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Zapisnik 653. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 16. prosinca 2015. godine 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 11. prosinca 2015. godine.  
 

4.  Prijedlog Pravilnika o upravljanju intelektualnim vlasništvom 
 

� Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
odluku 

 

4.1. Usvaja se Pravilnik o upravljanju intelektualnim vlasništvom (koji je ujedno bio i privitak materijalima poziva 
za sjednicu Fakultetskog vijeća, a bit će dostupan na intranetu Fakulteta u repozitoriju: Interni dokumenti; Opći akti 
– Statut i pravilnici). 
 

5.  Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata  
 

-  Davanje potpore prijedlozima za dodjelu Državnih nagrada za znanost za 2015. godinu  
 

� Na temelju Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2015. godinu, 
dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata sa sjednica 
održane 7. prosinca 2015. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

5.1. Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu Državne nagrade za znanost za 2015. godinu, kako slijedi: 
 

- Za Nagradu za životno djelo iz područja tehničkih znanosti, predlaže se: 
- Prof. dr. sc. Branka Zovko-Cihlar za cjelokupan znanstvenoistraživački rad u području tehničkih 

znanosti, polje elektrotehnika, posebice za znanstveno istraživanje multimedijskih komunikacijskih 
sustava s primjenom u televiziji i digitalnoj radiodifuziji.  

 

(prijedlog Zavoda za radiokomunikacije)  
 

- Za Godišnju Nagradu za znanost za značajno znastveno dostignuće, predlaže se: 
-  Doc. dr. sc. Nikola Mišković za znanstveno dostignuće u znanstvenom području tehničke znanosti, polje 

temeljne tehničke znanosti, posebice za izuzetno znanstveno istraživanje kooperativnog upravljanja i 
interakcije čovjek-robot u podvodnoj kognitivnoj robotici.  

 

(prijedlog Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo)  
 

6.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I.  Izbori i reizbori na FER-u  
 

6.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 3. 
prosinca 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u znanstveno-nastavna, 
odnosno suradnička  zvanja i na radna mjesta prema raspisanim natječajima za pristupnike:   

 

6.1.1. Dr. sc. Mislav Grgić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i prof. dr. sc. Damir Boras – Sveučilište u Zagrebu, uz pribavljena 
Mišljenja Kolegija Zavoda za radiokomunikacije, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Prodekana za 
nastavu Fakulteta (kao zamjena za dekana Fakulteta), Fakultetsko vijeće dr. sc. Mislava Grgića izabire u 
znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana radiokomunikacije i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za 
radiokomunikacije.    
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.   
 

6.1.2. Dr. sc. Alfredo Višković - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Zlatko Maljković, prof. dr. sc. Sejid Tešnjak i prof. dr. sc. Juraj Šimunić - Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet, 
uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju, Odbora za kvalitetu Tehničkog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Alfreda Viškovića izabire u naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od 5 godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.     
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.   
 

6.1.3. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 1. listopada 2015. godine, Narodnim novinama br. 104 od 30. rujna 
2015. godine, web stranici Fakulteta od 1. listopada  2015. godine i web stranici Euraxessa od 5. listopada 2015. 
godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 
izvršitelj, primljene su prijave od dr. sc. Davora Davidovića i dr. sc. Predraga Palea.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Branko Jeren, prof. dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc. Željko Hocenski 
– Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek uvidom u prijave i priložene materijale 
pristupnika konstatiralo je da je pristupnik dr. sc. Predrag Pale izabran u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, dok pristupnik dr. sc. Davor Davidović nema izbor u znanstveno 
zvanje.  
Na temelju Izvješća i prijedloga imenovanog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik 
dr. sc. Davor Davidović 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. 
Po okončanju postupka izbora dr. sc. Davora Davidovića u znanstveno zvanje stručno povjerenstvo će predložiti 
Fakultetskom vijeću donošenje odluke o izboru kandidata u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto prema 
raspisanom natječaju.  
 

6.1.4. Marko Magerl, mag. ing. - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Adrijan Barić, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Ratko Magjarević, Fakultetsko vijeće Marka Magerla, mag. 
ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i 
na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
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Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Adrijan Barić.  
Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na 
određeno vrijeme u trajanju od 6 godina.  
 

6.1.5. Damir Vuljaj, 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 Damira Vuljaja, mag. ing. 
izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo i 
na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.  
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Mario Vražić.  
S imenovanim će se sklopit Ugovor o radu na određeno vrijeme do 30. travnja 2021. godine.   
 

