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Zapisnik 641. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 15. listopada 2014.  

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 10. listopada 2014. godine. 
 

3. Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
3.1. Dodjela nagrada „Josip Lončar” za ak. god. 2013./2014. 
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata sa 
sjednica održanih dana 2. listopada, 6. listopada i 13. listopada 2014. godine, a sukladno Pravilniku o nagradi 
Josip Lončar na FER-u i Naputku o primjeni Pravilnika o nagradi Josip Lončar na FER-u, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo 

odluku 
o dodjeli nagrada „Josip Lončar“ za ak. god. 2013./2014. 

 

a) PRIZNANJE „Josip Lončar“ za ak. god. 2013./2014. dodjeljuje se sljedećim studentima za posebno 
istaknuti uspjeh u savladavanju gradiva na pojedinim godinama studija: 
 

Prva nastavna godina preddiplomskog studija           Prosj. ocj. 
Zvonimir Jurelinac      5,00 
Albert Škegro       5,00 
Ivan Ćorić       5,00 
Ivan Porin Tolić       4,86 
Mate Šimović       4,82 
Domagoj Penić       4,81 
Marin Kačan       4,81 
Antonio Jurić       4,78 
Filip Hrenić       4,76 

 

Druga nastavna godina preddiplomskog studija             Prosj.ocj. 
Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija 
Maja Barić       4,90 
Tomislav Petković      4,73 
                                                           

Studij: Računarstvo 
Matija Milišić       5,00 
Antun Razum       5,00 
Klaudija Palle       4,91 
Marko Ratković       4,83 

 

Prva nastavna godina diplomskog studija               Prosj. ocj.  Profil 
Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija   
Marta Norac-Kljajo      4,97   Automatika 
Anamarija Antonić  5,00   Elektroenergetika 
Toni Martinović  4,97   Elektroničko i računalno inženjerstvo 
Branko Milanković      4,75   Elektronika 
Kristijan Jalšić       4,97   Elektrotehnički sustavi i tehnologija 

  

Studij: Informacijska i komunikacijska tehnologija 
Janja Paliska       4,80   Obradba informacija 
Ivan Dražić-Šegrt       5,00   Radiokomunikacijske tehnologije 

 

Studij: Računarstvo 
Filip Čajko       4,80    Programsko inženjerstvo i  
         informacijski sustavi 
Ankica Gogić 4,82   Računalno inženjerstvo 
Fran Jurišić 5,00   Računarska znanost 
 

b) Posebno priznanje «Josip Lončar» dodjeljuje se sljedećim studentima za posebno istaknuti uspjeh u 
završetku preddiplomskog studija u ak. god. 2013./2014., koji su na odgovarajućem studiju ostvarili najbolji 
uspjeh u svim nastavnim godinama preddiplomskog studija (FER-2), obranili završni rad i završili 
preddiplomski studij s izvrsnim uspjehom: 

 

Preddiplomski studij:   Prosj.ocj. na studiju    Modul 
 

Elektrotehnika i informacijska  
tehnologija 
Juraj Oršulić    5,00            Elektroničko i računalno inženjerstvo 
Borna Vukadinović   4,74            Automatika 
Marsela Polić    4,71            Automatika 
 

Računarstvo     
Denis Čaušević    5,00                Računarska znanost  
Fran Stanić    4,98                Računarska znanost  
Karlo Dumbović    4,87                Računarska znanost  
 

Fakultet dobitnicima Posebnog priznanja „Josip Lončar“ uz Priznanje dodjeljuje i novčanu nagradu u iznosu 
od 1.000,00 kn. 
 

c) I. Brončana plaketa „Josip Lončar“ dodjeljuje se najboljim studentima za cjelokupni uspjeh na 
diplomskom studiju (FER-2)  u ak. god. 2013./2014., te koji su u propisanom roku diplomirali s izvrsnim 
uspjehom:  

 

Diplomski studij:         Prosj.ocj.studija  Profil 
 

Elektrotehnika i informacijska     
tehnologija     
Mihovil Bartulović    5,00  Automatika 



2 
 

Marijana Pongrašić   5,00  Elektroenergetika 
Simon Najman    4,85  Elektroničko i računalno inženjerstvo 
Sabina Krivec     4,81  Elektronika 
Tin Bariša    4,97  Elektrotehnički sustavi i tehnologija 
 

Informacijska i komunikacijska 
tehnologija    
Miranda Kreković    5,00  Obradba informacija 
Ivan Jakšić    4,96  Radiokomunikacijske tehnologije 
Franco Grbac    4,93  Telekomunikacije i informatika 
 

Računarstvo     
Marko Đurasević    4,96  Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi 
Ivan Marić    4,60  Računalno inženjerstvo 
Ivan Pilat                 5,00  Računarska znanost 
 

II. Posebna kategorija Brončane plakete „Josip Lončar“ za ak. god. 2013./2014. dodjeljuje se najboljoj 
studentici diplomskog studija koja je bila na studentskoj razmjeni preko programa ERASMUS na Sveučilištu u 
Aalborgu, Kraljevina Danska: 
   

Informacijska i komunikacijska  
tehnologija Prosj.ocj.studija   Profil 
Jasmina Kolonić    4,87    Obradba informacija 
 

d) Srebrna plaketa „Josip Lončar“ za ak. god. 2013./2014. dodjeljuje se za naročito uspješnu doktorsku 
disertaciju i znanstvenoistraživački rad, kako sljedi: 
- Dr. sc. Tomislav Capuder, doktorska disertacija pod naslovom: „Market and Environment Driven 

Optimization of Flexible Distributed Multi-Generation“ („Tržišno i okolišno uvjetovana optimizacija 
fleksibilnih distribuiranih višegeneracijskih jedinica“), mentor: prof. dr. sc. Davor Škrlec,  

- Dr. sc. Stjepan Stipetić, doktorska disertacija 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, 

- Dr. sc. Goran Delač, doktorska disertacija pod naslovom: „Reliability Management of Composite 
Consumer Applications“ (“Upravljanje pouzdanošću kompozitnih potrošačkih primjenskih programa“), 
mentor: prof. dr. sc. Siniša Srbljić, 

- Dr. sc. Ivan Marković, doktorska disertacija pod naslovom: „Otkrivanje i praćenje gibajućih objekata 
svesmjernim senzorima mobilnoga robota“ („Moving object detection and tracking by omnidirectional 
sensors of a mobile robot“), mentor: prof. dr. sc. Ivan Petrović, 

- Dr. sc. Ivan Budiselić, doktorska disertacija pod naslovom: „Component Recommendation for 
Development of Composite Consumer Applications“ („Predlaganje komponenata za razvoj kompozitnih 
potrošačkih primjenskih programa“), mentor: prof. dr. sc. Siniša Srbljić. 

