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Zapisnik 652. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 11. studenoga 2015. godine 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 6. studenoga 2015. godine.  
 
4. Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
 

4.1. Dodjela „Nagrade za znanost Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva“ 
 

� Na temelju raspisanog natječaja, dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za 
nagrađivanje zaposlenika i studenata od 27. listopada 2015. godine, a sukladno Pravilniku o 
Nagradi za znanost na FER-u i Naputku o primjeni Pravilnika o Nagradi za znanost, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
o dodjeli Nagrade za znanost 

Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
 

Nagrada za znanost u kategoriji 1. djelatnicima Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju za iznimna 
postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina dodjeljuje se:  
- Prof. dr. sc. Ivanu Petroviću za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih 

pet godina, za doprinos u istraživanju i razvoju algoritama upravljanja i estimacije s primjenama u 
autonomnoj navigaciji mobilnih robota i vozila.  

 

Nagrada za znanost u kategoriji 2. djelatnicima Fakulteta u suradničkom zvanju ili zavodskim suradnicima za 
iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine dodjeljuje se: 
 

- Dr. sc. Tomislavu Capuderu za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne 
dvije godine, za izuzetan znanstveni doprinos u istraživanju obnovljivih izvora energije i naprednih 
elektroenergetskih mreža. 

 

Nagrada za znanost u kategoriji 3. djelatnicima Fakulteta ili istraživačkim skupinama Fakulteta za postignuti 
svjetski priznati istraživački rezultat ili inovaciju u prethodnih godinu dana dodjeljuje se: 
 

- Izv. prof. dr. sc. Mili Šikiću za postignuti svjetski priznati istraživački rezultat ili inovaciju u prethodnih 
godinu dana, za rad pod naslovom „Identification of Patient Zero in Static and Temporal Networks: 
Robustness and Limitations“ objavljen u časopisu Physical Review Letters. 

 

4.2. Dodjela godišnje nagrade „Končar“ za doktorske disertacije za ak. god. 2014./2015. 
 

� Na temelju raspisanog natječaja, dostavljenih prijava, prijedloga Stručnog povjerenstva za 
davanje mišljenja za dodjelu godišnje nagrade „KONČAR“ za doktorske disertacije obranjene 
na FER-u u ak. god. 2014./2015. od 23. listopada 2015. godine i prijedloga Povjerenstva za 
nagrađivanje zaposlenika i studenata od 27. listopada 2015. godine, a sukladno Pravilniku o 
godišnjoj nagradi "KONČAR" za doktorske disertacije i Izmjenama i dopunama Pravilnika, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

Godišnja nagrada „KONČAR“ za doktorske disertacije obranjene na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2014./2015. dodjeljuje se za istaknuta znanstvena dostignuća 
iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji za dvije disertacije koje sadrže istaknutu primjenljivost 
rezultata disertacije izraženu konkretnim vrlo dojmljivim kvantitativnim pokazateljima, kako slijedi: 
 

- Dr. sc. Martina Kutija za doktorsku disertaciju pod naslovom: „Bezsenzorsko upravljanje kaveznim 
asinkronim vjetrogeneratorom temeljeno na fazno zatvorenoj petlji“ („Sensorless control of wind 
turbine cage induction generator based on phase-locked loop“), mentor: doc. dr. sc. Damir Sumina i 

 

- Dr. sc. Miroslav Macan za doktorsku disertaciju pod naslovom: „Smanjivanje istosmjerne komponente 
struje izmjenjivača s galvanskim odvajanjem na tračničkim vozilima“ („Minimisation of DC current 
component in galvanic isolated inverters for railway vehicles“), mentor: prof. dr. sc. Željko Jakopović. 

