KLASA: 003-06/16-01/02
URBROJ: 2158/80-01-16-05
Osijek, 14. lipnja 2016.

ZAPISNIK
sa 188. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
Osijek održane 14. lipnja 2016. godine s početkom u 11,00 sati u Vijećnici Fakulteta.
Prisutni članovi FV:

Odsutni članovi FV:

Zapisničar:

prof. dr. sc. Drago Žagar, prof. dr. sc. Srete Nikolovski, prof. dr. sc. Snježana
Rimac-Drlje, prof. dr. sc. Zoran Baus, prof. dr. sc. Ivica Crnković, prof. dr. sc.
Goran Martinović, izv. prof. dr. sc. Tomislav Barić, izv. prof. dr. sc. Robert
Cupec, izv. prof. dr. sc. Željko Hederić, izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, izv.
prof. dr. sc. Denis Pelin, izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković, doc. dr. sc. Marinko
Barukčić, doc. dr. sc. Krešimir Fekete, doc. dr. sc. Damir Filko, doc. dr. sc.
Hrvoje Glavaš, doc. dr. sc. Ratko Grbić, doc. dr. sc. Irena Galić, doc. dr. sc.
Marijan Herceg, doc. dr. sc. Anita Katić, doc. dr. sc. Tomislav Keser, doc. dr. sc.
Zvonimir Klaić, doc. dr. sc. Goran Knežević, doc. dr. sc. Mirko Köhler, doc. dr.
sc. Časlav Livada, doc. dr. sc. Ivica Lukić, doc. dr. sc. Vanja Mandrić
Radivojević, doc. dr. sc. Predrag Marić, doc. dr. sc. Tomislav Matić, doc. dr. sc.
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, studentica Antonela Vidović,
student Ivan Mijić
prof. dr. sc. Željko Hocenski, prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prof. dr. sc.
Tomislav Švedek, prof. dr. sc. Lajos Jozsa, prof. dr. sc. Damir Šljivac, izv. prof.
dr. sc. Dominika Crnjac-Milić, izv. dr. sc. Dean Vučinić, doc. dr. sc. Ivan
Aleksi, doc. dr. sc. Josip Balen, doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner, doc. dr. sc.
Damir Blažević, doc. dr. sc. Krešimir Grgić, doc. dr. sc. Josip Job, doc. dr. sc.
Zdravko Krpić, doc. dr. sc. Tomislav Matić, mr. sc. Dražen Dorić, v. pred.,
student Jure Nekić, student Ivica Džambo, student Ivan Mihalj
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 187. sjednice Fakultetskog vijeća
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar
2. Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva 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 s punim radnom vremenom
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Željko Hocenski
3. Donošenje Odluke o izboru u stručno zvanje stručnog suradnika i radno mjesto stručnog
suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane radiokomunikacije, koji će provoditi
istraživanje u okviru projekta financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost „Energetski
učinkovit asinkroni bežični prijenos“
Izvjestitelj: doc. dr. sc. Tomislav Matić
4. Donošenje Odluke o izboru u stručno zvanje stručnog suradnika i radno mjesto stručnog
suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja računarstvo koji će provoditi istraživanje u okviru projekta financiranog od
strane Hrvatske zaklade za znanost „Napredne 3D percepcija za mobilne robotske manipulatore“
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Robert Cupec
5. Reizbor nastavnika Ivanke Ferčec, viši predavač
5.1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Ivanke Ferčec, u postupku reizbora na
nastavno radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti,
znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika
Izvjestitelj: doc. dr. sc. Tomislav Rudec
5.2. Donošenje Odluke o reizboru Ivanke Ferčec na nastavno radno mjesto višeg predavača iz
znanstvenog područja znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija,
znanstvena grana anglistika
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Drago Žagar
6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor 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
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević
7. Usvajanje Izvješće Stručnog povjerenstva i davanje mišljenja za izbor dr. sc. Željka Hederića,
izvanrednog profesora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zoran Baus
8. Usvajanje Izvješće Stručnog povjerenstva i davanje mišljenja za izbor dr. sc. Davora Vinka,
docenta u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja Tehničkih
znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje

9. Usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva i davanje mišljenja za izbor dr. sc. Maria Vranješa u
znanstveno zvanje višeg 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. Srećka Krileta, 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. Ivice Lukića, dipl. ing. u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja računarstvo i imenovanje Stručnog povjerenstva
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje
12. Pokretanje dijela postupka za izbor na osobni zahtjev dr. sc. Marinka Barukčića, 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. Pokretanje dijela postupka za izbor na osobni zahtjev dr. sc. Alfonza Baumgartnera, dipl. ing.
u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja računarstvo i imenovanje Stručnog povjerenstva
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje
14. Usvajanje Prijedloga Priručnika za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Izvjestitelj: doc. dr. sc. Tomislav Rudec
15. Izvješće o rezultatima provedene jedinstvene sveučilišne studentske ankete za akademsku
2014./2015. godinu
Izvjestitelj: doc. dr. sc. Tomislav Rudec
16. Donošenje Odluke o otpisivanju knjižnične građe u Knjižnici Fakulteta za 2016. godinu po
provedenoj reviziji
Izvjestitelj: Mirica Knežević, dipl. iur.
17. Poslijediplomski sveučilišni studij
17.1. Usvajanje teme doktorske disertacije pristupnika Tomislava Galbe, mag. ing. comp.
17.2. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Maria Šipoša, mag.
ing. el.
17.3. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Vedrana Angebrandta,
dipl. ing.
17.4. Donošenje odluke o naknadnom upisu na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Elektrotehnika
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje
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 187. sjednice
Fakultetskog vijeća održane 10. svibnja 2016. godine te predlaže usvajanje Zapisnika.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Usvaja se Zapisnik 187. sjednice Fakultetskog vijeća održane 10. svibnja 2016. godine.

