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Zapisnik 642. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 12. studenoga 2014. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 6. studenoga 2014. i nadopune dnevnog reda 
poziva od 11. studenoga 2014.   
 

3. Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
 

3.1. 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 28. listopada 2014. 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. Svenu Lončariću - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodnih 
pet godina, a posebno za doprinos u području digitalne obradbe i analize slike i razvoja njezinih 
inženjerskih primjena.  

 

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. Ani Sović – za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodne dvije godine, a 
posebno zbog izuzetnih rezultata svog znanstvenog rada u području adaptivne valićne transformacije s 
primjenom u obradi slike.  

 

3.2. Dodjela godišnje nagrade „Končar“ za doktorske disertacije za ak. god. 2013./2014. 
 

Na temelju raspisanog natječaja, dostavljenih prijava, prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja 
za prijedlog dodjele godišnje nagrade „KONČAR“ za doktorske disertacije od 23. listopada 2014. godine i 
prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 28. listopada 2014. 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. 2013./2014. 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. Stjepan Stipetić za doktorsku disertaciju pod naslovom: „Optimiranje elektromagnetskoga 
proračuna serije sinkronih motora s trajnim magnetima“ (Optimization of Electromagnetic Design of 
Synchronous Permanent Magnet Motor Series“), mentor: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko i  

 

-  Dr. sc. Stjepan Sučić za doktorsku disertaciju pod naslovom: „Posrednička platforma za raspodijeljene 
daljinski upravljive podsustave napredne elektroenergetske mreže“ („Middleware Platform for Distributed 
Remotely Controllable Smart Grid Subystems“), mentor: doc. dr. sc. Juraj Havelka.  

 

3.3.   Dodjela nagrade „Stanko Turk”  za ak. god. 2013./2014. 
 

Na temelju raspisanog natječaja, dostavljenih materijala, prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje 
mišljenja za dodjelu nagrade „Stanko Turk“ od 23. listopada 2014. godine i prijedloga Povjerenstva za 
nagrađivanje zaposlenika i studenata od 28. listopada 2014. godine, a sukladno Pravilniku o nagradi „Stanko 
Turk“ za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

Nagrada „Stanko Turk” za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva za ak. god. 
2013./2014. dodjeljuje se kako slijedi: 
- Vedran Vukotić, magistar inženjer računarstva za diplomski rad: „Raspoznavanje objekata dubokim 

neuronskim mrežama“, (mentor: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić). 
 

3.4. Dodjela nagrade „Werner von Siemens“ za ak. god. 2013./2014. 
 

Na temelju raspisanog natječaja za dodjelu nagrade „Werner von Siemens“ za najbolje studentske radove 
studenata FER-a s primjenom u područjima industrije, energije i zdravstvene skrbi, dostavljenih prijava, 
prijedloga Stručnog povjerenstva za ocjenu studentskih radova za dodjelu nagrade „Werner von Siemens“ od 
21. listopada 2014. godine i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 28. listopada 
2014. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

Nagrada „Werner von Siemens" za najbolje studentske radove studenata FER-a s primjenom u područjima 
industrije, energije i zdravstvene skrbi za ak. god. 2013./2014.  dodjeljuje se kako slijedi: 

 

- Ivan Dražić-Šegrt za rad: „Optički senzorski sustavi za mjerenje temperature zasnovani na svjetlovodnoj 
rešetki“ (mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš). 

 

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

3.5.   Dodjela nagrade „Ericsson Nikola Tesla“ za ak. god. 2013./2014. 
 

Na temelju natječaja „Ericsson Nikola Tesla” za studentske radove iz područja telekomunikacija i odluke 
Povjerenstva za ocjenu studentskih radova od 31.10.2014., nagrada „Ericsson Nikola Tesla” za ak. god. 
2013./2014. dodjeljuje se, kako slijedi: 
 

Prva nagrada dodjeljuje se autoru: 
- Dragutin Jelić, FER, Zagreb za rad: „Nadzor ljudskih tjelesnih funkcija“. 
 

Druga nagrada dodjeljuje se autorima:  
- Vjeran Crnjak, Ivan Grce, Josipa Kovačev, Nicolette Pribanić, Edi Smoljan, FER, Zagreb za rad: 

„User Profile Analysis for Targeted Advertisement“. 
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Treća nagrada dodjeljuje se autorima: 
- Petar Krivić, Krešimir Kuren, Antonio Zemunik, FER, Zagreb, za rad: „Machine-to-Machine 

Enviromental Monitoring and M (2M) Commerce“.  
 

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

3.6.   Dodjela nagrade „Inetec“ za ak. god. 2013./2014. 
Odlukom Instituta za nuklearnu tehnologiju „INETEC” nagrada “Inetec” za ak. god. 2013./2014. dodjeljuje se: 
 

- Tinu Bariši, diplomski studij, studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija, profil 
Elektrotehnički sustavi i tehnologija, prosjek ocjena na diplomskom studija je 4,97. 