 

4.3.  Dodjela nagrade „Werner von Siemens“ za ak. god. 2014./2015. 
 

� Na temelju raspisanog natječaja za dodjelu nagrade „Werner von Siemens“ za najbolje 
studentske radove studenata FER-a s primjenom u područjima digitalizacije, elektrifikacije i 
automatizacije, dostavljenih prijava, prijedloga Stručnog povjerenstva za ocjenu studentskih 
radova za dodjelu nagrade „Werner von Siemens“ od 26. listopada 2015. godine i Povjerenstva 
za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 27. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

Nagrada „Werner von Siemens" za najbolje studentske radove studenata FER-a s primjenom u područjima 
digitalizacije, elektrifikacije i automatizacije za ak. god. 2014./2015. dodjeljuje se kako slijedi: 

 

- Marko Slunjski, rad pod naslovom: „Napredne tehnike za automatizaciju industrijskih postrojenja“ 
(mentor: doc. dr. sc. Damir Sumina). 

 

Novčani dio nagrade donacija je tvrtke „Siemens d.d.“. 
 

4.4.   Dodjela nagrade „Ericsson Nikola Tesla“ za ak. god. 2014./2015. 
 

Na temelju natječaja „Ericsson Nikola Tesla” za studentske radove iz područja telekomunikacija i odluke 
Povjerenstva za ocjenu studentskih radova od 27. listopada 2015. godine, nagrada „Ericsson Nikola Tesla” za 
ak. god. 2014./2015. dodjeljuje se, kako slijedi: 
 

Prva nagrada dodjeljuje se autorima: 
- Dragan Akeljić (Visoka škola za informacijske tehnologije, Zagreb), Ivan Antolković i Hrvoje Vdović, 

FER Zagreb, za rad “SELF-PROVISIONING SERVICE ENABLING NFC PAYMENT BASED ON 
ERICSSON WALLET PLATFORM” 
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Druga nagrada dodjeljuje se autoru:  
- Matija Srbić, FER Zagreb, za rad „M2M DRUŠTVENO UMREŽAVANJE – RASPBERRY PI“ 
 

Treća nagrada dodjeljuje se autoru: 
- Petar Krivić, FER Zagreb, za rad „PRIMJENA PRISUTNOSTI KORISNIKA U PAMETNIM ZGRADAMA“ 
 

Novčani dio nagrade donacija je Ericsson Nikola Tesla d.d. 
 

4.5. Izmjena odluke Fakultetskog vijeća od 21. listopada 2015. za dobitnike Zlatnih diploma diplomiranih 
na ETF-u ak. god. 1964./1965. 

 

� Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

Mijenja se odluka Fakultetskog vijeća donesena pod točkom 4.2.1. na sjednici Fakultetskog vijeća 21. listopada 
2015. godine koja se odnosi na dodjelu Zlatnih diploma diplomiranim inženjerima elektrotehnike u ak. god. 
1964./1965., kako slijedi:  
 

- briše se kandidat pod rednim br. 126. Ivan Žderić, dipl. ing. (preminuo) 
 

Povjerenstvo za nagrađivanje zaposlenika i studenata obavještava Vijeće o dodjeli nagrada, kako slijedi: 
 

1). Nagrada "Najbolji studentski računalni program FER-a" za ak. god. 2014./2015. 
Na temelju natječaja za dodjelu nagrade "Najbolji studentski računalni program FER-a" za ak. god. 2014./2015., 
prijedloga Povjerenstva za ocjenu prispjelih radova na navedeni Natječaj od 16. listopada 2015., prijedloga 
Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 27. listopada 2015. i Odluke Dekana od 28. listopada 
2015. donesene na temelju suglasnosti Fakultetskog vijeća od 21. listopada 2015. godine, nagrada "Najbolji 
studentski računalni program FER-a" za ak. god. 2014./2015. dodjeljena je studentima FER-a, kako slijedi:   

- Matea Tomeljak, Snježana Draženović, Antonija Mušćet, Martina Majcen za rad: "BeeKeeper". 
 

