dekan, izvijestio je vijeće da će se svečana sjednica Fakultetskog vijeća 

povodom obilježavanja 38. obljetnice  postojanja i rada Elektrotehničkog fakulteta održati 20. svibnja 

2016. godine s početkom u 11,00 sati. Također je izvijestio da je Dan otvorenih vrata dana 19. svibnja 

2016. godine.  

Antonela Vidović, studentica, izvijestila je da studenti dana 11. svibnja 2016. godine odlaze na 

Elektrijadu u Rimini, Italija. 

 

 

Sjednica je zaključena u 12,40. 

 

 

 

Zapisničar        Dekan 

 

 

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

 

 

 