6.1.6. Dr. sc. Davor Kukolja – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Željka 
Mihajlović, doc. dr. sc. Marko Čupić i doc. dr. sc. Josip Knezović,  Fakultetsko vijeće dr. sc. Davora Kukolju izabire 
za suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno 
mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, radi 
obavljanja istraživačkih poslova na uspostavnom istraživačkom projektu HRZZ-a „Programski sustav za paralelnu 
analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini“. 
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. veljače 2016. do 31. listopada 2016. godine.  
 

6.1.7. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 1. listopada 2015. godine, Narodnim novinama br. 104 od 30. rujna 
2015. godine, web stranici Fakulteta od 1. listopada  2015. godine i web stranici Euraxessa od 5. listopada 2015. 
godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. 
siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2017. godine radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu EVBASS 
(Electric Vehicle Battery Swapping Station) financiranom od Hrvatske zaklade za znanost prijave su podnijeli  dr. 
sc. Vedran Bobanac, Dakuri Venkata Ragha Vendra Robert Satya Sai Sunil, Miguel Angel Lopez Perez, Megha 
Goyal, Mari Mahan Garg, Iman Goroohi Sardou, Amamra Sid-Ali i dr. sc. Ana Katalinić Mucalo.  
Stručno povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić, prof. dr. sc. Ante Marušić i izv. prof. dr. sc. Damir Žarko 
konstatiralo je da pristupnici dr. sc. Vedran Bobanac, Miguel Angel Lopez Perez, Amamra Sid-Ali i dr. sc. Ana 
Katalinić Mucalo ispunjavaju uvjete iz članka 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za 
izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand, dok ostali pristupnici ne ispunjavaju obvezne uvjete za izbor u navedeno 
zvanje budući da nemaju akademski stupanj doktora znanosti.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće dr. sc. Vedrana Bobanca 
izabire za suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i 
na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za visoki napon i energetiku, radi obavljanja istraživačkih poslova na 
projektu EVBASS, financiranom od Hrvatske zaklade za znanost.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2017. godine.  
U izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih je predložen izbor imenovanog pristupnika.  
 

6.1.8. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 1. listopada 2015. godine, Narodnim novinama br. 104 od 30. rujna 
2015. godine, web stranici Fakulteta od 1. listopada  2015. godine i web stranici Euraxessa od 5. listopada 2015. 
godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na 
radno mjesto u Zavodu za visoki napon i energetiku, a radi stjecanja stupnja doktora znanosti – 2 izvršitelja na 
određeno vrijeme do 30. studenoga 2018. godine za rad na znanstveno-istraživačkom projektu SIREN (Smart 
Integration of RENewables) prijave su podnijeli Zora Luburić, mag. ing., Mateo Beus, mag. ing., Hrvoje Bašić, mag. 
ing., Leila Luttenberger, mag. ing. i Ivan Strizić, mag. ing.  
Stručno povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić, prof. dr. sc. Ante Marušić i izv. prof. dr. sc. Damir Žarko 
konstatiralo je da svi pristupnici ispunjavaju uvjete iz članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju za izbor u suradničko zvanje asistent.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Hrvoja Bašića, mag. ing. i 
Zoru Luburić, mag. ing. izabire za suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku, a radi stjecanja stupnja doktora 
znanosti, za rad na znanstveno-istraživačkom projektu SIREN (Smart Integration of RENewables) 
Za mentora  se imenuje doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme do 30. studenoga 2018. godine.  
U izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih je predložen izbor imenovanih pristupnika.   
 

6.2. Reizbori na FER-u 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 3. 
prosinca 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za reizbor u znanstveno-nastavna 
zvanja  i na radna mjesta:   

 

6.2.1. Dr. sc. Fetah Kolonić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Željko Jakopović, prof. dr. sc. Ivan Petrović i prof. dr. sc. Božo Terzić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizacija i Dekana 
Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Fetaha Kolonića reizabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na 
vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo i na radno mjesto 
redoviti profesor u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.   
 

6.2.2. Dr. sc. Vesna Borjanović - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. 
dr. sc. Lahorija Bistričić, prof. dr. sc. Tomislav Petković i prof. dr. sc. Vesna Volovšek – Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, uz pribavljena Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, 
Kolegija Zavoda za primijenjenu fiziku i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Vesnu Borjanović reizabire u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje prirodnih znanosti, polje 
fizika, grana fizika kondenzirane tvari i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu fiziku.  
 

6.3. Izbor na drugom visokom učilištu   
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� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 3. 
prosinca 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećeg mišljenja:  

 

6.3.1. Dr. sc. Adriana Lipovac -  na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Mislav Grgić i doc. dr. sc. Ivan Vilović – Sveučilište u Dubrovniku, Fakultetsko vijeće 
daje mišljenje da pristupnica dr. sc. Adriana Lipovac ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana radiokomunikacije i na radno mjesto docent u Sveučilištu u Dubrovniku.  
 