2). Nagrada "Željka Matutinović – Sunčica" za ak. god. 2014./2015. 
Na temelju natječaja za dodjelu nagrade "Željka Matutinović-Sunčica" za ak. god. 2014./2015., prijedloga 
Povjerenstva za ocjenu prispjelih radova na navedeni Natječaj od 26. listopada 2015., prijedloga Povjerenstva 
za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 27. listopada 2015. i Odluke Dekana od 28. listopada 2015. 
donesene na temelju suglasnosti Fakultetskog vijeća od 21. listopada 2015. godine, nagrada "Željka 
Matutinović-Sunčica" za ak. god. 2014./2015. dodjeljena je za najbolje studentske radove studenata FER-a u 
području elektronike, ostvarene u suradnji s industrijom, srednjim ili malim poduzećima, kako slijedi:  

 

- Prva nagrada: Josip Mikulić za rad pod naslovom "Design of Low Power Voltage Regulator for RFID 
Applications", mentor: prof. dr. sc. Adrijan Barić; 

 

- Druga nagrada: Ivan Kunović, Jurica Vugrin i Andrej Kljajo Petković za rad pod naslovom "Funkcijska 
provjera inercijskih i magnetskih senzora", mentor: prof. dr. sc. Ratko Magjarević. 

 

5.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I.  Izbori i reizbori na FER-u 
 

5.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbor za izbore u zvanja sa sjednice održane 
29. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto prema raspisanom natječaju za pristupnicu:  

 

5.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 28. srpnja 2015. godine, Narodnim novinama br. 84 od 29. 
srpnja 2015. godine, web stranici Fakulteta od 27. srpnja 2015. godine i web stranici Euraxessa od 3. kolovoza 
2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – 1 
izvršitelj (radno mjesto za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta u Zagrebu 
Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje), prispjele su prijave od dr. sc. Gorana Delača, dr. sc. Marina 
Šilića, dr. sc. Marije Seder i dr. sc. Ivane Nižetić Kosović.  
Pristupnici dr. sc. Goran Delač i dr. sc. Marin Šilić su 13. listopada 2015. godine pisanim putem povukli svoje 
prijave na natječaj. 
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Petrović, izv. prof. dr. sc. Mile Šikić i izv. prof. dr. sc. Tomislav 
Rolich – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  konstatiralo je da pristupnice dr. sc. Marija Seder 
i dr. sc. Ivana Nižetić Kosović ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno 
zvanje docent i uvjete iz Pravilnika o posebnim uvjetima FER-a za izbore u znanstveno-nastavna zvanja.  
Obje pristupnice izabrane su u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja, Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
Fakulteta, Kolegija Zavoda (dr. sc. Marija Seder Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo, a dr. sc Ivana 
Nižetić Kosović Zavoda za primijenjeno računarstvo) i Dekana Fakulteta.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće izabire dr. sc. Mariju 
Seder u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanost, polje 
računarstvo i na radno mjesto docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo.  
Obrazloženje prijedloga za izbor navedene pristupnice detaljno je prikazano u Izvješću stručnog povjerenstva.  
Izbor potvrđuje vijeće tehničkog područja.  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
9. studenoga 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u stručno zvanje i na 
radno mjesto prema raspisanom natječaju za pristupnika:  

 

5.1.2. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 1. listopada 2015. godine, Narodnim novinama br. 104 od 30. 
rujna 2015. godine, web stranici Fakulteta od 1. listopada 2015. godine i web stranici Euraxessa od 5. listopada 
2015. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju za rad na NATO 
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projekta „Multidisciplinary Martics for Soldier Resilience Prediction and Traning“ - 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme od 4 godine, prispjele su prijave od Frana Jurišića, mag. ing. i Ivana Strizića, mag. ing.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, doc. dr. sc. 
Siniša Popović i izv. prof. dr. sc. Marko Delimar, Fakultetsko vijeće izabire Frana Jurišića, mag. ing. u stručno 
zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe navedenog projekta i na radno mjesto u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju. 
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih je predložen izbor imenovanoga 
pristupnika. 
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
 

5.2. Reizbori na FER-u 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
29. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za reizbor u znanstveno-
nastavna zvanja i na radna mjesta:   

 

5.2.1. Dr. sc. Davor Petrinović - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. 
dr. sc. Branko Jeren, prof. dr.sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Dinko Begušić – Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, 
Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Davora Petrinovića reizabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu 
za elektroničke sustave i obradbu informacija.  
 