Ad. 2.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Željka Hocenskog, redovitog profesora u
trajnom zvanju i predsjednika Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja 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.
Prof. dr. sc. Željko Hocenski, predsjednik Stručnog povjerenstva 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 iznosi
da je Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto
asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, u radnom odnosu
na određeno vrijeme u punom radnom vremenu objavljen dana 13. travnja 2016. godine u „Narodnim
novinama“, „Glasu Slavonije“, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog
istraživačkog prostora (EURAXESS Jobs portal), oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, službenoj internetskoj stranici Sveučilišta i službenoj internetskoj stranici Fakulteta.
Prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnijela su dva pristupnika: Matej Žagar, magistar inženjer
računarstva i Robert Šojo, magistar inženjer računarstva.
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 je nakon uvida u dostavljenu natječajnu dokumentaciju
konstatiralo da niti jedan od pristupnika ne ispunjava uvjet iz članka 41. Pravilnika o provedbi postupka
izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, odnosno da pristupnici natječaja ne pripadaju
redu najuspješnijih studenata.
Pristupnik natječaju Matej Žagar, završio je 25. rujna 2015. godine diplomski sveučilišni studij
Računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu Osijek s prosjekom ocjena 3,211, a pristupnik natječaju
Robert Šojo, završio je 17. listopada 2014. godine diplomski sveučilišni studij Računarstvo na
Elektrotehničkom fakultetu Osijek s prosjekom ocjena 3,5.
Na temelju navedenog, predsjednik Stručnog povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u
zvanja predlaže da se ne izabere pristupnik po natječaju za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradničko
zvanje asistenta i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja računarstvo, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, na
Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku i predlaže ponovni raspis natječaja.
Izvješće Stručnog povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja u prilogu je Zapisnika i
čini njegov sastavni dio.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, otvorio je raspravu o zaključku Stručnog povjerenstva za provjeru
ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja. Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na izneseno, te predlaže
ponovni raspis natječaja.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Usvaja se izvješće Stručnog povjerenstva 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 s punim radnom vremenom.
2. Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva 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 s punim radnom vremenom nije izvršen izbor
suradnika 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
radnom vremenom, te će se natječaj ponoviti.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je doc. dr. sc. Tomislava Matića, docenta i predsjednika
Stručnog povjerenstva 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.
Doc. dr. sc. Tomislav Matić, predsjednik Stručnog povjerenstva 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, znanstvene 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 iznosi da je Natječaj
objavljen dana 05. travnja 2016. godine u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, na službenom
internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS Jobs portal),
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj internetskoj stranici Sveučilišta i
službenoj internetskoj stranici Fakulteta. Prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnio je jedan
pristupnik Leon Šneler, magistar inženjer elektrotehnike.
Sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, natječaj je propisivao obvezne uvjete
natječaja (završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij i ukupan prosjek ocjena na prethodnim
razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij) i dodatne kriterije (dosadašnja priznanja,
nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad; sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu,
objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama).
Stručno povjerenstvo je uvidom u dokumentaciju konstatiralo da pristupnik ispunjava tražene obvezne
uvijete i dodatne kriterije natječaja te je 03. lipnja 2016. godine Stručno povjerenstvo održalo razgovor s
pristupnikom radi utvrđivanja motivacije, spremnosti za znanstveni rad, profesionalne ciljeve i
spremnost za timski rad, te na temelju iznesenog predlaže Fakultetskom vijeću da izabere Leona
Šnelera, mag. ing. el. 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.
Izvješće Stručnog povjerenstva u prilogu je ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, otvorio je raspravu o zaključku Stručnog povjerenstva za provjeru
ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja, Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na izneseno, te je
jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Leon Šneler, magistar inženjer elektrotehnike, bira se u stručno zvanje stručnog suradnika i radno
mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnike, znanstvene grane radiokomunikacije, koji će
provoditi istraživanje u okviru projekta financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost IP-201409-6219 “Energetski učinkovit asinkroni bežični prijenos” na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i
informacijskih tehnologija Osijek.
2. Stručni suradnik naveden u točki 1. ove Odluke izabran je u stručno zvanje stručnog suradnika i
radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u skladu s člankom 42.
stavkom 6. 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. Roberta Cupeca, izvanrednog profesora i
predsjednika Stručnog povjerenstva 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.
Izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, predsjednik Stručnog povjerenstva 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 iznosi da je Natječaj objavljen dana 05. travnja
2016. godine u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, na službenom internetskom portalu za radna
mjesta Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS Jobs portal), oglasnim pločama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, službenoj internetskoj stranici Sveučilišta i službenoj internetskoj stranici
Fakulteta. Prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnijela je jedna pristupnica Petra Đurović, magistra
inženjerka računarstva.
Sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, natječaj je propisivao obvezne uvjete
natječaja (završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij i ukupan prosjek ocjena na prethodnim
razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij) i dodatne kriterije (dosadašnja priznanja,
nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad; sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu,
objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama).
Stručno povjerenstvo je uvidom u dokumentaciju konstatiralo da pristupnica ispunjava tražene obvezne
uvijete i dodatne kriterije natječaja te je 20. svibnja 2016. godine Stručno povjerenstvo održalo razgovor
s pristupnicom radi utvrđivanja motivacije, spremnosti za znanstveni rad, profesionalne ciljeve i
spremnost za timski rad, te na temelju iznesenog predlaže Fakultetskom vijeću da izabere Petru
Đurović, mag. ing. comp. 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.
Izvješće Stručnog povjerenstva u prilogu je ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, otvorio je raspravu o zaključku Stručnog povjerenstva za provjeru
ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja, Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na izneseno, te je
jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Petra Đurović, magistra inženjerka računarstva, bira se u stručno zvanje stručne suradnice i radno
mjesto stručne suradnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, koja će provoditi istraživanje u okviru projekta
financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost IP-2014-09-3155 „Napredne 3D percepcije za
mobilne robotske manipulatore“ na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih
tehnologija Osijek.
2. Stručna suradnica navedena u točki 1. ove Odluke izabrana je u stručno zvanje stručne suradnice i
radno mjesto stručne suradnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u skladu s člankom 42.
stavkom 6. 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. 5.1.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je doc. dr. sc. Tomislava Rudeca, predstojnika Zavoda za
zajedničke predmete da podnese Izvješće o radu nastavnice Ivanke Ferčec, v. pred. u postupku reizbora
na nastavno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja
filologija, znanstvene grane anglistika.
Doc. dr. sc. Tomislav Rudec, predstojnik Zavoda za zajedničke predmete, iznosi da je Stručno
povjerenstvo za provedbu postupka reizbora Ivanke Ferčec, v. pred., na nastavno radno mjesto višeg
predavača, imenovano Odlukom Fakultetskog vijeća od 05. travnja 2016. godine, u sastavu: Yvonne
Liermann-Zeljak, viša predavačica, predsjednica i članovi: prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, redovita
profesorica Filozofskog fakulteta Osijek i prof. dr. sc. Marija Omazić, redovita profesorica Filozofskog
fakulteta Osijek sastavilo Izvješće o radu Ivanke Ferčec, v. pred. koje sadrži Mišljenje o ispunjavanju
minimalnih uvjeta radnih obveza za reizbor Ivanke Ferčec na nastavno radno mjesto višeg predavača iz
znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predložio je glasovanje o prihvaćanju Izvješća o radu Ivanke Ferčec, v.
pred. u postupku reizbora na nastavno radno mjesto višeg predavača.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Prihvaća se pozitivno Izvješće Stručnog povjerenstva o radu Ivanke Ferčec, viša predavačica, u
postupku reizbora na nastavno radno mjesto viši predavač iz znanstvenog područja Humanističkih
znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika na Fakultetu elektrotehnike,
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.
Ad. 5.2.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, predlaže da se nakon usvojenog pozitivnog Izvješća o radu Ivanke
Ferčec, v. pred. donese odluka o reizboru na nastavno radno mjesto više predavačice iz znanstvenog
područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Ivanka Ferčec, viša predavačica, reizabire se na nastavno radno mjesto višeg predavača iz
znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane
anglistika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.
2. Viša predavačica iz točke 1. ove Odluke reizabire se na vrijeme od pet (5) godina sukladno članku
102. stavkom 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. 6.
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 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.
Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan za nastavu i studente, iznosi da je Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku izdalo suglasnost za raspis natječaja za napredovanje doc. dr. sc. Tomislava
Matića 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.

Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice 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.

Ad. 7.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Zorana Bausa, predsjednika Stručnog
povjerenstva da podnese izvješće o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora izv. prof. dr. sc. Željka
Hederića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje elektrotehnika.
Prof. dr. sc. Zoran Baus, predsjednik Stručnog povjerenstva, iznosi da je izv. prof. dr. sc. Željko Hederić
podnio osobni zahtjev za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. Uvidom u priloženu dokumentaciju Stručno
povjerenstvo je konstatiralo da izv. prof. dr. sc. Željko Hederić ispunjava uvjete iz članka 32. stavka 4.
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u višeg znanstvenog suradnika i uvjete
iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika te predlaže pozitivno
mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor izv. prof. dr. sc. Željka Hederića u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika.
Jednoglasno je donijeto
MIŠLJENJE
o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje
1. Dr. sc. Željko Hederić, izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike, računarstva i
informacijskih tehnologija Osijek, ispunjava uvjete iz članka 32. stavka 4. 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 savjetnika 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. Željka Hederića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 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. 8.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, zamolio je prof. dr. sc. Snježanu Rimac-Drlje, prodekanicu za znanost
i poslijediplomske studije i predsjednicu Stručnog povjerenstva da podnese izvješće 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.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i predsjednica
Stručnog povjerenstva, iznosi da je Stručno povjerenstvo uvidom u dokumentaciju pristupnika doc. dr.
sc. Davora Vinka, 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. Davor Vinko 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
1. Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u
postupku izbora u znanstveno zvanje i utvrđuje se da dr. sc. Davor Vinko, docent Fakulteta
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 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. Davor Vinko izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog
suradnika iz znanstvenog područja Tehnički znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i predsjednica
Stručnog povjerenstva, iznosi da doc. dr. sc. Davor Vinko 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. Davora Vinka u znanstveno zvanje višeg
znanstvenog suradnika u znanstveno područje tehničkih znanosti - polje elektrotehnika.
Jednoglasno je donijeto
MIŠLJENJE
o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje
1. Dr. sc. Davor Vinko, docent Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
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. Davora Vinka 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, prodekanicu za znanost
i poslijediplomske studije i predsjednicu Stručnog povjerenstva da podnese izvješće 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.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i predsjednica
Stručnog povjerenstva, iznosi da je Stručno povjerenstvo uvidom u dokumentaciju pristupnika doc. dr.
sc. Maria Vranješa, 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. Mario Vranješ 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
1. Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u
postupku izbora u znanstveno zvanje i utvrđuje se da dr. sc. Mario Vranješ, docent Fakulteta
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 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. Mario Vranješ izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog
suradnika iz znanstvenog područja Tehnički znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i predsjednica
Stručnog povjerenstva, iznosi da doc. dr. sc. Mario Vranješ 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. Maria Vranješa u znanstveno zvanje višeg
znanstvenog suradnika u znanstveno područje tehničkih znanosti - polje elektrotehnika.
Jednoglasno je donijeto
MIŠLJENJE
o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje
1. Dr. sc. Mario Vranješ, docent Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
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. Maria Vranješa 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.10.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije, iznosi da je dr.
sc. Srećko Krile, izvanredni profesor Sveučilišta u Dubrovniku, osobno podnio zahtjev za provedbu
dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području Tehničkih
znanosti, polje elektrotehnika. Predlaže imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u
postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, a na osobni zahtjev dr. sc. Srećka Krileta,
izvanrednog profesora Sveučilišta u Dubrovniku.