6.4. Raspisi natječaja  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 3. 
prosinca 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu sljedećih natječaja i 
imenovanju stručnih povjerenstva:  

 

6.4.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
i na radno mjesto docent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Roman Malarić, prof. dr. sc. Damir Ilić i prof. dr. sc. Tomislav Kilić – Sveučilište 
u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

6.4.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana radiokomunikacije i na radno mjesto docent u Zavodu za radiokomunikacije - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Mirko Planinić – Sveučilište 
u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

6.4.3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i 
na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 4 izvršitelja.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Siniša Srbljić, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić i izv. prof. dr. sc. Tomislav Rolich 
– Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet. 
 

6.4.4. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 2 izvršitelja.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Seršić, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Vladimir Medved – Sveučilište 
u Zagrebu Kineziološki fakultet.  
 

6.4.5. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
grana procesno računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mario Kovač, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić i prof. dr. sc. Željko Hocenski - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek.  
 

6.4.6. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
grana informacijski sustavi i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjeno računarstvo - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, prof. dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc Vedran Batoš – Sveučilište 
u Dubrovniku.  
 

6.4.7. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektroenergetika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu fiziku - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Krešimir Trontl, izv. prof. dr. sc. Davor Grgić i doc. dr. sc. Jasna Orešković – 
Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet.  
 

6.4.8. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i 
na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku - 2 izvršitelja.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mario Osvin Pavčević, doc. dr. sc. Lana Horvat Dmitrović i prof. dr. sc. Dean 
Crnković – Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku.  
 

6.4.9. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
arhitektura računalnih sustava i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić.  
 

6.4.10. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno 
mjesto asistent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 izvršitelj na određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zoran Skočir, doc. dr. sc. Damir Pintar i izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak.  
 

6.4.11. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili 
računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 2 izvršitelja na 
određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ratko Magjarević, prof. dr. sc. Mladen Vučić i izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić.     

6.4.12. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno 
mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić i prof. dr. sc. Krešimir Fertalj.    
 

6.4.13. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje   računarstvo, grana 
procesno računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo - 2 izvršitelja na 
određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Josip Knezović, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić i izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk.  
 

6.4.14. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje  računarstvo, grana 
obradba informacija i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Damir Sumina, izv. prof. dr. sc. Mile Šikić i doc. dr. sc. Siniša Popović.  
 

6.4.15. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje  računarstvo, grana 
informacijski sustavi i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjeno računarstvo - 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, prof. dr. sc. Mirta Baranović i izv. prof. dr. sc. Marin Golub.    
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Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje javnog natječaja za izbor izvršitelja od točke 6.4.1. do 
točke 6.4.15. (ukupno 22 izvršitelja) 
Predmetna Suglasnost izdana je u sustavu razvojnih koeficijenata.  
 

6.4.16. Suradnika u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno 
mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo, a radi stjecanja stupnja doktora znanosti – 2 
izvršitelja na određeno vrijeme za rad na znanstveno-istraživačkom UKF projektu „cloudSLAM – Cooperative cloud 
based simultaneous localization and mapping in dynamic environments“ voditelj prof. dr. sc. Ivan Petrović.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme do 14. prosinca 2017. godine. 
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivan Petrović, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško.  
 

6.4.17. Suradnika u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
umjetna inteligencija i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave, a radi stjecanja stupnja doktora znanosti – 1 izvršitelj na određeno vrijeme za rad na znanstveno-
istraživačkom UKF projektu „EVEnt Retrieval Based on semantically Enriched Structures for interactive user Tasks 
(EVERBEST) -“ voditelj prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme do 14. prosinca 2017. godine. 
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Jan Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i doc. dr. sc. Josip Knezović.  
 

6.4.18. Suradnika u suradničkom zvanju asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije, a radi stjecanja stupnja doktora 
znanosti u području društvenih znanosti – 1 izvršitelj na određeno vrijeme za rad na znanstveno-istraživačkom 
projektu „Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)“ 
financiranom od strane Europskog socijalnog fonda, voditelj doc. dr. sc. Vedran Podobnik.    
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. travnja 2016.  do 27. studenoga 2016. godine. 
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Vedran Podobnik, izv. prof. dr. sc. Željka Car i prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić 
- Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet.  
 

6.4.19. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
ili računarstvo i na radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, 
a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ „kooperativno upravljanje iskustvenom kvalitetom u 
pokretnim mrežama za interaktivne višemedijske aplikacije u računalnom oblaku“ HRZZ-QMANIC, voditelj doc. dr. 
sc. Lea Skorin-Kapov.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. ožujka 2016. godine do 28. veljače 2017. godine. 
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov, prof. dr. sc. Maja Matijašević i doc. dr. sc. Damir Pintar.  
 