 

e) Zlatna plaketa "Josip Lončar" za akademsku godinu 2013./2014. dodjeljuje se: 
- Prof. dr. sc. Mirti Baranović za značajno unapređenje nastave u sadržajnom i organizacijskom 

pogledu, za povezivanje s gospodarstvom, te doprinosu prepoznatljivosti Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu kroz međunarodnu razmjenu nastavnika i studenata. 

- Prof. dr. sc. Ratku Magjareviću za značajno unapređenje nastave, za znanstvenoistraživački rad u 
području elektroničkih mjerenja i instrumentacije, te posebno doprinosu u podizanju međunarodne 
prepoznatljivosti Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u području biomedicinskog 
inženjerstva. 

 

3.2. Dodjela nagrade „Roberto Giannini” za ak. god. 2013./2014. 
Na temelju podataka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje 
zaposlenika i studenata FER-a sa sjednice održane dana 2. listopada 2014. godine, a sukladno odredbama 
Pravilnika o nagradi „Roberto Giannini“ na FER-u, Naputku o primjeni Pravilnika i Izmjenama i dopunama 
Naputka o primjeni Pravilnika o nagradi „Roberto Giannini“ na FER-u, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo  

odluku 
 

3.2.1. Nagrada „Roberto Giannini“ za ak. god. 2013./2014. dodjeljuje se: 
 

- doc. dr. sc. Bojanu Trkulji za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima   
 

Doc. dr. sc. Bojan Trkulja na radnom docenta ostvario je u ak. god. 2013./2014. najbolje rezultate u nastavi 
prema kriterijima propisanim Pravilnikom o nagradi „Roberto Giannini“. Predavao je predmet Osnove 
elektrotehnike. 
ž 

Fakultet dr. sc. Bojanu Trkulji uz priznanje dodjeljuje i jednokratnu novčanu nagradu u visini iznosa njegove 
mjesečne plaće. 
 

3.3. Dodjela Zlatnih diploma u povodu 50. obljetnice diplomiranja  
Na temelju prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata sa sjednice održane dana 2. 
listopada 2014. i naknadne dopune, a sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele Zlatne 
diplome u povodu 50-te obljetnice završetka studija elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluke 
3.3.1. U povodu 50. obljetnice diplomiranja, dodjeljuju se ZLATNE DIPLOME sljedećim diplomiranim inženjerima 
elektrotehnike koji su diplomirali ak. god. 1963./1964. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: 
 