 

4.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori i reizbori na FER-u  
 

4.1. Izbori na FER-u                            
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 30. 10. 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radna mjesto prema 
raspisanom natječaju za pristupnika:  
 

4.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 31. siječnja 2014. godine, Narodnim novinama br. 12 od 31. 
siječnja 2014. godine, web stranici Fakulteta od 31. siječnja  2014. godine i web stranici Euraxessa od 3. 
veljače 2014. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje prirodnih 
znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje i na radno mjesto 
docent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj, prispjele su prijave od dr. sc. Marija Bukala, dr. sc. 
Tomislava Burića, dr. sc. Ane Žgaljić Keko, dr. sc. Anamari Nakić i dr. sc. Maje Resman.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Mervan Pašić, doc. dr. sc. Lana Horvat Dmitrović i prof. dr. sc. 
Mladen Jurak – Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet konstatiralo je da svi pristupnici 
osim dr. sc. Marija Bukala ispunjavaju uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.  
Na temelju svih iznesenih činjenica navedenih u Izvješću stručnog povjerenstva uz pribavljeno pozitivno 
mišljenje Kolegija Zavoda za primijenjenu matematiku,  Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i 
Dekana Fakulteta i prijedloga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće u znanstveno-nastavno zvanje 
docent na vrijeme od pet godina za područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena 
matematika i matematičko modeliranje i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku izabire 
dr. sc. Anu Žgaljić Keko.  
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.)   
 

4.2. Pokretanje postupaka reizbora  
Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 30. 10. 2014. godine, a sukladno članku 102. st. 1. i 2. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju 
postupka za reizbor pristupnika zaposlenih na znanstveno-nastavnim radnim mjestima (osim redovitih 
profesora u trajnom zvanju) i imenovanju stručnih povjerenstava radi podnošenja izvješća o radu:  
 

4.2.1. Dr. sc. Tomislav Hrkać – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana arhitektura računalnih sustava u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave.  
Imenuje se stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić, prof. dr. sc. Slobodan Ribarić i prof. dr. sc. 
Goran Martinović - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet. 
 

4.2.2. Dr. sc. Marko Subašić – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.   
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Sven Lončarić, izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić i prof. dr. sc. 
Dinko Begušić – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

4.2.3. Dr. sc. Tomislav Suligoj – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave.  
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željko Butković, prof. dr. sc. Adrijan Barić i prof. dr. sc. 
Tomislav Švedek - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

4.2.4. Dr. sc. Željko Tomšić – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika u Zavodu za visoki napon i energetiku.    
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Slavko Krajcar, prof. dr. sc. Sejid Tešnjak i prof. dr. sc. Željko 
Bogdan – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
 

4.3. Imenovanje stručnog povjerenstva  
4.3.1. Odbor za izbore u zvanja u skladu s Odlukom Fakultetskog vijeća od 15. listopada 2014. godine točka 
4.1.2. predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje novog stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto 
docent u Zavodu za primijenjenu matematiku, a prema natječaju objavljenom u Večernjem listu od 17. srpnja 
2014. godine,   
Narodnim novinama br. 85 od 16. srpnja 2014. godine, web stranici Fakulteta od 17. srpnja 2014. godine i 
web stranici Euraxessa od 22. srpnja 2014. godine u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Mervan Pašić, prof. dr. 
sc. Neven Elezović i prof. dr. sc. Josip Pečarić – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.  
U raspravi na Vijeću sudjelovali su: predstojnik Zavoda za primijenjenu matematiku izv. prof. dr. sc. Ilko 
Brnetić, dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić, predsjednik Odbora za izbore u zvanja prof. dr. sc. Borivoj Modlic i  
prof. dr. sc. Vesna Županović. 
Nakon rasprave Dekan je predmetni prijedlog Odbora za izbore u zvanje stavio na glasovanje. 
Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 30. listopada 2014. godine, Fakultetsko vijeće je većinom 
glasova donijelo  

odluku 
U svezi s Odlukom Fakultetskog vijeća od 15. listopada 2014. godine točka 4.1.2., Fakultetsko vijeće imenuje 
novo stručno povjerenstvo za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje prirodnih 
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znanosti, polje matematika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku, a prema natječaju 
objavljenom u Večernjem listu od 17. srpnja  2014. godine, Narodnim novinama br. 85 od 16. srpnja 2014. 
godine, web stranici Fakulteta od 17. srpnja 2014. godine i web stranici Euraxessa od 22. srpnja 2014. 
godine u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Mervan Pašić, prof. dr. sc. Neven Elezović i prof. dr. sc. Josip 
Pečarić – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.  
 

(Od 102 prisutna člana Fakultetskog vijeća u trenutku glasovanja „Za“ navedenu odluku glasovalo je 54 
člana, „Protiv“ odluke  glasovalo je 13 članova Fakultetskog vijeća, a 24 ih je bilo suzdržano.  
Preostalih 11 članova Fakultetskog vijeća nije se izjasnilo o prijedlogu o kojem se donosila odluka.) 
 