6.5.  Pokretanje postupka izbora u počasno zvanje „Posebno istaknuti profesor FER-a“ 
 

� Na temelju prijedloga Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave od 
26. studenoga 2015. godine, Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju od 12. studenoga 2015. 
godine i Zavoda za visoki napon i energetiku od 3. prosinca 2015. godine i prijedloga Odbora za 
izbore u zvanja sa sjednice održane 3. prosinca 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta donijelo 
je odluku o pokretanju postupka izbora u počasno zvanje „Posebno istaknuti profesor FER-a“ za 
umirovljene redovite profesore u trajnom zvanju dr. sc. Nikolu Bogunovića, dr. sc. Ivana Gašparca 
i dr. sc Vladimira Mikuličića.  

 

6.5.1. Za predloženika prof. dr. sc. Nikolu Bogunovića imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u 
postupku izbora u počasno zvanje „Posebno istaknuti profesor FER-a“ u sastavu: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić, 
prof. dr. sc. Mario Žagar i prof. dr. sc. Robert Manger – Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

6.5.2. Za predloženika prof. dr. sc. Ivana Gašparca imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u 
postupku izbora u počasno zvanje „Posebno istaknuti profesor FER-a“ u sastavu: prof. dr. sc. Željko Jakopović, 
prof. dr. sc. Sejid Tešnjak i prof. dr. sc. Joško Deur - Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
 

6.5.3. Za predloženika prof. dr. sc. Vladimira Mikuličića imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u 
postupku izbora u počasno zvanje „Posebno istaknuti profesor FER-a“ u sastavu: prof. dr. sc. Nikola Čavlina, prof. 
dr. sc. Zlatko Maljković i akademik prof. dr. sc. Božo Udovičić.  
 

6.6. Pokretanje postupka reizbora   
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 3. prosinca 2015. 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 zaposlenog na 
znanstveno-nastavnom radnom mjestu i imenovanju stručnog povjerenstva radi podnošenja 
izvješća o radu:  

 

6.6.1. Dr. sc. Tomislav Kos – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana radiokomunikacije u Zavodu za radiokomunikacije.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Sonja Grgić, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Hrvoje Gold - Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet prometnih znanosti.  
 

II. Znanstvena zvanja 
 

6.7.  Izbor u znanstveno zvanje 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 3. 
prosinca 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećeg mišljenja:   

 

6.7.1. Dr. sc. Goran Glavaš – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Bojana 
Dalbelo Bašić, doc. dr. sc. Jan Šnajder i  izv. prof. dr. sc. Tomislav Rolich – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Goran Glavaš 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.  
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Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

6.8. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 3. 
prosinca 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnih povjerenstava 
za davanje prijedloga za izbor u znanstvena zvanja:  

 

6.8.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Danijela Hofmana podnesenim 2. prosinca  2015. 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: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić, prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. Željko Hocenski – Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek.  
 

6.8.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Šandora Ileša podnesenim 3. prosinca  2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, Fakultetsko vijeće 
imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Jadranko Matuško, prof. dr. sc. Željko Jakopović i doc. dr. sc. Andrej Jokić – Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje.  
 

7.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

7.1.  Postupak prihvaćanje 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 3.  prosinca 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene 
teme doktorskog rada i predlaganje mentora: 

 

7.1.1. Mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. – tema: "Potpomognuto inženjerstvo zahtjeva za komponentni razvoj 
programskih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Krešimir 
Fertalj – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka Car – mentorica i izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagreb 
Grafički fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.2. Ivan Budišćak, dipl. ing. – tema: "Automatizacija razvoja poslovnih aplikacija temeljem modela poslovnih 
procesa i modela podataka". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Mirta 
Baranović – predsjednica, doc. dr. sc. Boris Milašinović – mentor i prof. dr. sc. Robert Manger, Sveučilište u Zagreb 
Prirodoslovno-matematički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.3. Damir Korenčić, dipl. ing. mat. – tema: "Računalni postupci za modeliranje i analizu medijske agende". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: akademik prof. emer. 
dr. sc. Leo Budin – predsjednik, doc. dr. sc. Jan Šnajder – mentor, dr. sc. Strahil Ristov, viši znanstveni suradnik, 
Institut Ruđer Bošković, Zagreb – mentor, prof. dr. sc. Mirta Baranović – članica i doc. dr. sc. Marijana Grbeša, 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.4. Martina Marjanović, mag. ing. – tema: "Energetski-učinkovito suradno opažanje okoline u pokretu". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Lea 
Skorin-Kapov – predsjednica, izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko – mentorica i prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.5. Ana Mik, dipl. ing. – tema: "Upravljanje imovinom rasklopnog postrojenja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav 
Tomiša – predsjednik, prof. dr. sc. Igor Kuzle – mentor i doc. dr. sc. Tonći Modrić, Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.6. Branimir Novoselnik, mag. ing. – tema: "Optimalno koordinirano i robusno upravljanje elektroenergetskim 
distribucijskim sustavom". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić – mentor i izv. prof. 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. 
 