1. Jovan Andonov, dipl. ing., rođ. 15.8.1940., Pehčevo 
2. Nikola Andrić, dipl. ing., rođ. 28.6.1938., Zagreb 
3. Stanislav Bašić, dipl. ing., rođ. 26.11.1938., Zagreb 
4. Mile Bibić, dipl. ing., rođ. 17.10.1937., Puljani 
5. Slavko Bilić, dipl. ing., rođ. 28.10.1938., Split 
6. Stjepan Blažek, dipl. ing., rođ. 22.10.1938., Donji Desinec 
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7. Jovan Blitva, dipl. ing., rođ. 28.6.1931., Medak 
8. Izv. prof. dr. sc. Petar Bodlović, rođ. 5.1.1941., Brestik 
9. Milorad Bogdanović, dipl. ing., rođ. 28.7.1940., Čorkova Uvala 
10. Nikola Bojanić, dipl. ing., rođ. 1.5.1940., Žagrović 
11. Željko Bonefačić, dipl. ing., rođ. 20.8.1941., Split 
12. Dušan Borsky, dipl. ing., rođ. 2.5.1936., Zagreb 
13. Branimir Brajdić, dipl. ing., rođ. 15.1.1940., Trnovitica 
14. Dr. sc. Branko Breyer, rođ. 9.5.1941., Zagreb 
15. Josip Brkljačić, dipl. ing., rođ. 26.1.1940., Senj 
16. Milovan Brujić, dipl. ing., rođ. 20.3.1936., Zbjeg 
17. Mr. sc. Kruno Čuljat, rođ. 1.1.1939., Slavonski Brod 
18. Niko Čupić, dipl. ing., rođ. 23.10.1940., Trobunje 
19. Dr. sc. Nikola Čupin, rođ. 13.11.1938., Vodice 
20. Ranko Dakić, dipl. ing., rođ. 19.1.1940., Zagreb 
21. Branislav Delibašić, dipl. ing., rođ. 4.4.1940., Sarajevo 
22. Bernard Dešković, dipl. ing., rođ. 2.1.1941., Cavtat 
23. Čedomir Dijanović, dipl. ing., rođ. 5.4.1939., Zagreb 
24. Mladen Dragašević, dipl. ing., rođ. 26.4.1934., Zagreb 
25. Anđelko Dujmović, dipl. ing., rođ. 9.4.1940., Senj 
26. Miodrag Đurić, dipl. ing., rođ. 27.2.1940., Zagreb 
27. Prof. dr. sc. Gorislav Erceg, rođ. 15.1.1942., Vrgovac 
28. Mirjana Ević, dipl. ing., rođ. 2.5.1940., Zagreb 
29. Massimo Fabiani, dipl. ing., rođ. 21.2.1940., Klana 
30. Ante Fabijančić, dipl. ing., rođ. 20.7.1939., Šibenik 
31. Zvonimir Gajšak, dipl. ing., rođ. 20.7.1940., Split 
32. Hrvoje Galeković, dipl. ing., rođ. 18.8.1937., Zagreb 
33. Zvonko Goršić, dipl. ing., rođ. 16.5.1938., Zagreb 
34. Grozdana Gračanin rođ. Turković, dipl. ing., rođ. 23.10.1940., Zagreb 
35. Prof. dr. sc. Abdurrahman Grapci, rođ. 10.9.1938., Peć 
36. Mr. sc. Josip Grgić, rođ. 8.4.1941., Borovac 
37. Petar Grgić, dipl. ing., rođ. 23.1.1936., Solin 
38. Mr. sc. Josip Grilec, rođ. 9.1.1941., Zagreb 
39. Risto Gutović, dipl. ing., rođ. 10.4.1937., Gradina 
40. Bogdan Horvat, dipl. ing., rođ. 28.8.1940., Zagreb 
41. Ratko Ilić, dipl. ing., rođ. 5.3.1941., Pađeni 
42. Željko Ivančić, dipl. ing., rođ. 3.9.1937., Sunja 
43. Tomislav Jagić, dipl. ing., rođ. 14.12.1935., Vinkovci 
44. Željko Janeš, dipl. ing., rođ. 9.1.1933., Zagreb 
45. Vladimir Jednačak, dipl. ing., rođ. 5.8.1937., Lonja 
46. Milan Jonke, dipl. ing., rođ. 12.2.1939., Novi Sad 
47. Prof. dr. sc. Franjo Jović, rođ. 13.5.1940., Zagreb 
48. Mr. sc. Josip Jurčević, rođ. 25.11.1940., Kukujevci, Srijem 
49. Luka Kakarigi, dipl. ing., rođ. 10.11.1939., Bapska 
50. Miljenko Ključarić, dipl. ing., rođ. 23.1.1940., Kozarevac 
51. Miroslav Kosanović, dipl. ing., rođ. 16.5.1940., Podravska Slatina 
52. Ilija Kožulj, dipl. ing., rođ. 18.5.1940., Potoci 
53. Miroljub Krimer, dipl. ing., rođ. 1.1.1941., Pakrac 
54. Milivoj Krmpotić, dipl. ing., rođ. 28.10.1940., Srpske Moravice 
55. Mr. sc. Miroslav Lojen, rođ. 8.10.1940., Marija na Muri 
56. Branimir Makanec, dipl. ing., rođ. 17.5.1932., Koprivnica 
57. Slavko Malešević, dipl. ing., rođ. 10.8.1941., Donji Podgradci 
58. Marinko Maljković, dipl. ing., rođ. 10.8.1940., Prgomet 
59. Vladimir Manola, dipl. ing., rođ. 16.12.1940., Preko 
60. Prosper Maričić, dipl. ing., rođ. 2.7.1939., Hvar 
61. Terezija Marinić, dipl. ing., rođ. 22.9.1940., Prnjavor 
62. Dubravko Martinis, dipl. ing., rođ. 11.3.1940., Zagreb 
63. Dragutin Medved, dipl. ing., rođ. 26.7.1940., Sisak 
64. Sead Mulalić, dipl. ing., rođ. 8.9.1941., Zenica 
65. Adem Mulić, dipl. ing., rođ. 9.7.1940., Doboj 
66. Zvonko Mutvar, dipl. ing., rođ. 14.4.1939., Zagreb 
67. Alojz Mužar, dipl. ing., rođ. 26.12.1940., Goričanovec 
68. Ivan Naumovski, dipl. ing., rođ. 9.4.1941., Resen 
69. Mr. sc. Josip Nikolić, rođ. 1.7.1935., Lovreć 
70. Mr. sc. Željko Nikolić, rođ. 7.3.1941., Zenica, BiH 
71. Mile Nikšić, dipl. ing., rođ. 30.7.1939., Široka Kula 
72. Katica Pasarić rođ. Matasić, dipl. ing., rođ. 15.10.1940., Ćovići 
73. Zlatko Pasarić, dipl. ing., rođ. 24.5.1940., Dubrovnik 
74. Meleća Pejković rođ. Ibrahimpašić, dipl. ing., rođ. 5.5.1941., Bjelaj 
75. Mr. sc. Milivoj Pejković, rođ. 23.9.1940., Mostar 
76. Marijan Pinhak, dipl. ing., rođ. 22.2.1938., Pakrac 
77. Milan Punek, dipl. ing., rođ. 8.3.1941., Zagreb 
78. Darko Rački, dipl. ing., rođ. 26.6.1939., Zagreb 
79. Dragutin Radman, dipl. ing., rođ. 28.5.1937., Osijek 
80. Josip Radolović, dipl. ing., rođ. 15.8.1938., Marčani 
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81. Ljubiša Raduka, dipl. ing., rođ. 19.1.1941., Veliki Bastaji, Daruvar 
82. Mr. sc. Zlatko Rauker, rođ. 1.11.1938., Brod Moravice 
83. Juraj Sablić, dipl. ing., rođ. 20.10.1940., Sušak 
84. Ljubo Savin, dipl. ing., rođ. 2.7.1931., Split 
85. Stjepan Sinovec, dipl. ing., rođ. 2.1.1937., Zagreb 
86. Ranko Skorić, dipl. ing., rođ. 27.6.1939., Kras 
87. Josip Starešinić, dipl. ing., rođ. 1.3.1940., Karlovac 
88. Pavao-Aleksej Šadura, dipl. ing., rođ. 5.3.1938., Andrijevci 
89. Marko Šimunović, dipl. ing., rođ. 14.8.1940., Kninsko Polje 
90. Mr. sc. Dinko Škarica, rođ. 1.3.1941., Zagreb 
91. Boris Škrabo, dipl. ing., rođ. 27.1.1941., Sarajevo 
92. Krešimir Tadić, dipl. ing., rođ. 16.3.1940., Sarajevo 
93. Tomislav Tišljarec, dipl. ing., rođ. 4.4.1940., Bjelovar 
94. Juraj Tržec, dipl. ing., rođ. 14.11.1940., Ščepanje 
95. Krunoslav Tušek, dipl. ing., rođ. 29.5.1940., Zagreb 
96. Mladen Uravić, dipl. ing., rođ. 10.12.1940., Split 
97. Bogdan Vagić, dipl. ing., rođ. 17.9.1938., Mokro Polje 
98. Prof. dr. sc. Zdravko Valter, rođ. 11.8.1940., Našice 
99. Miroslav Varlec, dipl. ing., rođ. 30.4.1937., Zagreb 
100. Franjo Vidaković, dipl. ing., rođ. 12.6.1933., Čađavica 
101. Aleksandar Vilhar, dipl. ing., rođ. 26.11.1940., Rijeka 
102. Ivan Vilić, dipl. ing., rođ. 24.11.1939., Zagreb 
103. Bosiljko Vilus, dipl. ing., rođ. 26.6.1940., Doboj 
104. Ante Vlašić, dipl. ing., rođ. 7.10.1935., Sovići, BiH 
105. Miroslav Vučetić, dipl. ing., rođ. 18.12.1940., Karlovac 
106. Marijan Vuk, dipl. ing., rođ. 28.1.1938., Zagreb 
107. Vinko Vuković, dipl. ing., rođ. 3.1.1941., Slavonski Brod 
108. Mladen Zadro, dipl. ing., rođ. 15.5.1939., Mostar 
109. Dr. sc. Krešimir Zajc, rođ. 18.3.1938., Zagreb 
110. Rudolf Zbašnik, dipl. ing., rođ. 17.4.1939., Lagnny, Francuska 
111. Pero Zubac, dipl. ing., rođ. 29.10.1937., Paoča 
 