II. ZNANSTVENA ZVANJA 
 

4.4.  Izbor u znanstveno zvanje  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 30. 10. 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećeg mišljenja:   
 

4.4.1. Dr. sc. Branimir Ivšić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Davor Bonefačić, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i izv. prof. dr. sc. Antonio Šarolić – Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,  Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Branimir Ivšić 
ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 11. 11. 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je 
posebnu Odluku:   
 

4.4.2. U svezi postupka izbora dr. sc. Vedrana Podobnika u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, prije isteka roka od pet godina od prethodnog izbora u niže 
znanstveno zvanje Fakultetsko vijeće donosi  posebnu Odluku kojom se konstatira da je iz prikazane 
znanstvene djelatnosti dr. sc. Vedrana Podobnika u Izvješću stručnog povjerenstva vidljivo da ispunjava i 
uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, odnosno i uvjete za izbor u više  znanstveno zvanje 
od zvanja za koje se predlaže izbor. Postupak za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik pokrenut je na osobni zahtjev dr.sc. Vedrana Podobnika.  
 

Izvješće stručnog povjerenstva prihvaćeno je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 17. rujna 2014. godine 
pod točkom 6.7.2.  
 

4.5.  Izbor suradnika na projektu - poslijedoktoranda    
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 30. 10. 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o izboru suradnika na projektu – poslijedoktoranda prema 
raspisanom natječaju za pristupnika:  
 

4.5.1. Dr. sc. Josip Krapac – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. 
sc. Zoran Kalafatić, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić i izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Josipa Krapca izabire za suradnika na projektu – poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana umjetna inteligencija u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave,  radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost MULTICOLD.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopiti će se na određeno vrijeme od 1. prosinca 2014. do 30. rujna  2017. godine.  
 

4.6. Izbor stručnih suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 30. 10. 2014. i 
4. 11. 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o izboru stručnih suradnika u sustavu znanosti i 
visokom obrazovanju prema raspisanim natječajima za pristupnike:  
 

4.6.1. Tomislav Jagušt, dipl. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. 
sc. Ivica Botički, doc. dr. sc. Slaven Zakošek i prof. dr. sc. Danko Basch, Fakultetsko vijeće Tomislava 
Jagušta, dipl. ing. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za potrebe projekta HRZZ „Opening up education through 
Seamless and COLLAborative Mobile learning on tablet computers“ i na radno mjesto u Zavodu za 
primijenjeno računarstvo na određeno vrijeme od 2 godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto,   uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.2. Tomislav Haus, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Stjepan Bogdan, prof. dr. sc. Željko Ban i prof. dr. sc. Željko Jakopović, Fakultetsko vijeće Tomislava 
Hausa, mag. ing. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe projekta HRZZ „Animal and robot Societies Self-
organise and Integrate by Social Interaction - ASSISI_bf“ i na radno mjesto u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo na određeno vrijeme od 2 godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto,  uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.3. Tino Jerčić, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. 
sc. Damir Žarko, izv. prof. dr. sc. Mario Vražić i prof. dr. sc. Tomislav Tomiša, Fakultetsko vijeće Tinu Jerčića, 
mag. ing. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe projekta HRZZ „Advanced Electric Drives for Traction 
Applications“ i na radno mjesto u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju na određeno vrijeme od 2 
godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto,  uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.4. Filip Mandić, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Nikola Mišković, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i prof. dr. sc. Fetah Kolonić, Fakultetsko vijeće Filipa Mandića, 
mag. ing. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe projekta FP7-ICT ''CADDY – Cognitive Autonomous 
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Diving Buddy'' i na radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo na određeno vrijeme od 2 
godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto,  uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.5. Martina Marjanović, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. 
prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, doc. dr. sc. Vedran Podobnik i prof. dr. sc. Zoran Skočir, Fakultetsko vijeće 
Martinu Marjanović, mag. ing. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom 
obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe projekta HRZZ „Human-centric 
Communications in Smart Networks“ i na radno mjesto u Zavodu za telekomunikacije na određeno vrijeme od 
2 godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.6. Marina Ptiček, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Gordan Ježić, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc i doc. dr. sc. Marko Banek, Fakultetsko vijeće Marinu 
Ptiček, mag. ing. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe projekta HRZZ „Managing Trust and 
Coordinating Interactions in Smart Networks of People, Machines and Organizations“ i na radno mjesto u 
Zavodu za telekomunikacije na određeno vrijeme od 2 godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.7. Ivan Filković, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. 
dr. sc. Zoran Kalafatić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i doc. dr. sc. Josip Knezović, Fakultetsko vijeće Ivana 
Filkovića, mag. ing. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za potrebe projekta HRZZ „De-identification Methods for Soft 
and Non-Biometric Identifiers“ i na radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave na određeno vrijeme od 2 godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto,  uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.8. Leon Dragić, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Mario Kovač, izv. prof. dr. sc. Danko Basch i doc. dr. sc. Leonardo Jelenković, Fakultetsko vijeće Leona 
Dragića, mag. ing. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za potrebe projekta „Carewell - Multi-level integration for 
patients with complex needs“ i na radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo na određeno 
vrijeme od 2 godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto,   uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.9. Frano Petric, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Zdenko Kovačić, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i izv. prof. dr. sc. Damir Žarko, Fakultetsko vijeće Franu Petrica, 
mag. ing. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe projekta HRZZ „Autism Diagnostic Observation with Robot 
Evaluator“ i na radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo na određeno vrijeme od 2 
godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.10. Kristina Jurković, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. 
prof. dr. sc. Igor Kuzle, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i  izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, Fakultetsko vijeće 
Kristinu Jurković, mag. ing. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom 
obrazovanju za područje  tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe projekta HRZZ „Flexible energy 
nodes in low carbon smart grid“ i na radno mjesto u Zavodu za visoki napon i energetiku na određeno vrijeme 
od 2 godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.11. Tin Bariša, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Damir Sumina, izv. prof. dr. sc. Mario Vražić  i doc. dr. sc. Juraj Havelka, Fakultetsko vijeće Tina Barišu, mag. 
ing. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe projekta HRZZ „Development of Advanced Sensorless Control of 
Permanent Magnet Generator for Improving Energy Efficiency“ i na radno mjesto u Zavodu za 
elektrostrojarstvo i automatizaciju na određeno vrijeme od 2 godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.12. Ivan Krešo, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. 
sc. Siniša Šegvić, izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i prof. dr. sc. Mario Žagar, Fakultetsko vijeće Ivana 
Krešu, mag. ing. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za potrebe projekta HRZZ „Multi-class object detection for 
smart vehicles and safer roads“ i na radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave na određeno vrijeme od 2 godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.13. Andrej Novak, mag. math. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. 
dr. sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Tomislav Pribanić i doc. dr. sc. Jan Šnajder, Fakultetsko vijeće Andreja Novaka, 
mag. math. izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje 
tehničkih znanosti, polje računarstvo, za potrebe projekta HRZZ „Algorithms for Genome Sequence Analysis“ 
i na radno mjesto u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija na određeno vrijeme od 2 godine.  