7.1.7. Mr. sc. Vladimir Valentić, dipl. ing. – tema: "Modeliranje nezavisnog proizvođača električne energije u 
uvjetima obveze smanjenja stakleničkih plinova". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željko 
Tomšić – predsjednik, prof. dr. sc. Sejid Tešnjak – mentor, izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet – mentor, prof. dr. sc. Igor Kuzle – član  i dr. sc. Eraldo Banovac, znanstveni savjetnik, Hrvatska 
energetska regulatorna agencija, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
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7.2. Postupak poništenja Odluke o prihvaćenoj temi doktorske disertacije po članku 73. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski doktorski studij i postupak 
prihvaćanja nove 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 3.  prosinca 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o poništenju Odluke o prihvaćenoj temi doktorske disertacije 
po članku 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su 
završili poslijediplomski doktorski studij i prihvaćanju nove teme doktorske disertacije po članku 
73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili 
poslijediplomski doktorski studij: 

 

7.2.1. Nenad Katanić, mag. ing. – poništava se Odluka Fakultetskoga vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
o prihvaćanju teme za stjecanje doktorata pod naslovom: "Hibridni mehanizam semantičkoga uparivanja za 
unaprjeđenje automatizacije sinteze programskih prototipova", donesena na 630. sjednici Fakultetskoga vijeća 
održanoj 18. rujna 2013., i pokreće se postupak prihvata nove teme: "Detekcija provale temeljena na kontekstno-
ovisnom raspoznavanju aktivnosti u stvarnom vremenu". 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Jan Šnajder – 
predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – 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. 
 

7.3. 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 3. prosinca 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po članku 73. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili 
poslijediplomski doktorski studij: 

 

7.3.1. Tomislav Alinjak, dipl. ing. – tema: "Optimalno vođenje niskonaponske distribucijske mreže sa značajnim 
udjelom fotonaponskih elektrana metodom umjetnih kolonija pčela". 
Prihvaća se tema: "Minimizacija gubitaka snage u distribucijskoj mreži sa značajnim udjelom fotonaponskih 
elektrana primjenom metode umjetnih kolonija pčela" (Minimisation of power losses in a power distribution network 
with high penetration of photovoltaics using artificial bee colony method).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 24. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ivice Pavića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

7.3.2. Marko Filipović, dipl. ing. – tema: "Strategija oporavka od zastoja autonomne robotizirane radne stanice". 
Prihvaća se tema: "Strategija oporavka od zastoja robotizirane radne stanice zasnovana na matricama kvalitete 
tretmana i stope kvarova“ (Robot workstation failure recovery strategy based on treatment quality and resource 
failure matrices).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 16. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Stjepana Bogdana o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.3.3. Mr. sc. Goran Gvozden, dipl. ing. – tema: "Objektivna mjera kvalitete zamućenih slika zasnovana na 
percepcijski bitnim značajkama koeficijenata u prostorno-frekvencijskoj domeni". 
Prihvaća se tema: "Objektivna mjera kvalitete zamućenih slika zasnovana na percepcijski bitnim značajkama u 
prostorno-frekvencijskoj domeni" (Objective quality metric for blurred images based on perceptually significant 
features in spatio-frequency domain).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog  27. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice prof. dr. sc. Sonje Grgić o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

7.3.4. Luka Humski, mag. ing. – tema: "Oblikovanje obogaćenog društvenog grafa na temelju koncepta 
udaljenosti". 
Prihvaća se tema: "Oblikovanje obogaćenog društvenog grafa na temelju koncepta udaljenosti" (Modelling of 
enriched social graph based on concept of distance).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Damir Pintar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 29. listopada 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora doc. dr. sc. Damira Pintara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

7.3.5. Marinko Kovačić, dipl. ing. – tema: "Metoda projektiranja trorazinskog pretvarača za pomoćno napajanje 
tračničkih vozila upotrebom optimizacijskog algoritma". 
Prihvaća se tema: "Metoda optimiranja trorazinskog pretvarača za pomoćna napajanja tračničkih vozila" (Design 
optimization method of three level inverter for auxiliary power supplies in railway vehicles).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Viktor Šunde. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 30. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Viktora Šunde o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