3.3.2. U povodu 50. obljetnice diplomiranja, naknadno se dodjeljuje ZLATNA DIPLOMA sljedećem 
diplomiranom inženjeru elektrotehnike koji je diplomirao ak. god. 1962./1963. na Elektrotehničkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu: 
 

- Dr. sc. Faruk Hadžiomerović, rođ. 25.5.1940., Čapljina, BiH  
 

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 2. 10. 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u  znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta prema 
raspisanim natječajima za pristupnike:  
 

4.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 20. svibnja 2014. godine, Narodnim novinama br. 61 od 21. 
svibnja 2014. godine, web-stranici Fakulteta od 20. svibnja 2014. godine i web-stranici Euraxessa od 20. 
svibnja 2014. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto docent u Zavodu za 
telekomunikacije – 1 izvršitelj, prispjele su prijave od dr. sc. Ive Bojić, dr. sc. Aleksandre Čereković, dr. sc. 
Ognjena Dobrijevića, dr. sc. Marije Furdek, dr. sc. Tomislava Grgića i dr. sc. Mirka Sužnjevića. 
Dr. sc. Iva Bojić dana 17. rujna 2014. godine pisanim putem povukla je svoju prijavu na predmetni natječaj.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Dragan Jevtić, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc i prof. dr. sc. 
Drago Žagar – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet konstatiralo je da svi 
pristupnici u potpunosti 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-nastavna zvanja i 
Pravilnika o dodatnim uvjetima Fakulteta elektrotehnike i računarstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
docent, svi imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja, pozitivna Mišljenja Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta, Kolegija Zavoda za telekomunikacije i Dekana Fakulteta.  
Na temelju usporedbe dosadašnje znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti pristupnika te Izvješća i 
prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta dr. sc. Ognjena Dobrijevića 
izabire u znanstveno nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto docent u Zavodu za telekomunikacije.  
Na temelju usporedbe dosadašnje znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti  pristupnika kod dr. sc. Ognjena 
Dobrijevića najbolje se ističe postignuta ravnoteža istraživačkih, stručnih i nastavnih djelatnosti kroz 
znanstvene rezultate, sudjelovanje na istraživačkim i stručnim projektima, kroz djelovanje u tematskim 
stručnim školama i specijalističkim stručnim programima te u nastavi na preddiplomskom i diplomskom 
studiju kao i kroz rad sa studentima.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.)   
 

4.1.2. Na natječaj objavljen 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 za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje prirodnih 
znanosti, polje matematika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj, 
primljene su prijave od dr. sc. Tomislava Burića, dr. sc. Anamari Nakić i dr. sc. Maje Resman.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Vesna Županović, izv. prof. dr. sc. Josipa Pina Milišić i izv. prof. 
dr. sc. Siniša Slijepčević - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet konstatiralo je da svi 
pristupnici u potpunosti ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke 
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o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja 
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, svi imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja i pozitivna 
Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu matematiku i Dekana Fakulteta.   
Navedeno stručno povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću da se dr. sc. Maja Resman izabere u 
znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje prirodnih znanosti, polje 
matematika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku.  
Stručno povjerenstvo u zaključnom mišljenju iscrpno obrazlaže svoj prijedlog uzimajući u obzir iznimne 
znanstvene, nastavne, organizacijske i opće ljudske kvalitete dr. sc. Maje Resman.  
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.)   
Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće da se u materijalima poziva za sjednicu nalazi naknadno 
dostavljeno mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom te da je navedeno Povjerenstvo dostavilo 
pozitivno mišljenje za dr. sc. Tomislava Burića i dr. sc. Anamari Nakić, a u pogledu dr. sc. Maje Resman, 
Povjerenstvo je izvijestilo da nije u mogućnosti dostaviti pozitivno mišljenje za imenovanu, s obzirom na 
činjenicu da za pozitivno mišljenje na temelju dostupnih podataka studentskih anketa za procjenu rada 
nastavnika nije glasala većina članova Povjerenstva. 
Predstojnik Zavoda za primijenjenu matematiku izv. prof. dr. sc. Ilko Brnetić izvijestio je Vijeće da je Zavod 
uputio prigovor Fakultetskom vijeću na takvo dostavljeno mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom. 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali predsjednik Odbora za izbore u zvanja prof. dr. sc. Borivoj Modlic, 
dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić, predstojnik Zavoda za primijenjenu matematiku izv. prof. dr. sc. Ilko Brnetić, 
predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom izv. prof. dr sc. Marin Golub, član stručnog Povjerenstva 
izv. prof. dr. sc. Josipa-Pina Milišić, izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić, predsjednik stručnog povjerenstva prof. dr. 
sc. Vesna Županović, prof. dr. sc. Danko Basch, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić, predstavnik studenata Luka 
Humski, mag. ing., predstavnik suradnika (kandidatkinja) dr. sc. Maja Resman, predstavnik suradnika Boško 
Milešević, dipl. ing., prof. dr. sc. Adrijan Barić, doc. dr. sc. Tomislav Šikić, prof. dr. sc. Mervan Pašić, prof. dr. 
sc. Neven Elezović, predstavnik studenata Martina Kutija, dipl. ing. i prof. dr. sc. Branko Jeren. 
S obzirom na činjenicu da mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom nije pozitivno, Dekan je izvjestio 
Vijeće da je člankom 46. stavkom 9. Statuta FER-a propisano da Fakultetsko vijeće konačnu odluku o izboru 
predloženog kandidata donosi nadpolovičnom većinom ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća. 
Nakon provedene rasprave Dekan je stavio na glasovanje prijedlog stručnog povjerenstva kojim se predlaže 
Fakultetskom vijeću da se dr. sc. Maja Resman izabere u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od 
pet godina za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto docent u Zavodu za 
primijenjenu matematiku.  
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.)   
Za prijedlog stručnog povjerenstva glasovala su 72 člana Fakultetskog vijeća, protiv prijedloga glasovalo je 
20 članova Fakultetskog vijeća, a 20 ih je bilo suzdržano. 
S obzirom na rezultate glasovanja na temelju članka 46. stavka 9. Statuta FER-a Fakultetsko vijeće nije 
prihvatilo prijedlog stručnog povjerenstva da se dr. sc. Maja Resman izabere u znanstveno-nastavno zvanje 
docent na vrijeme od pet godina za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto docent u 
Zavodu za primijenjenu matematiku. 
Fakultetsko vijeće zadužilo je Odbor za izbore u zvanja za prijedlog imenovanja novog stručnog povjerenstva.  
 