5 
 

Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto,  uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.14. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. rujna 2014. godine, Narodnim novinama br. 114 od 26. 
rujna 2014. godine, web stranici Fakulteta od 29. rujna 2014. godine i web stranici Euraxessa od 29. rujna 
2014. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ “Control-based Hierarchical Consolidation of Large 
Consumers for Integration in Smart Grids” i na radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo 
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, prispjele su prijave od Hrvoja Novaka, mag. ing. i Ivana 
Strizića, mag. ing.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. Mario Vašak, izv. prof. dr. 
sc. Mato Baotić i prof. dr.sc. Zlatko Maljković, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe navedenog 
projekta i na radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo izabire Hrvoja Novaka, mag. 
ing.  
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih se predlaže izbor imenovanog 
pristupnika.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.15. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. rujna 2014. godine, Narodnim novinama br. 114 od 26. 
rujna 2014. godine, web stranici Fakulteta od 29. rujna 2014. godine i web stranici Euraxessa od 29. rujna 
2014. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ „Sustainable Optical Communication and  Sensor 
Systems based on Extended-Cavity Resonators” i na radno mjesto u Zavodu za radiokomunikacije – 1 
izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, prispjele su prijave od Ivana Jakšića, mag. ing. i Marka Šprema, 
mag. ing.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. Dubravko Babić, prof. dr. sc. 
Zvonimir Šipuš i izv. prof. dr. sc. Igor Krois, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe navedenog 
projekta i na radno mjesto u Zavodu za radiokomunikacije izabire Marka Šprema, mag. ing.  
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih se predlaže izbor imenovanog 
pristupnika.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.16. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. rujna 2014. godine, Narodnim novinama br. 114 od 26. 
rujna 2014. godine, web stranici Fakulteta od 29. rujna 2014. godine i web stranici Euraxessa od 29. rujna 
2014. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta „Dynamic Management of Physically Coupled Systems of Systems – 
DYMASOS” i na  radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme od 2 godine, prispjele su prijave od Branimira Novoselnika, mag. ing. i Ivana Strizića, mag. ing.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. Mato Baotić, izv. prof. dr. sc. 
Mario Vašak i izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u 
sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe 
navedenog projekta i na radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo izabire Branimira 
Novoselnika, mag. ing.  
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih se predlaže izbor imenovanog 
pristupnika.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.17. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. rujna 2014. godine, Narodnim novinama br. 114 od 26. 
rujna 2014. godine, web stranici Fakulteta od 29. rujna 2014. godine i web stranici Euraxessa od 29. rujna 
2014. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ “Textile Antennas for Smart Environment” i na radno 
mjesto u Zavodu za radiokomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, prispjele su prijave od 
Andreja Galoića, mag. ing. i Ivana Jakšića, mag. ing.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Davor Bonefačić, prof. dr. sc. 
Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Bojan Ivančević, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe navedenog 
projekta i na radno mjesto u Zavodu za radiokomunikacije izabire Andreja Galoića, mag. ing.  
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih se predlaže izbor imenovanog 
pristupnika.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto,  uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.18. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. rujna 2014. godine, Narodnim novinama br. 114 od 26. 
rujna 2014. godine, web stranici Fakulteta od 29. rujna 2014. godine i web stranici Euraxessa od 29. rujna 
2014. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje  elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ „Numerical Modelling of Complex Electromagnetic 
Phenomena in Transformers” i na radno mjesto u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja – 1 
izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, prispjele su prijave od Stipe Vujića, mag. ing. i Ivana Strizića, mag. 
ing.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. Bojan Trkulja, prof. dr. sc. Željko 
Štih i izv. prof. dr. sc. Davor Grgić, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i 
visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe navedenog projekta i na 
radno mjesto u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja izabire Stipu Vujića, mag. ing.  