5.2.2. Dr. sc. Vladimir Blaško - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. 
dr. sc. Fetah Kolonić, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i prof. dr. sc. Joško Deur – Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju i 
Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Vladimira Blaška reizabire u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.  
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom nije bilo u mogućnosti dostaviti Mišljenje za navedenog pristupnika zbog 
nedostatka podataka.  
 

5.2.3. Dr. sc. Andrea Aglić Aljinović - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Neven Elezović, akademik prof. dr. sc. Josip Pečarić – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
fakultet i prof. dr. sc. Sanja Varošanec – Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, uz 
pribavljena Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, Kolegija Zavoda za primijenjenu matematiku i 
Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Andreju Aglić Aljinović reizabire u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana 
matematička analiza i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu matematiku.  
 

5.3. Raspisi natječaja 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
29. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu sljedećih natječaja i 
imenovanju stručnih povjerenstva: 

 

5.3.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika ili računarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili 
fizika i na radno mjesto redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Davor Bonefačić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i akademik prof. dr. sc. Josip 
Pečarić – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto u okviru vertikalnog napredovanja – upražnjeno 
nakon odlaska u mirovinu prof. dr. sc. Dubravka Horvata.)  
 

5.3.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika ili računarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili područje prirodnih znanosti, polje 
matematika ili fizika i na radno mjesto izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Igor Kuzle, izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić i prof. dr. sc. Goran Martinović 
– Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet  Osijek.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto u okviru vertikalnog napredovanja – upražnjeno 
nakon odlaska u mirovinu prof. dr. sc. Dubravka Horvata.)  
 

5.3.3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na 
radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu fiziku - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić, doc. dr. sc. Sanda Pleslić i prof. dr. sc. Vesna Volovšek 
– Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. 
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto u okviru vertikalnog napredovanja – upražnjeno 
nakon odlaska u mirovinu prof. dr. sc. Dubravka Horvata.)  
 

5.3.4. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika ili računarstvo u Zavodu za primijenjenu fiziku, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu 
DOCPAGANSA (Development of Code Package for Advanced Gamma and Neutron Shielding Analysis) 
financiranom od HRZZ - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. veljače 2016. godine do 31. siječnja 2017. godine.   
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Krešimir Trontl, prof. dr. sc. Dubravko Pevec i prof. dr. sc. Nikola Čavlina.    
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt.  
 

5.3.5. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo 
u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, a radi obavljanja istraživačkih 
poslova na projektu „IP-2014-09-4882: Heuristička optimizacija u kriptologiji“ financiranom od HRZZ - 1 izvršitelj 
na određeno vrijeme od 1. ožujka 2016. godine do 28. veljače 2018. godine.   
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Ante Đerek, izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i izv. prof. dr. sc. Hrvoje 
Mlinarić.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt.  
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II. Znanstvena zvanja  
 

5.4.  Izbor u znanstveno zvanje  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
29. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o davanju 
sljedećeg mišljenja:   

 

5.4.1. Dr. sc. Klemo Vladimir – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Siniša Srbljić, izv. prof. dr. sc. Marin Golub i prof. dr. sc. Goran Martinović – Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Klemo Vladimir 
ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

5.5. Imenovanje stručnog povjerenstva  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
29. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnog 
povjerenstva za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje:  

 

5.5.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Hrvoja Pandžića podnesenim 13. listopada 2015. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u 
sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Slavko Krajcar, prof. dr. sc. Igor Kuzle i prof. dr. sc. Matislav Majstrović – 
Energetski institut „Hrvoje Požar“ Zagreb.  
 

6.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

6.1.   Postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije po članku 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski doktorski studij - javni razgovor 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 29. listopada 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu 
predložene teme doktorskog rada i predlaganje mentora: 

 