7.3.6. Ivan Maurović, mag. ing. – tema: "Autonomno istraživanje nepoznatih velikih unutarnjih prostora mobilnim 
robotom za izgradnju trodimenzionalnog modela". 
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Prihvaća se tema: "Autonomno istraživanje nepoznatih velikih unutarnjih prostora mobilnim robotom za izgradnju 
trodimenzionalnog modela" (Autonomous exploration of unknown large indoor environments by a mobile robot for 
threedimensional model building).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 30. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ivana Petrovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.3.7. Hrvoje Mihaldinec, mag. ing. – tema: "Praćenje i klasifikacija ljudskog pokreta korištenjem ultra-široko 
pojasne lokalizacije". 
Prihvaća se tema: "Prepoznavanje pokreta ljudskog tijela fuzijom podataka ultraširokopojasnih lokalizacijskih 
senzora i inercijskih senzora" (Human body motion recognition using ultra-wideband localization sensors and 
inertial sensors data fusion).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Hrvoje Džapo. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 10. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora doc. dr. sc. Hrvoja Džape o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

7.3.8. Krešimir Mišura, mag. ing. – tema: "Posredničke usluge u Internetu stvari". 
Prihvaća se tema: "Programski agenti za posredničke usluge u Internetu stvari" (Software agents for mediator 
services in Internet of things). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mario Žagar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 19. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora doc. dr. sc. Igora Čavraka o očekivanome 
izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

7.3.9. Mr. sc. Josip Nađ, dipl. ing. – tema: "Proračun energetskih transformatora pomoću poslovnog softvera za 
planiranje resursa poduzeća". 
Prihvaća se tema: "Unapređenje procesa poslovnog odlučivanja primjenom analitičkog modela transformatora u 
softveru za planiranje resursa“ (Improvement of business decision making process using analytical model of 
transformer in enterprise resource planning software). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Mario Vražić i doc. dr. sc. Domagoj Hruška, Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 24. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Marija Vražića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.3.10. Marina Paprika, dipl. ing. – tema: "Izdvajanje evociranih potencijala u vremensko-frekvencijskom prostoru 
paradigmom s neprekinutim zvučnim podražajima". 
Prihvaća se tema: "Izdvajanje parametara evociranih potencijala u vremensko-frekvencijskom prostoru 
paradigmom s neprekinutim zvučnim podražajima" (Extraction of evoked potentials parameters in time-frequency 
space using uninterrupted sound paradigm).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Mario Cifrek. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 24. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Marija Cifreka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

7.3.11. Katija Rak, dipl. ing. – tema: "Model procjene količine posla za razvoj programskih rješenja zasnovan na 
višestrukom korištenju slučajeva uporabe". 
Prihvaća se tema: "Model procjene količine posla za razvoj programskih rješenja zasnovan na višestrukom 
korištenju slučajeva uporabe" (Effort estimation model for software development projects based on use case 
reusability).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Željka Car. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 2. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice izv. prof. dr. sc. Željke Car o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.3.12. Pavle Skočir, mag. ing. – tema: "Energetski učinkovito pružanje usluga u sustavu komunikacije stroja sa 
strojem".  
Prihvaća se tema: "Energetski učinkovito pružanje usluga u sustavu komunikacije stroja sa strojem" (Energy 
efficient service provisioning in Machine-to-Machine system).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 29. listopada 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Gordana Ježića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

7.3.13. Mr. sc. Boris Sučić, dipl. ing. – tema: "Model interaktivnog sustava za gospodarenje energijom u 
zgradarstvu zasnovan na kontekstualnim parametrima". 
Prihvaća se tema: "Model sustava za gospodarenje energijom u zgradarstvu zasnovan na kontekstualnim 
parametrima" (Model of energy management systems in buildings based on contextual parameters).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 19. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Željka Tomšića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
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7.3.14. Bojan Vondra, dipl. ing. – tema: "Primjena realno-vremenske estimacije raspodjele otiska cilja i smetnje 
za povećanje robusnosti procesa praćenja manevrirajućeg objekta u smetnji". 
Prihvaća se tema: "Pridruživanje radarskih podataka manevrirajućem cilju uz smetnje uzrokovane odjekom od 
mora" (Manoeuvring target radar data association in presence of sea clutter).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Bonefačić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 19. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Davora Bonefačića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.3.15. Mladen Vukomanović, mag. ing. – tema: "Analiza valovodnih struktura sa zabranjenim pojasom 
frekvencija". 
Prihvaća se tema: "Modeliranje struktura za vođenje i zračenje elektromagnetske energije zasnovanih na tehnologiji 
valovoda sa zabranjenim pojasom frekvencija" (Modelling of electromagnetic guiding and radiating structures based 
on gap waveguide technology).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 13. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Silvija Hrabara o očekivanome 
izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