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora dr.
sc. Srećka Krileta u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 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 Dinko Begušić, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, član
Ad. 11.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije, iznosi da je
doc. dr. sc. Ivica Lukić osobno podnio zahtjev za provedbu dijela postupka izbora u znanstveno zvanje
višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti, polje računarstvo nakon
isteka tri godine od izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Predlaže imenovanje Stručnog
povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
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. Ivice Lukića, docenta
Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora
doc. dr. sc. Ivice Lukića 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 Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb,
član.
3. Stručno povjerenstvo dužno je utvrditi ispunjava li pristupnik doc. dr. sc. Ivica Lukić kriterije za
izbor u više zvanje (znanstvenog savjetnika) u odnosu na zvanje u koje se bira (višeg
znanstvenog suradnika).
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 12.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije, iznosi da je
doc. dr. sc. Marinko Barukčić osobno podnio zahtjev za provedbu dijela postupka izbora u znanstveno
zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti, polje elektrotehnika
nakon isteka tri godine od izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Predlaže imenovanje
Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog
suradnika.
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. Marinka Barukčića, docenta
Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora
doc. dr. sc. Marinka Barukčića 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. Zoran Baus, redoviti profesor, član
3. prof.dr.sc. Ivica Pavić, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb,
član.
3. Stručno povjerenstvo dužno je utvrditi ispunjava li pristupnik doc. dr. sc. Marinko Barukčić
kriterije za izbor u više zvanje (znanstvenog savjetnika) u odnosu na zvanje u koje se bira (višeg
znanstvenog suradnika).
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad. 13.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije, iznosi da je
doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner osobno podnio zahtjev za provedbu dijela postupka izbora u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti, polje
računarstvo. Predlaže imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, a na osobni zahtjev doc. dr. sc.
Alfonza Baumgartnera, diplomiranog inženjera elektrotehnike.
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u postupku izbora
doc. dr. sc. Alfonza Baumgartnera 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 Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb, član
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad. 14.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, poziva doc. dr. sc. Tomislava Rudeca, predsjednika Povjerenstva za
unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja da upozna članove Fakultetskog vijeća s novim
prijedlogom Priručnika za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.
Doc. dr. sc. Tomislav Rudec, predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog
obrazovanja, iznosi da je Priručnika za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
dostavljen članovima Fakultetskog vijeća na raspravu koja je trajala do 05. lipnja 2016. godine.
Povjerenstvu je dostavljeno nekoliko primjedbi koje su uvažene, te je Priručnik usklađen s ESG
normama i na svim mjestima je promijenjen i unesen novi naziv Fakulteta.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1.Usvaja se Priručnik za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Fakulteta
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.
2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.15.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, poziva doc. dr. sc. Tomislava Rudeca, predsjednika Povjerenstva za
unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja da podnese izvješće o provedenoj jedinstvenoj
studenskoj sveučilišnoj anketi za akademsku 2014./2015. godinu.
Doc. dr. sc. Tomislav Rudec, predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog
obrazovanja, iznosi da je svibnju i lipnju 2015. godine provedena jedinstvena sveučilišna studentska
anketa za akademsku 2014./2015. godinu. Iznosi da je u anketi izbačeno nekoliko pitanja, a da su dodana
nova pitanja o vrijednosti kolegija za daljnju primjenu i zapošljavanje te pitanja o eventualnoj
diskriminaciji. Ukupna ocjena nastavnika je 4,4. Ističe da su u odnosu na raniju anketu svim
nastavnicima ocjene porasle, ali da su ocjene u odnosu na ocjene nastavnika drugih Fakulteta na
Sveučilištu ispod prosjeka.
Ad. 16.
Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, poziva Miricu Knežević, predsjednicu Povjerenstva za reviziju
knjižnične građe Knjižnice Fakulteta da podnese izvješće.
Mirica Knežević, dipl. iur. predsjednica Povjerenstva za reviziju knjižnične građe Knjižnice Fakulteta
iznosi je je provedena revizija cjelokupnog knjižničnog fonda u periodu od 01. ožujka do 31. svibnja
2016. godine. Povjerenstvo je utvrdilo da Knjižnica posjeduje 4244 jedinica knjižnične građe. Sukladno
Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe Povjerenstvo predlaže da se za 2016. godinu otpis 118
jedinice knjižnične građe u ukupnoj vrijednosti od 19.446,30 kuna. Nakon otpisa Knjižnica Fakulteta će
posjedovati 4126 jedinica knjižnične građe.
Zapisnik o reviziji knjižnične građe u prilogu je Zapisnika.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Usvaja se prijedlog Povjerenstva za reviziju i otpis knjižne građe od 31. svibnja 2016. godine o
otpisivanju knjižnične građe u Knjižnici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih
tehnologija Osijek po reviziji provedenoj od 01. ožujka do 31. svibnja 2016. godine i odobrava se otpis
Knjižnične građe:
- po osnovi uništenosti (50 jedinica)
- po osnovi dotrajalosti (18 jedinica)
- po osnovi zastarjelosti (50 jedinica)
slijedom navedenih stavki, sveukupno 118 svezaka, ukupne vrijednosti 19.446,30 kuna.
2. Zapisnik o reviziji i otpisu te procjeni vrijednosti knjižne građe, kao i popis građe predložene za otpis,
sastavni su dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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. Dragu Žagara, predsjednika
Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika Tomislava Galbe, mag. ing. comp. 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 dana 12. svibnja 2016. godine pristupnika
Tomislava Galbe, mag. ing. comp.
Zapisnik Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije prilaže se Zapisniku.