6.1.1. Marinko Kovačić, dipl. ing. – tema: "Metoda projektiranja trorazinskog pretvarača za pomoćno 
napajanje tračničkih vozila upotrebom optimizacijskog algoritma". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Željko Ban – predsjednik, prof. dr. sc. Viktor Šunde – mentor i izv. prof. dr. sc. Denis Pelin, Sveučilište Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.2. Ivan Maurović, mag. ing. – tema: "Autonomno istraživanje nepoznatih velikih unutarnjih prostora 
mobilnim robotom za izgradnju trodimenzionalnog modela". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Mato Baotić – predsjednik, prof. dr. sc. Ivan Petrović – mentor i doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.3. Krešimir Mišura, mag. ing. – tema: "Posredničke usluge u Internetu stvari". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Igor 
Čavrak – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Žagar – mentor i prof. dr. sc. Željko Hocenski, Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.4. Petra Mesarić, mag. ing. – tema: "Upravljanje potražnjom u kućanstvu integracijom spremnika energije 
u mikromreži". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Marko Delimar – predsjednik, prof. dr. sc. Slavko Krajcar – mentor i dr. sc. Minea Skok, znanstvena suradnica, 
Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.5. Mr. sc. Josip Nađ, dipl. ing. – tema: "Proračun energetskih transformatora pomoću poslovnog softvera 
za planiranje resursa poduzeća". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Damir Žarko – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Vražić – mentor, doc. dr. sc. Domagoj Hruška, Sveučilište u 
Zagrebu Ekonomski fakultet – mentor, doc. dr. sc. Igor Erceg – član i doc. dr. sc. Žarko Janić, Končar-
Energetski transformatori, d.o.o., Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.6. Valentina Zadrija, dipl. ing. – tema: "Lokalizacija objekata odozdo prema gore: od dijelova do objekata 
primjenom Fisherovih vektora". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Zoran Kalafatić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić – mentor i dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni 
savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.2. Postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije po članku 73. Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili  poslijediplomski doktorski studij - prihvat teme 
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� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 29. listopada 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po 
članku 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su 
završili poslijediplomski doktorski studij: 

 

6.2.1. Aleksandar Antonić, mag. ing. – tema: "Vrednovanje performansi sustava objavi-pretplati s primjenom 
u području Interneta stvari". 
Prihvaća se tema: "Performance evaluation of cloud-based publish/subscribe systems for the Internet of 
Things" (Vrednovanje performanci sustava objavi-pretplati u računalnom oblaku za Internet stvari).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorica pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 17. rujna 2015. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Ignaca Lovreka o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.2.2. Mr. sc. Vedad Bečirović, dipl. ing. – tema: "Model upravljanja digitalnim identitetima proširenim 
prostorno vremenskim svojstvima". 
Prihvaća se tema: "Model za procjenu naponskih prilika u frekvencijskom području u dijelu elektroenergetske 
prijenosne mreže bez nadzora kvalitete napona" (Voltage conditions estimation model in frequency domain in 
part of power system transmission network without power quality monitoring).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 16. listopada 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ivice Pavića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.3. Raul Blečić, dipl. ing. – tema: "Metodologija za projektiranje prekidačkih naponskih pretvornika s 
obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost". 
Prihvaća se tema: "Design methodology for improved electromagnetic compatibility of switched-mode power 
converters" (Metodologija projektiranja prekidačkih pretvornika snage za poboljšanu elektromagnetsku 
kompatibilnost). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Adrijan Barić i prof. dr. sc. Bart Nauwelaers, Katholieke Universiteit Leuven, 
Departement Elektrotechniek, Belgija. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 27. listopada 2015. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Željka Butkovića o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.2.4. Petar Djerasimović, dipl. ing. – tema: "Model upravljanja digitalnim identitetima proširenim prostorno 
vremenskim svojstvima". 
Prihvaća se tema: "Upravljanje digitalnim identitetima proširenima prostorno-vremenskim svojstvima" 
(Management of digital identities extended with spatio-temporal properties).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 12. listopada 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Gordana Gledeca o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.5. Danko Marčić, dipl. ing. – tema: "Optimiranje pogona hidroelektrana s obzirom na sudjelovanje na 
tržištu električne energije i tržištu pomoćnih usluga". 
Prihvaća se tema: "Model optimizacije portfelja hidroelektrana na tržištima električne energije i pomoćnih 
usluga" (Optimization model of hydro power plant portfolio in electricity and ancillary services markets).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Marko Delimar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 13. listopada 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Marka Delimara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.6. Ana Tomasović Teklić, dipl. ing. – tema: "Metoda proračuna širenja flikera kroz elektroenergetsku 
mrežu ". 
Prihvaća se tema: "Metoda proračuna širenja flikera uzrokovanih priključkom elektrolučne peći na 
elektroenergetsku mrežu" (Method for calculation of flicker propagation caused by electric arc furnace 
connection to power system network).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 16. listopada 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ivice Pavića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.3. Pokretanje postupka za ocjenu disertacije i izbor članova Povjerenstva za ocjenu  disertacije 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 29. listopada 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i 
imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu  disertacije: 