6 
 

U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih se predlaže izbor imenovanog 
pristupnika.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.19. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. rujna 2014. godine, Narodnim novinama br. 114 od 26. 
rujna 2014. godine, web stranici Fakulteta od 29. rujna 2014. godine i web stranici Euraxessa od 29. rujna 
2014. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ “Development of Code Package for Advanced 
Gamma and Neutron Shielding Analysis” i na radno mjesto u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme od 2 godine, prispjele su prijave od Pauline Dučkić, mag. ing., Martina Soldića, mag. ing., 
Ivana Strizića, mag. ing. i Monike Kirin, mag. ing.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. Krešimir Trontl, prof. dr. sc. 
Dubravko Pevec i izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u 
sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe 
navedenog projekta i na radno mjesto u Zavodu za primijenjenu fiziku izabire Paulinu Dučkić, mag. ing.  
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih se predlaže izbor imenovanog 
pristupnika.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto,  uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.20. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. rujna 2014. godine, Narodnim novinama br. 114 od 26. 
rujna 2014. godine, web stranici Fakulteta od 29. rujna 2014. godine i web stranici Euraxessa od 29. rujna 
2014. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ “A low-cost automated system to measure the three-
dimensional shape of trunk surface” i na radno mjesto u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija 
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, prispjele su prijave od Mateje Đonlić, mag. ing., Vedrana 
Hrgetića, mag. ing. i Martina Soldića, mag. ing.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. Tomislav Pribanić, doc. dr. sc. 
Mile Šikić i izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe navedenog 
projekta i na radno mjesto u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija izabire Mateju Đonlić, 
mag. ing.  
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih se predlaže izbor imenovanog 
pristupnika.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto,  uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.21. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. rujna 2014. godine, Narodnim novinama br. 114 od 26. 
rujna 2014. godine, web stranici Fakulteta od 29. rujna 2014. godine i web stranici Euraxessa od 29. rujna 
2014. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo za potrebe projekta HRZZ “De-identification for Privacy Protection in Surveillance 
Systems” i na radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 
izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, prispjele su prijave od Markana Lopara, mag. ing. i Martina 
Soldića, mag. ing.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, izv. prof. dr. 
sc. Zoran Kalafatić i  doc. dr. sc. Ivica Botički, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe navedenog 
projekta i na radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave izabire 
Markana Lopara, mag. ing.  
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih se predlaže izbor imenovanog 
pristupnika.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto,   uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.22. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. rujna 2014. godine, Narodnim novinama br. 114 od 26. 
rujna 2014. godine, web stranici Fakulteta od 29. rujna 2014. godine i web stranici Euraxessa od 29. rujna 
2014. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ “High-performance Semiconductor Devices for 
Wireless Circuit and Optical Detection Applications” i na radno mjesto u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, prispjele su 
prijave od Sabine Krivec, mag. ing. i Andreja Galoića, mag. ing.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj, prof. dr. 
sc. Adrijan Barić i prof. dr. sc. Mario Cifrek, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe navedenog 
projekta i na radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave izabire 
Sabinu Krivec, mag. ing.  
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih se predlaže izbor imenovanog 
pristupnika.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto,  uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.       

4.6.23. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. rujna 2014. godine, Narodnim novinama br. 114 od 26. 
rujna 2014. godine, web stranici Fakulteta od 29. rujna 2014. godine i web stranici Euraxessa od 29. rujna 
2014. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ eWALL i na radno mjesto u Zavodu za 
radiokomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, prispjele su prijave od Ivana Jakšića, mag. 
ing. i Igora Vitasa, mag. ing.  
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Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Dina Šimunić, prof. dr. sc. 
Krešimir Malarić i doc. dr. sc. Bojan Trkulja, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe navedenog 
projekta i na radno mjesto u Zavodu za radiokomunikacije izabire Igora Vitasa, mag. ing.  
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih se predlaže izbor imenovanog 
pristupnika.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.7.  Raspis natječaja    
 

Na temelju Zahtjeva voditelja projekata Hrvatske zaklade za znanost, Suglasnosti Predstojnika Zavoda i 
prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 30. 10. 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu 
natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva:   
 

4.7.1. Suradnika na projektu - poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u 
Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske 
zaklade za znanost „3CON – Control-based Hierarchical Consolidation of Large Consumers for Integration in 
Smart Grids“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30. studenoga 2017. godine.  
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i izv. prof. dr. sc. Jadranko 
Matuško.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt.  
 