4.2. Reizbori na FER-u  
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 2. 10. 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto za 
niže navedenog pristupnika:  
 

4.2.1. Dr. sc. Nikola Švigir - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Sejid Tešnjak, prof. dr. sc. Željko Jakopović i prof. dr. sc. Milenko Stegić – Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektrostrojarstvo i 
automatizaciju, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Nikolu Švigira ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana opće strojarstvo (konstrukcije) i na  radno mjesto docent u Zavodu 
za elektrostrojarstvo i automatizaciju.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.)  
 

4.3. Pokretanje postupaka reizbora  
Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 2. 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:  
 

4.3.1. Dr. sc. Marko Banek – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
grana informacijski sustavi u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.  
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zoran Skočir, izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak i prof. dr. sc. 
Robert Manger – Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

4.3.2. Dr. sc. Igor Čavrak – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
grana procesno računarstvo u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.  
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mario Žagar, prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. Željko 
Hocenski - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet. 
4.3.3. Dr. sc. Davor Grgić – 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. Nikola Čavlina, prof. dr. sc. Dubravko Pevec i prof. dr. sc. 
Željko Bogdan – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
 

4.3.4. Dr. sc. Miljenko Mikuc – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika u Zavodu za telekomunikacije.   
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Branko Mikac, prof. dr. sc. Dragan Jevtić i prof. dr. sc. Dinko 
Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 



6 
 

4.3.5. Dr. sc. Ivan Petrović – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana automatizacija i robotika u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.   
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, prof. dr. sc. Zoran Vukić i prof. dr. sc. Željko 
Hocenski - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

4.3.6. Dr. sc. Bojan Trkulja – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.  
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željko Štih, prof. dr. sc. Sead Berberović i prof. dr. sc. Livio 
Šušnjić – Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet.   
 

II. Znanstvena zvanja 
4.4.  Izbor u znanstveno zvanje 
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 2. 10. 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:    

4.4.1. Dr. sc. Marin Šilić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Siniša Srbljić, izv. prof. dr. sc. Marin Golub i izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić – Ericsson Nikola Tesla Zagreb, 
Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Marin Šilić 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.)   
 

4.5. Imenovanje stručnih povjerenstava  
 

4.5.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Predraga Palea podnesenim dana 30. rujna 2014. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Mario Žagar, prof. dr. sc. Branko Jeren i  prof. dr. sc. Željko 
Hocenski – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.    
 

4.5.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Stjepana Stipetića podnesenim dana 2. listopada 2014. godine 
za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko, prof. dr. sc.  Zlatko Maljković i prof. dr. sc. Livio 
Šušnjić – Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet.  
 

4.6.  Izbor suradnika na projektu – poslijedoktoranda     
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 2. 10. 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o izboru suradnika na projektu – poslijedoktoranda na projektu 
prema raspisanim natječajima za pristupnika:  
 

4.6.1. Dr. sc. Marko Horvat – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Antonio Petošić, izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek i prof. dr. sc. Borivoj Modlic, Fakultetsko vijeće dr. sc. Marka 
Horvata izabire za suradnika na projektu – poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroakustiku, radi obavljanja istraživačkih poslova na 
projektu Hrvatske zaklade za znanost „Ultrazvučni sustav za određivanje parametara kompleksnih materijala 
u nelinearnim uvjetima rada“.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopiti će se na određeno vrijeme od 1. prosinca 2014. do 31. kolovoza 2017. godine.  
 

4.7. Raspis natječaja     
Na temelju zahtjeva voditelja projekata Hrvatske zaklade za znanost, Suglasnosti Predstojnika Zavoda i 
prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 2. 10. 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu 
natječaja za sljedeća radna mjesta i imenovanju stručnih povjerenstava:   
 

4.7.1. Suradnika na projektu - poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo u 
Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 
1. siječnja 2015. do 31. kolovoza 2017. godine radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske 
zaklade za znanost „De-identification Methods for Soft and Non-biometric Identifiers“.   
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Tomislav Hrkać, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić i  prof. dr. sc. Sven 
Lončarić.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt.  
4.7.2. Suradnika na projektu - poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
umjetna inteligencija u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj 
na određeno vrijeme od 1. prosinca 2014. do 30. rujna 2017. godine radi obavljanja istraživačkih poslova na 
projektu Hrvatske zaklade za znanost „Deidentifikacija za zaštitu privatnosti u nadzornim sustavima“.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić i   doc. dr. sc. Tomislav 
Pribanić.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt.  
4.7.3. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. 
studenoga 2014. do 31. listopada 2017. godine radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske 
zaklade za znanost „Algorithms for Genome Seguence Analysis“.   
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Tomislav Pribanić i doc. dr. sc. Mirjana Domazet-
Lošo.    
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 2. 10. 2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora: 
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5.1.1. Mr. sc. Milan Filipović, dipl. ing. – tema: "Optimiranje zaštite i vođenja razdjelnih mreža s integriranim 
distribuiranim izvorima na osnovi sinkroniziranih mjerenja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Sejid Tešnjak – predsjednik, prof. dr. sc. Ante Marušić – mentor, doc. dr. sc. Srđan Skok, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet – mentor, prof. dr. sc. Tomislav Tomiša – član i prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, Sveučilište u 
Zagrebu Ekonomski fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.2. Mladen Karan, mag. ing. – tema: "Strojno potpomognuta izgradnja i semantičko pretraživanje zbirki 
pitanja i odgovora". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Bojana Dalbelo Bašić – predsjednica, doc. dr. sc. Jan Šnajder – mentor i dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni 
savjetnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
5.1.3. Mr. sc. Kristina Perić, dipl. ing. – tema: "Metoda planiranja „pametnog grada“ uključivanjem 
neodređenosti". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Nedjeljko Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić – mentor i izv. prof. dr. sc. Damir Šljivac, 
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.4. Pavle Prentašić, mag. ing. – tema: "Metode i sustav za automatsku ranu detekciju dijabetičke 
retinopatije korištenjem slika očne pozadine". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Zoran Kalafatić – predsjednik, prof. dr. sc. Sven Lončarić – mentor, prof. dr. sc. Zoran Vatavuk, KBC Sestre 
milosrdnice, Klinika za oftamologiju, Zagreb – mentor, izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić i doc. dr. sc. Marko 
Subašić – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.5. Svebor Prstačić, dipl. ing. – tema: "Komponentni model aplikacija Weba temeljen na razvojnom 
okviru kao programskoj komponenti". 
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 Josip Juraj 
Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.6. Mirko Stanić, mag. ing. – tema: "Metodologija za vrednovanje performansi i sigurnosti bihevioralnih 
biometrijskih sustava". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
MiIjenko Mikuc – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – mentor i prof. dr. sc. Miroslav Bača, 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.7. Ivana Stupar, mag. ing. – tema: "Raspoređivanje usluge u računalnom oblaku zasnovano na modelu 
s minimalnim troškom izvođenja usluge". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Maja Matijašević – predsjednica, izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb – mentor i 
prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.8. Ljupko Teklić, dipl. ing. – tema: "Određivanje vrste i mjesta kvara primjenom umjetnih neuronskih 
mreža". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Ante Marušić – predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – mentor i doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, Hrvatska 
energetska regulatorna agencija, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.9. Mr. sc. Alberto Teković, dipl. ing. – tema: "Izazovi rada sustava LTE u području digitalne dividende". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Gordan Šišul – predsjednik, prof. dr. sc. Robert Nađ – mentor i doc. dr. sc. Ivan Vilović, Sveučilište u 
Dubrovniku Odjel za elektrotehniku i računarstvo – 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 sjednica održanih 4. 9. 2014. godine i 2. 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. Mario Bogdanović, dipl. ing. – tema: "Procjena kanala u frekvencijskoj domeni komunikacije 
vodovima elektroenergetske mreže". 
Prihvaća se tema: "Procjena kanala u frekvencijskoj domeni u komunikacijskim mrežama koje koriste OFDM" 
(Frequency domain channel estimation in OFDM based communication networks). 
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Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Alen Bažant. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 6. lipnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Alena Bažanta o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije.  
 