 

6.3.1. Dijana Tralić, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Detekcija kopiranih područja na digitalnim slikama analizom statističkih svojstava slika".  
Mentorica pristupnice prof. dr. sc. Sonja Grgić dostavila je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
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Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Davor Petrinović – predsjednik, izv. prof. dr. sc. 
Gordan Šišul – član i prof. dr. sc. Snježana Rimac Drlje, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet Osijek – članica. 
 

6.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 29. listopada 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova 
Povjerenstva za obranu disertacije:  

 

6.4.1. Vedran Vrbanić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstva – tema: "Ugradnja ontološkoga modela u bankarski sustav skladišta podataka".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Damir Kalpić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mirta Baranović 
– predsjednica, doc. dr. sc. Ljiljana Brkić – članica i prof. dr. sc. Katarina Ćurko, Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet – članica, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Mirta Baranović – 
predsjednica, doc. dr. sc. Ljiljana Brkić – članica i prof. dr. sc. Katarina Ćurko, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski 
fakultet – članica (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak). 
 

6.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit  
 

Polje: Elektrotehnika     
 

       Pristupnik/ca     Povjerenstvo 
 

1. Sara Žulj, mag. ing.   Izv. prof. dr. sc. Igor Lacković – predsjednik 
    Prof. dr. sc. Ratko Magjarević – mentor 

  Prof. dr. sc. Vladimir Medved, Kineziološki fakultet, Zagreb – član 
Polje: Računarstvo 
 

       Pristupnik/ica      Povjerenstvo 
 

1. Toni Besjedica, mag. ing  Izv. prof. dr. sc. Marin Golub – predsjednik 
    Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – mentor 
    Prof. dr. sc. Željko Hutinski, FOI Varaždin – član 

 

6.6. Naknadni upis propuštenoga semestra 
 

6.6.1. Toni Besjedica, mag. ing. – odobrava se upis u III. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.6.2. Danko Marčić, dipl. ing. – odobrava se upis u V. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.6.3. Hrvoje Mihaldinec, mag. ing. – odobrava se upis u V. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.6.4. Mr. sc. Josip Nađ, dipl. ing. – odobrava se upis u V. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.7. Imenovanje mentora/ice 
 

6.7.1. Mate Ivančić, mag. ing. – imenuje se mentor prof. dr. sc. Slavko Krajcar umjesto dosadašnje mentorice 
prof. dr. sc. Maje Matijašević zbog usklađivanja s područjem istraživanja.  
 

6.8. Nastavak doktorskoga studija  
 

6.8.1. Tomislav Lugarić, dipl. ing. – odobrava se nastavak Doktorskog studija FER-a te ponovni upis IV. 
semestra u zimskom semestru ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.2. Zvonimir Pavlić, mag. ing. – odobrava se nastavak Doktorskog studija FER-a te ponovni upis IV. 
semestra u zimskom semestru ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva. 
      

6.9. Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o pokretanju postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija 

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 1. sjednici koja je održana 13. listopada 2015. u 347. akademskoj godini 
(2015./2016.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

6.9.1. Jurica Babić, mag. ing. – tema: "Multi-agent system for managing energy storage using electric 
vehicles" (Višeagentski sustav za upravljanje skladištenjem energije s pomoću električnih vozila). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Vedran Podobnik. 
 

6.9.2. Mr. sc. Reni Banov, dipl. ing. – tema: "Metoda binarnih dijagrama odlučivanja za vrednovanje stabla 
kvara u nuklearnoj elektrani" (Binary decision diagram method for fault tree evaluation in nuclear power plant). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić. 
 