7.3.16. Mr. sc. Ivona Zakarija, dipl. ing. – tema: "Sinteza procesa iz tokova podataka temeljena na induktivnom 
strojnom učenju". 
Prihvaća se tema: "Sinteza procesa iz tokova podataka temeljena na induktivnom strojnom učenju" (Process 
synthesis from data streams based on inductive machine learning).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 2. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Brune Blaškovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.3.17. Tomislav Župan, dipl. ing. – tema: "Modeliranje transformatora za proračun raspodjele unutarnjih 
prenapona po namotu". 
Prihvaća se tema: "Metodologija proračuna raspodjele unutarnjih prenapona duž namota transformatora primjenom 
koncentriranih parametara" (Methodology for calculation of transformer windings’ internal overvoltage distribution 
using lumped parameters).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Štih. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 13. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Željka Štiha o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

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

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 3. prosinca 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju 
članova Povjerenstva za ocjenu disertacije: 

 

7.4.1. Niko Bako, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Circuit design of radio frequency identification system blocks in CMOS technology" 
(Projektiranje sklopova radiofrekvencijskih identifikacijskih sustava u tehnologiji CMOS).  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Adrijan Barić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Željko Butković – predsjednik, prof. dr. sc. Ratko 
Magjarević – član, doc. dr. sc. Marko Koričić – član, dr. sc. Jean-Michel Redoute, znanstveni suradnik, Monash 
University, Department of Electrical and Computer Systems Engineering, Faculty of Engineering, Australija – član 
i prof. dr. sc. Robert Sobot, ENSEA/University Cergy-Pontoise/CNRS, Francuska – član. 
 

7.5. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 3. prosinca 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za 
obranu disertacije: 

 
7.5.1. Dijana Tralić, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Detekcija kopiranih područja na digitalnim slikama analizom statističkih svojstava slika".  
Mentorica pristupnice je: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Davor Petrinović – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – član i prof. dr. sc. Snježana Rimac Drlje, Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – članica, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: 
prof. dr. sc. Davor Petrinović – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – član i prof. dr. sc. Snježana Rimac Drlje, 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – članica (zamjenica: izv. prof. dr. 
sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet). 
 

7.5.2. Ivan Strnad, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Optimalno planiranje i upravljanje mikromrežom s lokalnom virtualnom elektranom". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Škrlec. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Slavko Krajcar – 
predsjednik, doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić – član i prof. dr. sc. Srete Nikolovski, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku Elektrotehnički fakultet  Osijek – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Slavko 
Krajcar – predsjednik, doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić – član i prof. dr. sc. Srete Nikolovski, Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – član (zamjenik: prof. dr. sc. Igor Kuzle). 
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7.6. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

              Pristupnik/ca          Povjerenstvo         

1. Mr. sc. Krešimir Čunko, dipl. ing.   Doc. dr. sc. Marin Vuković – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Dragan Jevtić – mentor 

Prof. dr. sc. Dražen Dragičević, Pravni fakultet, Zagreb – 
član 

 

2. Ivor Marković, mag. ing.    Izv. prof. dr. sc. Damir Žarko – predsjednik 
     Doc. dr. sc. Damir Sumina – mentor 

Doc. dr. sc. Danijel Pavković, FSB, Zagreb – član 
 

3. Mr. sc. Saša Ostojić, dipl. ing.               Prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković –  
 predsjednik 

     Prof. dr. sc. Mario Cifrek – mentor 
Prof. dr. sc. Vladimir Medved, Kineziološki fakultet, Zagreb 
– član 

 

4. Ivan Pavić, mag. ing.    Doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Igor Kuzle – mentor 
     Prof. dr. sc. Neven Duić, FSB, Zagreb – član 

 

7.7.  Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje akademskog 
stupnja doktora znanosti u I. (ljetni) semestar ak. god. 2015./2016.   

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 3. prosinca 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

7.7.1. Raspisuje se javni natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje 
akademskoga stupnja doktora znanosti u I. (ljetni) semestar u ak.god. 2015./2016. 
- Upisna kvota: 20 slobodnih mjesta. 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. sjednici koja je održana 10. studenoga 2015. u 347. akademskoj godini 
(2015./2016.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog 
studija predloženiku: 
 

7.8.1. Uroš Todorović Mikšaj, dipl. ing. – tema: "Pozicioniranje u zatvorenim prostorima uporabom sustava za 
radiofrekvencijsku identifikaciju bez prethodnoga mapiranja razine signala" (Indoor positioning using radiofrequency 
identification system without prior mapping of signal strength). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Bonefačić. 