5.2.2. Andrea Andrijašević, dipl. ing. – tema: "Utjecaj fonetskog sadržaja govornog signala na algoritme za 
slijepu estimaciju vremena odjeka". 
Prihvaća se tema: "Metoda slijepe estimacije vremena odjeka temeljena na značajkama govornog signala" 
(Blind method of reverberation time estimation based on speech signal features). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović i izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 30. rujna 2014. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Damira Seršića o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije.  
Javni razgovor održan je 30. rujna 2014. godine. 
 

5.2.3. Dario Bojanjac, dipl. ing. – tema: "Modeliranje anizotropnih planarnih i cilindričnih struktura". 
Prihvaća se tema: "Raspršenje elektromagnetskog vala na anizotropnim planarnim i cilindričnim strukturama" 
(Electromagnetic wave scattering on planar and cylindrical anisotropic structures). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 16. srpnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Zvonimira Šipuša o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije  
 

5.2.4. Magdalena Krbot Skorić, dipl. ing. – tema: "Ispitivanje funkcionalnog stanja vibracijskog osjetnog 
puta primjenom metode vibracijskih evociranih potencijala". 
Prihvaća se tema: "Ispitivanje funkcionalnog stanja vibracijskog osjetnog puta vibracijskim evociranim 
potencijalima" (Functional state examination of vibration sensory pathways using vibratory evoked potentials). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Mario Cifrek. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 24. rujna 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Marija Cifreka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije  
 

5.2.5. Melika Mešković, dipl. ing. – tema: "Prilagodljivo stvarnovremeno video strujanje u hibridnim 
mrežama ravnopravnih čvorova". 
Prihvaća se tema: "Optimalno raspoređivanje dijelova videosignala kod prilagodljivog stvarnovremenog 
strujanja u hibridnim mrežama ravnopravnih čvorova" (Optimal chunk scheduling in adaptive live video 
streaming in hybrid peer to peer networks). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice 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  
 

5.2.6. Krešimir Šakić, dipl. ing. – tema: "Metoda za subjektivno ispitivanje kvalitete prikaza 3D 
videosekvenci utemeljena na internetskom ispitivanju velike skupine ljudi". 
Prihvaća se tema: "Subjektivno vrednovanje kvalitete prikaza 3D videosekvenci utemeljeno na masovnom 
ispitivanju putem Interneta" (Subjective quality assessment of 3D video sequences based on crowdsourced 
testing over Internet). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 24. rujna 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice prof. dr. sc. Sonje Grgić o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije  
 

5.2.7. Mr. sc. Željko Tabaković, dipl. ing. – tema: "Dodjeljivanje frekvencija u spoznajnom radiju uporabom 
sekvencijalnog bojanja grafova". 
Prihvaća se tema: "Dodjeljivanje frekvencija u spoznajnom radiju uporabom metode sekvencijalnog bojanja 
grafova" (Frequency assignment in cognitive radio using sequential graph coloring method). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mislav Grgić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 24. rujna 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Mislava Grgića 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 2. 10. 2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i 
imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu disertacije: 
 

5.3.1. 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 prof. dr. sc. Zdenko Kovačić dostavio 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. Vedran Bilas – predsjednik, prof. dr. sc. Stjepan 
Bogdan – član i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički 
fakultet – član. 
 

5.3.2. 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 prof. dr. sc. Davor Petrinović i prof. dr. sc. Krešimir Ćosić dostavili su pisanu suglasnost i 
mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu 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. 
 

5.3.3. 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 prof. dr. sc. Branko Mikac dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu 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. 
 

5.3.4. 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 izv. prof. dr. sc. Mario Vašak dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu 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. 
 

5.3.5. 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 prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu 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. 
 

5.3.6. 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 prof. dr. sc. Roman Malarić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Martin Dadić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario 
Cifrek – član i i prof. dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 
brodogradnje – članica. 
 

5.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 2. 10. 2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za obranu disertacije:  
 

5.4.1. Marko Gulić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Automatsko pronalaženje podudarnosti u ontologijama primjenom paralelne kompozicije 
osnovnih metoda".  
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mirta 
Baranović – predsjednica, doc. dr. sc. Marko Banek – član i prof. dr. sc. Mladen Varga, Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Mirta Baranović – 
predsjednica, doc. dr. sc. Marko Banek – član i prof. dr. sc. Mladen Varga, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski 
fakultet – član (zamjenik: doc. dr. sc. Igor Mekterović). 
 

5.4.2. Adriana Lipovac, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Predviđanje učestalosti neuklonjivih pogrešaka u prijenosu frekvencijskog 
multipleksa ortogonalnih podnosilaca vremenski disperzivnim kanalom".  
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Borivoj Modlic. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mislav Grgić 
– predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – član i doc. dr. sc. Ivan Vilović, Sveučilište u Dubrovniku Odjel 
za elektrotehniku i računarstvo – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Mislav 
Grgić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – član i doc. dr. sc. Ivan Vilović, Sveučilište u Dubrovniku 
Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član (zamjenik: prof. dr. sc. Alen Bažant). 
 