6.9.3. Mr. sc. Ivo Beroš, dip. ing. – tema: "Metoda najdubljega spusta za brzo numeričko rješavanje 
polinomnih sustava" (Deepest descent method for efficient numerical solving of polynomial systems). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić. 
 

6.9.4. Goran Čačić, dipl. ing. – tema: "Poboljšanje provedbe mjera energetske učinkovitosti zasnovano na 
modelu energetskoga socio-tehnološkoga profila" (Implementation improvement of energy efficiency measures 
based on energy socio-technological profile model). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Slavko Krajcar i dr. sc. Saša Poljanec Borić, viša znanstvena suradnica, 
Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska. 
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6.9.5. Petar Gabrić, mag. ing. – tema: "Metodologija eksperimentalnoga istraživanja dielektričkih naprezanja 
u uljno-barijernoj izolaciji transformatora" (Methodology of experimental research of dielectric stress in oil-
barrier transformer insulation). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Damir Ilić i dr. sc. Antun Mikulecky, znanstveni suradnik, Končar - Institut 
za elektrotehniku, d.o.o., Zagreb, Hrvatska. 
 

6.9.6. Mr. sc. Mihovil Ivas, dipl. ing. – tema: "Vjerojatnost otočnoga pogona fotonaponske elektrane s više 
mrežnih izmjenjivačkih jedinica priključene na mrežu srednjega napona" (Island operation probability for multi-
inverter photovoltaic power plant connected to medium voltage grid). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ante Marušić 
 

6.9.7. Angelo Gary Markoč, mag. ing. – tema: "Dinamička promjena snage pilotskih signala i parametara 
upravljanja snagom sukladno trenutačnom opterećenju uzlazne veze u širokopojasnim sustavima s višestrukim 
pristupom po kodu" (Dynamic change of pilot power and power control parameters based on current uplink 
load in wideband code division multiple access systems). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul. 
 

6.9.8. Goran Mauša, mag. ing. – tema: "Poboljšanje postupaka za predviđanje programskih neispravnosti 
zasnovano na strojnom učenju" (Improvement of software defect prediction methods based on machine 
learning).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorice pristupnika su: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u 
Rijeci, Tehnički fakultet, Hrvatska. 
 

6.9.9. Vedran Sesar, dipl. ing. – tema: "Regulacija željezničkoga prometa zasnovana na strukturno 
promjenjivim Petrijevim mrežama" (Railway traffic control based on variable structure Petri nets). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan. 
 

7.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta 
elektroničkih komunikacija“  

 

7.1. Prijedlog tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 26. listopada 2015. 
godine i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog 
specijalističkog studija "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija" održane 26. listopada 
2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog 
specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedeće studentice: 

 

7.1.1. MARINA BRKLJAČIĆ, dipl. iur.  
Prihvaća se tema: "PRAVO NA OTVORENI INTERNET" ("THE RIGHT TO AN OPEN INTERNET"). 
Mentor: prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
 

7.1.2. JAGODA PELEPONJKO, dipl. iur.  
Prihvaća se tema: "PRAVA I OBVEZE PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU" ("RAIL PASSENGER 
RIGHTS AND OBLIGATIONS"). 
Mentorica: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
 

7.2. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 26. listopada 2015. 
godine i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog 
specijalističkog studija "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija" održane 26. listopada 
2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog 
specijalističkog rada za sljedeće studentice: 

 

7.2.1. ANDRIJANA ŠAPINA, mag. oec. 
Tema: "OPTIMIZACIJA WEB-SJEDIŠTA KORIŠTENJEM METODA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA I WEB-
ANALITIKE" ("WEBSITE OPTIMIZATION USING MARKET RESEARCH METHODS AND WEB 
ANALYTICS"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Gordan Ježić - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec - mentor i izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u 
Zagrebu Ekonomski fakultet - članica. 
 