5.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

5.1.   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 30. 10. 2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora: 
 

5.1.1. Eva Cetinić, mag. ing. – tema: "Računalna detekcija stilskih obilježja slikarskih djela utemeljena na 
analizi značajki slike više razine". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Sven Lončarić – predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić – mentorica i doc dr. sc. Irena Galić, Sveučilište Josip 
Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.2. Šandor Ileš, dipl. ing. – tema: "Optimalno upravljanje stupnim kranom bazirano na politopskom 
linearnom parametarski promjenjivom modelu". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško – predsjednik, prof. dr. sc. Fetah Kolonić – mentor i doc. dr. sc. Andrej Jokić, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.3. Martina Kutija, dipl. ing. – tema: "Upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom bez mjernog 
člana brzine vrtnje". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zlatko Maljković – predsjednik, doc. dr. sc. Damir Sumina – mentor i doc. dr. sc. Mato Mišković, Sveučilište u 
Dubrovniku Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.4. Mr. sc. Saša Medaković, dipl. ing. – tema: "Model procjene ugroženosti od atmosferskih ispusta iz 
nuklearne elektrane s tlakovodnim reaktorom". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Nikola Čavlina – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Davor Grgić – mentor i dr. sc. Mladen Zeljko, znanstveni 
savjetnik, Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.2. 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 

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 30. 10. 2014. 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: 
 

5.2.1. Nikola Banić, mag. ing. – tema: "Metode za računalnu postojanost boja za rad u stvarnom vremenu 
visoke točnosti temeljene na Retinex pristupu te učenju". 
Prihvaća se tema: "Real-time Retinex-based and learning-based methods for computational color constancy 
with high accuracy" (Metode visoke točnosti za računalnu postojanost boja za rad u stvarnom vremenu 
temeljene na Retinex pristupu te učenju). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Sven Lončarić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 30. rujna 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Svena Lončarića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

5.2.2. Ivan Grbavac, dipl. ing. – tema: "Razvoj softvera pomoću meta-generatora za izradu predložaka za 
generiranje izvornog koda". 
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Prihvaća se tema: "Razvoj programske podrške pomoću meta-generatora za izradu predložaka za 
generiranje izvornog koda" (Software development using meta-generator to produce templates for source 
code generation). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 22. listopada 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Krešimira Fertalja o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

5.2.3. Tamara Hadjina, dipl. ing. – tema: "Upravljanje mrežnim pretvaračem vjetroagregata tijekom mrežnih 
poremećaja". 
Prihvaća se tema: "Upravljanje mrežnim pretvaračem vjetroagregata u uvjetima mrežnih poremećaja" (Wind 
turbine grid side converter control under grid disturbances). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i dr. sc. Krešimir Vrdoljak, znanstveni suradnik, KONČAR 
- Inženjering za energetiku i transport d.d., Hrvatska. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 27. listopada 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Mate Baotića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

5.2.4. Iva Harbaš, mag. ing.  –  tema: "Metoda za detekciju vegetacije uz prometnice temeljena na 
značajkama iz vidljivog dijela spektra". 
Prihvaća se tema: "Computer vision-based detection of roadside vegetation using features from the visible 
spectrum" (Računalna detekcija vegetacije uz prometnice temeljena na značajkama iz vidljivog dijela 
spektra). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: doc. dr. sc. Marko Subašić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 1. listopada 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora doc. dr. sc. Marka Subašića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

5.2.5. Perica Ilak, mag. ing. – tema: "Koordinacija proizvodnje iz vjetrene elektrane i hidroelektrane". 
Prihvaća se tema: "Optimalna koordinacija proizvodnje električne energije iz vjetra i vode" (Optimal 
coordination of wind and hydro power generation). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Slavko Krajcar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 28. listopada 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Slavka Krajcara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

5.2.6. Aleksandar Kiričenko, dipl. ing. – tema: "Ne-Fosterov radiofrekvencijski izvor". 
Prihvaća se tema: "Non-Foster radio frequency source" (Nefosterovski radiofrekvencijski izvor). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 10. listopada 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Silvija Hrabara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

5.2.7. Vedran Miletić, prof. matematike i informatike – tema: "Metoda za povećanje raspoloživosti optičke 
telekomunikacijske mreže u prisustvu zavisnosti kvarova". 
Prihvaća se tema: "Method for optimizing availability of optical telecommunication network in presence of 
correlated failures" (Metoda optimiranja raspoloživosti optičke telekomunikacijske mreže u prisustvu 
koreliranih kvarova). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Branko Mikac. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 21. listopada 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Branka Mikca o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