5.4.3. Boško Milešević, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Elektromagnetski utjecaj sustava električne željeznice na metalne strukture".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivo Uglešić.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko 
Maljković – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić – član i prof. dr. sc. Gorazd Štumberger, Univerza v 
Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Laboratorij za energetiko, Republika 
Slovenija – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik, 
izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić – član i prof. dr. sc. Gorazd Štumberger, Univerza v Mariboru Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Laboratorij za energetiko, Republika Slovenija – član (zamjenik: 
prof. dr. sc. Ivica Pavić). 
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5.4.4. Miran Pobar, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Sinteza hrvatskoga govora utemeljena na odabiru jedinica i stohastičkim modelima".  
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Slobodan Ribarić i prof. dr. sc. Ivo Ipšić, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoran 
Kalafatić – predsjednik, doc. dr. sc. Tomislav Hrkać – član i izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u 
Rijeci Odjel za informatiku – članica, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoran 
Kalafatić – predsjednik, doc. dr. sc. Tomislav Hrkać – član i izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u 
Rijeci Odjel za informatiku – članica (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić). 
 

5.4.5. Mr. sc. Nenad Težak, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Aktivno potiskivanje niskofrekvencijskih struja smetnji primjenom 
upravljanih mrežnih sučelja energetskih pretvarača u željezničkim vozilima".  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Željko 
Jakopović – predsjednik, prof. dr. sc. Željko Ban – član i izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković, Sveučilište Josip 
Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: 
prof. dr. sc. Željko Jakopović – predsjednik, prof. dr. sc. Željko Ban – član i izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković, 
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član (zamjenik: prof. dr. sc. Viktor 
Šunde). 
 

5.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit  
 

Polje: Elektrotehnika     
 

        Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Ivan Bilić, dipl. ing.  Prof. dr. sc. Tomislav Tomiša – predsjednik 
       Prof. dr. sc. Mario Cifrek – mentor 

Izv. prof. dr. sc. Marijan Palmović,   
Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet, Zagreb – član 

 

2. Mladen Đalto, dipl. ing.   Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – predsjednik 
     Izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško – mentor 

 Dr. sc. Kristian Horvath, znanstveni suradnik,  
 Državni hidrometeorološki zavod – član 

 
 

3. Ana Hanić, mag. ing.   Prof. dr. sc. Ivan Gašparac – predsjednik 
     Izv. prof. dr. sc. Damir Žarko– mentor  

 Dr. sc. Milutin Pavlica, znanstveni suradnik,  
 Institut za elektroprivredu i energetiku Zagreb  
 – član 

 

4. Tino Jerčić, mag. ing.   Izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško – 
   predsjednik 
  Izv. prof. dr. sc. Damir Žarko – mentor 

Prof. dr. sc. Joško Deur, Fakultet strojarstva i  
brodogradnje, Zagreb – član 

 
 

5. Mario Jurković, mag. ing.  Prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik 
  Izv. prof. dr. sc. Damir Žarko – mentor 

Dr. sc. Žarko Janić, znanstveni suradnik,  
Končar-Energetski transformatori – član 

 

6. Martina Marjanović, mag. ing.   Doc. dr. sc. Lea Skorin Kapov – predsjednica 
Izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko –  
mentorica 
Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb – član 

 

7. Petar Mateljak, mag. ing. Izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek – predsjednik 
  Doc. dr. sc. Antonio Petošić – mentor 
  Izv. prof. dr. sc. Josip Stepanić, Fakultet 
  strojarstva i brodogradnje, Zagreb – član 
 
 

8. Leonard Novosel, mag. ing. Prof. dr. sc. Borivoj Modlic – predsjednik 
  Izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – mentor 

Doc. dr. sc. Ivan Vilović, Sveučilište u  
Dubrovniku – član 

 

9. Mladen Vukomanović, mag. ing. Prof. dr. sc. Silvio Hrabar – predsjednik 
  Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – mentor 
  Prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u  
  Dubrovniku – član 
 

5.6. Naknadni upis propuštenoga semestra 
 

5.6.1. Ivana Stupar, mag. ing. – odobrava se upis u V. (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. Mr. sc. Miran Gosta, 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. Tomislav Jagušt, 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. 
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5.7.3. Miro Ranilović, 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. 
 

5.7.4. Miroslav Štampar, 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. Priznavanje certifikata o završenim doktorskim školama u svrhu brisanja kolegija na doktorskom 
studiju FER-a  

 

5.8.1. Dario Bojanjac, dipl. ing. – ne odobrava se priznavanje certifikata o završenim doktorskim školama u 
svrhu brisanja kolegija na doktorskom studiju FER-a.  
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 17. sjednici održanoj 16. rujna 2014. u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

5.9.1. Kristina Andrić, dipl. ing. – tema: "Modeli procjene kreditnoga rizika zasnovani na hibridnim 
metodama dubinske analize i evolucijskom grupiranju" (Credit risk assessment models based on hybrid data 
mining techniques and evolutionary clustering) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Damir Kalpić. 
 

5.9.2. Mr. sc. Damir Arbula, dipl. ing. – tema: "Raspodijeljeni algoritam za određivanje položaja čvorova u 
neusidrenoj bežičnoj mreži osjetila" (Distributed algorithm for node localization in anchor free wireless sensor 
network). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić. 
 

5.9.3. Luka Lednicki, dipl. ing. – tema: "Software and hardware models in component-based development 
of embedded systems" (Programski i sklopovski modeli u razvoju ugradbenih sustava utemeljenom na 
programskim komponentama) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Mario Žagar i prof. dr. sc. Ivica Crnković, Mälardalen University School of 
Inovation, Design and Engineering, Švedska. 
 

5.9.4. Mr. sc. Tomislav Majnarić, dipl. ing. – tema: "Vrednovanje uvođenja pristupne mreže sljedeće 
generacije zasnovano na teoriji igara" (Game theory-based evaluation of next generation access network roll-
out).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ignac Lovrek. 
 

5.9.5. Mladen Matejaš, dipl. ing. – tema: "Prilagodljivi model integracije upravljanja ugovaranjem usluga u 
bankarstvu s postojećim sustavom" (Adaptable integration model for management of banking services 
contracts with a legacy system).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
 

5.9.6. Damir Muha, dipl. ing. – tema: "Elektromagnetske strukture temeljene na pasivnim i aktivnim 
metamaterijalima približno nulte permitivnosti" (Electromagnetic structures based on passive and active 
epsilon-near-zero metamaterials). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
 

5.9.7. Vlatka Paunović, dipl. ing. – tema: "Pridruživanje s prioritetnim listama u raspodijeljenim sustavima 
primijenjeno na nastavne procese" (Preference based allocation in distributed systems applied on educational 
processes).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Mario Žagar. 
 