7.2.2. DANIELA TRUTIN, mag. ing. 
Tema: "REGULATORNI ASPEKTI KOMUNIKACIJSKE USLUGE PRIJENOSA GOVORA INTERNETSKOM 
MREŽOM" ("REGULATORY ASPECTS OF VOICE COMMUNICATION SERVICE THROUGH INTERNET 
NETWORK"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek - 
predsjednik, prof. dr. sc. Dragan Jevtić - mentor i doc. dr. sc. Nina Gumzej - Sveučilište u Zagrebu Pravni 
fakultet - članica. 
 

7.3. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 26. listopada 2015. 
godine i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog 
specijalističkog studija "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija" održane 26. listopada 
2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog 
specijalističkog rada za sljedeću studenticu: 
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7.3.1. ANĐA POKRAJČIĆ, dipl. ing. 
Tema: "EUROPSKI REGULATORNI OKVIR ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA" ("EUROPEAN PERSONAL 
DATA PROTECTION FRAMEWORK"). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović - 
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu 
Pravni fakultet - mentor i prof. dr. sc. Ignac Lovrek - član. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

7.4. Upis pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje 
tržišta elektroničkih komunikacija“ u akademsku godinu 2015./2016. 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 26. listopada 2015. 
godine, odluke Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ sa sjednice održane 
26. listopada 2015. godine, te prikupljenih prijava i održanih intervjua, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo 

odluku 
 

7.4.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u akademsku godinu 2015./2016. na 
sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ 
(popis 4 pristupnika s imenima mentora nalazi se u privitku zapisnika). 
 

II.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
 

7.5. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 26. listopada 2015. 
godine i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska 
sigurnost“ održane 26. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o 
prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 

 

7.5.1. GORAN POGAČIĆ, mag. ing.  
Prihvaća se tema: "NAMJERNO RANJIVE RAČUNALNE OKOLINE ZA POUČAVANJE I VJEŽBU 
PENETRACIJSKOG TESTIRANJA" (DELIBERATELY VULNERABLE COMPUTER ENVIRONMENTS FOR 
PENETRATION TESTING EDUCATION AND TRAINING). 
Mentor: prof. dr. sc. Miljenko Mikuc. 
 

8.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

8.1.  Izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
 

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, izv. prof. dr. sc. Marin Golub, obavijestio je Vijeće, kako 
slijedi: 
 

Godišnje izvješće PUK-a u 2014./2015. 
� aktivnosti povjerenstva u 2014./2015.  

� proširen je sastav Povjerenstva za upravljanje kvalitetom s tri nova člana 
� obavljena je unutarnja prosudba SOK-a 
� mišljenja o napredovanju u znanstveno-nastavna zvanja 
� fakultetske studentske ankete 
� sveučilišna anketa za procjenu nastavnika 
� unutarnje vrednovanje 

 

Plan aktivnosti za 2015./2016. 
� studenstke ankete 
� sveučilišne ankete 
� unutarnje vrednovanje 
� mišljenja o napredovanju u znanstveno-nastavna zvanja 
� analiza i redefiniranje godišnjih izvješća predmeta 

 

Unutarnje vrednovanje 
� vrednuju se svi koji nisu bili vrednovani u protekle dvije akademske godine 
� parovi će biti vidljivi na webu  

� Intranet�Nastava�Anketa�Unutarnje vrednovanje 
� na toj adresi vrednovatelju će biti dostupan obrazac za vrednovanje 
� vrednovatelji i vrednovani bit će obaviješteni elektroničkom poštom o početku vrednovanja 

� vrednovanje treba provesti do kraja ljetnog semestra 
 

Sveučilišna anketa 
� rezultati anketa provedenih u zimskom i ljetnom semestru prošle akademske godine dostupni su na webu: 

� Intranet�Nastava�Anketa�Sveučilišna anketa 
� ove akademske godine provodi se anketa za procjenu svih nastavnika FER-a osim redovitih profesora u 

trajnom zvanju 
� u zadnja dva tjedna zimskog i ljetnog semestra  

� rezultati ankete koriste se pri napredovanju 
 

� Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 
 

8.1.1. Prihvaća se godišnje izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za akademsku godinu 2014./2015.  
 

 
                  Dekan 
                       Prof. dr. sc. Mislav Grgić, v.r. 