5.2.8. Elmir Šećerbegović, dipl. ing. – tema: "Optimizacijski model za dodjelu slobodnih mrežnih resursa uz 
pomoć dinamičkih mrežnih agenata". 
Prihvaća se tema: "Višekriterijski postupak optimiranja za lokalizirano dinamičko upravljanje resursima 
širokopojasnih pristupnih mreža" (Multi-criteria optimization method for localized dynamic resource allocation 
in broadband access networks). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mladen Kos. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 4. rujna 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Mladena Kosa o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

5.2.9. Mr. sc. Alberto Teković, dipl. ing. – tema: "Izazovi rada sustava LTE u području digitalne dividende". 
Prihvaća se tema: "Metoda predviđanja interferencije između javne pokretne mreže i digitalne zemaljske 
televizije u području digitalne dividende" (Prediction method for interference between public mobile network 
and digital terrestrial television in the digital dividend spectrum). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Robert Nađ. 
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Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 23. listopada 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Roberta Nađa o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

5.2.10. Zoran Zbunjak, dipl. ing. – tema: "Napredne zaštitne sheme prijenosne elektroenergetske mreže 
zasnovane na sinkroniziranim mjerenjima". 
Prihvaća se tema: "Napredne zaštitne sheme prijenosne elektroenergetske mreže zasnovane na 
sinkroniziranim mjerenjima" (Smart protection schemes of power transmission grid based on synchronized 
measurements). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 30. rujna 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Igora Kuzlea o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 30. 10. 2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju članova Povjerenstva za 
ocjenu disertacije: 
 

5.3.1. Mario Hrgetić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Vehicle dynamics state estimation based on sensor fusion by adaptive Kalman filter" 
(Procjena stanja dinamike vozila zasnovana na fuziji senzora primjenom adaptivnoga Kalmanova filtra).  
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje, dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom 
izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Petrović – predsjednik, prof. dr. sc. Vedran 
Bilas – član i izv. prof. dr. sc. Nenad Kranjčević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – 
član. 
 

5.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 30. 10. 2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

5.4.1. Mr. sc. Damir Arbula, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Raspodijeljeni algoritam za određivanje položaja čvorova u 
neusidrenoj bežičnoj mreži osjetila". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Vedran Bilas 
– predsjednik, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – član i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josip Juraj 
Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. 
dr. sc. Vedran Bilas – predsjednik, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – član i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište 
Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul). 
 

5.4.2. Branimir Dropuljić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Estimacija emocionalnih stanja zasnovana na dubinskoj analizi akustičkih 
značajki govornoga signala".  
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Davor Petrinović i prof. dr. sc. Krešimir Ćosić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mario Cifrek 
– predsjednik, prof. dr. sc. Sven Lončarić – član, dr. sc. Ivica Kopriva, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković – član, prof. dr. sc. Vedran Deletis, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet – član i prof. dr. sc. 
Goran Šimić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Hrvatski institut za istraživanje mozga – član, te se 
imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Mario Cifrek – predsjednik, prof. dr. sc. Sven Lončarić 
– član i prof. dr. sc. Goran Šimić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Hrvatski institut za istraživanje 
mozga – član (zamjenik: prof. dr. sc. Damir Seršić). 
 

5.4.3. Mr. sc. Zijad Havić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Usporedna analiza arhitektura i scenarija uvođenja optičke pristupne mreže 
sljedeće generacije".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Branko Mikac. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Kos 
– predsjednik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek – član i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer 
u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Mladen 
Kos – predsjednik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek – član i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josip Juraj 
Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član (zamjenica: izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet). 
 

5.4.4. Vinko Lešić, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Fault-tolerant control of wind turbine subject to generator electromechanical faults" 
(Upravljanje vjetroagregatom otporno na elektromehaničke kvarove generatora).  
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljko 
Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Damir Žarko – član i prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet strojarstva i brodogradnje – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. 
Nedjeljko Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Damir Žarko – član, prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član, prof. dr. sc. Thomas Wolbank, Technische Universität 
Wien, Austrija  – član  i prof. dr. sc. Ivan Petrović – član (zamjenici: prof. dr. sc. Zlatko Maljković i izv. prof. dr. 
sc. Mato Baotić). 
 

5.4.5. Mr. sc. Darko Markulin, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Formalizam za modeliranje poslovnog upravljanja javnom 
telekomunikacijskom mrežom".  
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Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Marijan Kunštić, Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Skočir 
– predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Kušek – član i prof. dr. sc. Slavko Šarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
prometnih znanosti – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Skočir – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Kušek – član i prof. dr. sc. Slavko Šarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
prometnih znanosti – član (zamjenik: doc. dr. sc. Mirko Randić). 
 