5.9.8. Miroslav Petrinić, dipl. ing. – tema: "Sprega elektromagnetskih sila i vibracija statorskoga paketa 
sinkronoga generatora" (Coupling of electromagnetic forces and vibrations of synchronous generator stator 
core). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Hinko Wolf, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje.  
 

5.9.9. Miroslav Rožić, dipl. ing. – tema: "Computation of disparity in stereo images using three-dimensional 
recursive search" (Izračun dispariteta u stereoslikama s pomoću trodimenzionalnoga rekurzivnoga 
pretraživanja). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Tomislav Pribanić. 
 

5.9.10. Mario Šundrica, dipl. ing. – tema: "Sustav upravljanja brzinom vrtnje sinkronoga stroja korištenjem 
determinističkih estimatora i metode linearizacije po povratnoj vezi" (Speed control system of synchronous 
machine based on deterministic observers and feedback linearization method).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zlatko Maljković. 
 

6.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta 
elektroničkih komunikacija“ 
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6.1. Upis pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje 
tržišta elektroničkih komunikacija“ u I. (zimski) semestar ak. god. 2014./2015. 

 

Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 6. listopada 2014. godine, odluke 
Stručnog vijeća Sveučilišnog interdisciplinarnog specijalističkog studija „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ sa sastanka održanog 6. listopada 2014. godine,  te prikupljenih prijava i održanih intervjua, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

odluku 
6.1.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. (zimski) semestar ak. god. 2014./2015. 
na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ (popis 9 pristupnika s imenima mentora nalazi se u privitku zapisnika).   
 

6.2. Prijedlog tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 29. rujna 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
6. listopada 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog 
rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta 
elektroničkih komunikacija“ i imenovanju mentora za sljedeće studente: 
 

6.2.1. EDUARD BRIŠKI, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "ZAKONITO PRESRETANJE I ZADRŽAVANJE PODATAKA U ELEKTRONIČKIM 
KOMUNIKACIJAMA" 
("LAWFUL INTERCEPTION AND DATA RETENTION IN ELECTRONIC COMMUNICATIONS"). 
Mentor:  izv. prof. dr. sc.  Miljenko Mikuc.  
 

6.2.2. ZDENKO OGNJENČIĆ, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "INFRASTRUKTURNI UVJETI ZA UVOĐENJE SLJEDEĆE GENERACIJE 
ŠIROKOPOJASNIH PRISTUPNIH MREŽA" 
("INFRASTRUCTURE CONDITIONS FOR ROLL-OUT OF NEXT GENERATION BROADBAND ACCESS 
NETWORKS"). 
Mentor:  prof. dr. sc.  Ignac Lovrek. 
 

6.2.3. ANA ŠUBAT PERKOVIĆ, dipl. iur. 
Prihvaća se tema: "ZAŠTITA KORISNIKA POŠTANSKIH USLUGA I KORISNIKA ELEKTRONIČKE 
TRGOVINE" 
("PROTECTION OF POSTAL SERVICES USERS AND E-COMMERCE USERS"). 
Mentor:  prof. dr. sc.  Siniša Petrović  – Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
 

6.3. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 29. rujna 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
6. listopada 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ za sljedećeg 
studenta: 
 

6.3.1. TOMISLAV TURK, mr. oec. 
Tema:   "ANALIZA  KONKURENTNOSTI  U  TELEKOMUNIKACIJAMA" ("BENCHMARKING  IN 
TELECOMMUNICATIONS"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: 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. 
 

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

6.4. Prihvaćanje tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora  
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 29. rujna 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 6. listopada 
2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i 
imenovanju mentora na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Željeznički elektrotehnički sustavi“ za 
sljedeće studente: 
6.4.1.  MIRKO BIŽACA, mag. ing.  
Prihvaća se tema: "OPTIMIRANJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA DALJINSKOG UPRAVLJANJA 
STABILNIM POSTROJENJIMA ZA NAPAJANJE ELEKTRIČNE VUČE NA PRUGAMA HŽ 
INFRASTRUKTURE" ("OPTIMIZATION AND MODERNIZATION OF REMOTE CONTROL SYSTEM FOR 
STABLE ELECTRIC TRACTION POWER SUPPLIES APPLIED ON THE HŽ INFRASTRUKTURA RAILWAY 
LINES") 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul. 
6.4.2. KRUNOSLAV CAZIN, mag. ing.  
Prihvaća se tema: "ANALIZA SINKRONIZACIJE SDH MREŽE U HRVATSKIM  ŽELJEZNICAMA" 
("ANALYSIS OF SDH NETWORK SYNCHRONIZATION OWNED BY CROATIAN RAILWAYS") 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul. 
6.4.3. IVAN ELEZ, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "ELEKTRONIČKI SKLOP ZA DALJINSKO DOJAVLJIVANJE KVARA SIGNALNO-
SIGURNOSNIH UREĐAJA I NJEGOVE PRIMJENE" ("ELECTRONIC DEVICE FOR REMOTE FAULT 
INDICATION ON SIGNALLING-SAFETY DEVICES AND ITS APPLICATIONS") 
Mentor: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
6.4.4.  MIROSLAV FILIĆ, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "ELEKTRONIČKI SIGNALNO-SIGURNOSNI UREĐAJI ZA OSIGURANJE 
ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA" ("ELECTRONIC SIGNALLING-SAFETY DEVICES FOR 
SECURING RAILWAY LEVEL CROSSINGS") 
Mentor:  prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
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III. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
 

6.5. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ održane 
29. rujna 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 6. listopada 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Informacijska sigurnost“ za sljedećeg studenta: 
 

6.5.1. OSKAR KRIŽANEC, dipl. ing. 
Tema: "RAČUNALNA FORENZIKA SIGURNOSNOG INCIDENTA U KORPORATIVNOM OKRUŽENJU" 
("DIGITAL FORENSICS OF SECURITY INCIDENT IN A CORPORATE  ENVIRONMENT") 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: doc. dr. sc. Stjepan Groš - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc – mentor i prof. dr. sc.  Željko Hutinski - Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet organizacije i informatike Varaždin. 
 

7.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

7.1. Nije bilo izvješća ostalih odbora, povjerenstava niti podružnice Studentskog zbora. 
 
 
 
 

         Dekan 

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