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 transformacije ontologije u strukturu
taksonomije za evidencijsko zaključivanje“
(Ontology transformation into taxonomic structure algorithm for evidential reasoning“)
pristupnika Tomislava Galbe, mag. ing. comp. iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja elektrotehnika.
2. Za mentora doktorske disertacije pristupniku imenuje se doc. dr. sc. Alfonza Baumgartner, docent, a
za sumentora Krešimir Šolić, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta u Osijeku.
3. Odluka je donesena na temelju Zapisnika javnog razgovora održanog 12. svibnja 2016. godine i
izvješća Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije o očekivanom izvornom znanstvenom
doprinosu predmetne doktorske disertacije.
Ad. 17.2.
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i predsjednica
Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je Povjerenstvo razmatralo zahtjev pristupnika,
Maria Šipoša mag. ing. el. za održavanje kvalifikacijskog ispita te je ispred Povjerenstva za stjecanje
doktorata znanosti predložila imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Imenuje se Povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Maria Šipoša, mag.
ing. el., u sastavu:
1. prof. dr. sc. Damir Šljivac, redoviti profesor, predsjednik
2. doc. dr. sc. Zvonimir Klaić, docent, član
3. doc. dr. sc. Krešimir Fekete, docent, član
4. doc. dr. sc. Danijel Topić, docent, zamjena člana.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad.17.3
Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije i predsjednica
Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti iznosi da je Povjerenstvo razmatralo zahtjev pristupnika,
Vedrana Angrebranta mag. ing. el. za održavanje kvalifikacijskog ispita te je ispred Povjerenstva za
stjecanje doktorata znanosti predložila imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Imenuje se Povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Vedrana Angebrandta,
dipl. ing. el.. u sastavu:
1. doc. dr. sc. Hrvoje Glavaš, docent, predsjednik
2. prof. dr. sc. Lajos Jozsa, redoviti profesor, član
3. doc. dr. sc. Goran Knežević, docent, član
4. doc. dr. sc. Krešimir Fekete, docent, zamjena člana.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 Petra Đurović, mag. ing. comp. podnijela
zahtjev za naknadni upis na doktorski studij te Povjerenstvo predlaže donošenje odluke o naknadnom
upisu imenovane.
Jednoglasno je donijeta
ODLUKA
1. Petri Đurović, magistri inženjerki računarstva, odobrava se naknadni upis I. godine
poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika u
akademskoj 2015./2016. godini.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad.18.
Pod ovom točkom dnevnog reda Antonela Vidović, članica studenskog zbora podnijela je izvješće o
ostvarenim rezultatima na Elektrijadi, a izv. prof. dr. sc. Denis Pelin, povjerenik sindikata podnio je
izvješće o rezultatima ostvarenim na sindikalnim sportskim igrama.
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12,30 sati.
Zapisničar

Dekan

Mirica Knežević, dipl. iur.

Prof. dr. sc. Drago Žagar