5.4.6. Mr. sc. Davor Šinka, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Metoda za kvantitativnu procjenu i upravljanje rizikom od 
terorizma za energetske sustave". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić, Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko 
Šimić – predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Tomiša – član i izv. prof. dr. sc. Damir Šljivac, Sveučilište Josip 
Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: 
izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić – predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Tomiša – član i izv. prof. dr. sc. Damir 
Šljivac, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član (zamjenik: prof. dr. sc. 
Nenad Debrecin). 
 

5.4.7. Igor Štambuk, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Mjerni sustav za preciznu usporedbu etalona otpora malih nazivnih vrijednosti". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Roman Malarić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Martin 
Dadić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Cifrek – član i prof. dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – članica, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Martin Dadić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Cifrek – član i prof. dr. sc. Lovorka Grgec 
Bermanec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – članica (zamjenik: doc. dr. sc. Juraj 
Havelka). 
 

5.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Računarstvo     
 

             Pristupnik/ca     Povjerenstvo 
 

1. Hrvoje Maračić, mag. ing.  Prof. dr. sc. Gordan Ježić – predsjednik 
   Izv. prof. dr. sc. Mario Kušek – mentor 
   Izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola    
   Tesla, Zagreb – član 
 

5.6. Naknadni upis propuštenoga semestra  
 

5.6.1. Vladimir Franki, dipl. ing. – odobrava se upis u III. (zimski) semestar ak. god. 2014./2015. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

5.6.2. Karlo Griparić, mag. ing. – odobrava se upis u III. (zimski) semestar ak. god. 2014./2015. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

5.7. Prijelaz na doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
 

5.7.1. Juraj Feljan, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u IV. (zimski) semestar 
ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

5.7.2. Danijel Mlinarić, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u II. (zimski) 
semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

5.8. Imenovanje mentora  
 

5.8.1. Danijel Mlinarić, dipl. ing. – odobrava se imenovanje dr. sc. Marije Katić, University of Central 
Lancashire, School of Computing, Engineering and Physical Sciences, Preston, Ujedinjeno Kraljevstvo, 
drugom mentoricom, uz već imenovanog prvog mentora prof. dr. sc. Vedrana  Mornara, zbog proširenja 
područja suradnje i istraživanja koje bi se odvijalo na University of Central Lancashire.  
 

6.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
  

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

 

6.1. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 27. listopada 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
od 27. listopada 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ za sljedećeg studenta: 
 

6.1.1. IVAN  PASKOVIĆ, dipl. ing. 
Tema:   "UČINKOVITA KONTROLA RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA"  
("EFFICIENT CONTROL OF RADIO FREQUENCY SPECTRUM"). 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Bonefačić - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner - mentor i prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku - 
član. 
 

6.2. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 27. listopada 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
od 27. listopada 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog 
specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 
 

6.2.1. TOMISLAV TURK, mr. oec. 
Tema:   "ANALIZA KONKURENTNOSTI U TELEKOMUNIKACIJAMA"  
("BENCHMARKING  IN TELECOMMUNICATIONS"). 
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Imenuje se povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u radu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević - 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u 
Zagrebu Ekonomski fakultet -  mentorica i prof. dr. sc. Ignac Lovrek - član. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

II.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
 

6.3.  Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 27. listopada 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 27. 
listopada 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog 
rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Željeznički elektrotehnički sustavi“ i imenovanju mentora 
za sljedeću studenticu: 
 

6.3.1.  SILVANA LUKETIĆ, mr. sc.  
Prihvaća se tema: "OPTIMIRANJE VANJSKE RASVJETE ŽELJEZNIČKIH KOLODVORA"  
(OPTIMIZATION OF RAILWAY STATIONS EXTERIOR LIGHTING) 
Mentor: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
 

III.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
 

6.4.  Promjena mentora završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost“ održane 
27. listopada 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 27. listopada 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku:  
 

6.4.1. DARKO HRESTAK, dipl. ing. - odobrava se promjena mentora: umjesto dosadašnjeg mentora  izv. 
prof. dr. sc. Gordana Gledeca imenuje se novi mentor: izv. prof. dr. sc. Marin Golub. 
 

IV. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ 
 

6.5. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori“ održane 27. 
listopada 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 27. listopada 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o  prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Transformatori“ i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 
 

6.5.1. IGOR ŽIGER, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "GUBICI U VISOKONAPONSKIM MJERNIM TRANSFORMATORIMA S OTVORENOM 
JEZGROM" 
("LOSSES IN OPEN-CORE HIGH VOLTAGE INSTRUMENT TRANSFORMERS") 
Mentor: prof. dr. sc. Željko Štih. 
 

6.6. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija “Transformatori”  
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori“ održane 27. 
listopada 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 27. listopada 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku: 
 

6.6.1. NIKOLA GREGURIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
“Transformatori” do 30. rujna 2015. godine. 
 

7.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

7.1. Izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
odluku 

 

7.1.1. Prihvaća se godišnje izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za akademsku godinu 
2013./2014. (Izvješće se nalazi u repozitoriju: DJELATNIČKI INTRANET; Sjednice FV-a; Prilozi zapisnicima 
FV-a). 

 

                           Dekan 

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