 

8.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje  
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“  
 

8.1.  Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ u I. 
(ljetni) semestar ak. god. 2015./2016. 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 30. studenoga 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
održane 30. studenoga 2015. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

odluku 
 

8.1.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ u 
I. ljetnom semestru ak. god. 2015./2016. 
Broj slobodnih mjesta: 20 ukupno. 
 

8.2. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 30. studenoga 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
održane 30. studenoga 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme 
završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta:   

 

8.2.1.  IVAN PUŠKARIĆ, mag. ing.  
Prihvaća se tema: "PRIMJENA PROTOKOLA CENTRALIZIRANE USLUGE AUTENTIFIKACIJE U POSLOVNOM 
OKRUŽENJU" (USAGE OF CENTRAL AUTHENTICATION SERVICE PROTOCOL IN BUSINESS ENVIRONMENT). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marin Golub.                                                      

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

 

8.3.    Prijedlog tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 30. studenoga 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija  „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 30. studenoga 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i 
imenovanju mentora za sljedeće studentice:   

 

8.3.1. DRAGICA FLAM, dipl. iur.  
Prihvaća se tema: "LIBERALIZACIJA ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA" ("LIBERALIZATION OF 
RAILWAY PASSENGER TRANSPORTATION"). 
Mentorica: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
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8.3.2. KATICA KNEŽEVIĆ, dipl. soc.  
Prihvaća se tema: "LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA" ("LIBERALIZATION OF POSTAL 
SERVICE MARKET"). 
Mentor: prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
 

8.4. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 30. studenoga 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 30. studenoga 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog rada 
za sljedeću studenticu: 

 

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

III.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ 
 

8.5.  Prijedlog tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 30. studenoga 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Transformatori“ održane 30. 
studenoga 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog 
specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedeće studente: 

 

8.5.1. ALEN KELLER, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "TRANSFORMATORSKI PROVODNIK KAO DIO MJERNOG KRUGA U ONLINE SUSTAVIMA 
NADZORA TRANSFORMATORA – RJEŠENJA I ISKUSTVA IZ REALNOG POGONA" ("TRANSFORMER 
BUSHING AS PART OF MEASUREMENT CIRCUIT IN ONLINE TRANSFORMER MONITORING SYSTEMS – 
SOLUTIONS AND EXPERIENCES FROM THE REAL OPERATION") 
Mentor: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
 

8.5.2. JOŠKO PAPIĆ, mag. ing. 
Prihvaća se tema: "IZBOR VISOKONAPONSKOG UDARNOG GENERATORA ZA ISPITNI LABORATORIJ 
SPECIJALNIH TRANSFORMATORA" ("HIGH-VOLTAGE IMPULSE GENERATOR SELECTION FOR TEST 
LABORATORY OF SPECIAL TRANSFORMERS") 
Mentor: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
 

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

8.6. Prijedlog tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 30. studenoga 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 30. studenoga 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju 
teme završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedeće studente: 

 

8.6.1.  MARKO KATALINIĆ,  dipl. ing. el. 
Prihvaća se tema: "MODEL MODERNIZACIJE OSIGURANJA UREĐAJA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG 
PRIJELAZA" (MODEL OF EQUIPMENT INSURANCE MODERNIZATION ON RAILWAY CROSSING). 
Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Toš - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 

8.6.2.  BRANKICA NOVAČIĆ, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "PRIMJENJIVOST VIDEONADZORA U ŽELJEZNIČKOM SUSTAVU" (THE APPLICABILITY 
OF VIDEO SURVEILLANCE IN THE RAILWAY SYSTEM). 
Mentor: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan. 
 

8.6.3.  MARIO POKUPEC, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "ELEKTRONIČKA OPREMA ZA OSIGURANJE MALIH ŽELJEZNIČKIH KOLODVORA" 
(ELECTRONIC INTERLOCKING EQUIPMENT FOR SMALL RAILWAY STATIONS). 
Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Toš - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 

8.6.4. JOSIP SUDIĆ, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "ULOGA TELEKOMUNIKACIJA KOD UPRAVLJANJA PRUŽNIM SIGNALNO-
KOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA" (THE ROLE OF TELECOMMUNICATIONS IN MANAGEMENT OF RAILWAY 
SIGNALLING AND COMMUNICATIONS EQUIPMENT). 
Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Toš - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 

8.7. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 30. studenoga 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 30. studenoga 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju 
postupka ocjene završnog specijalističkog rada za sljedeće studente: 

 

8.7.1.  JURICA KARAKAŠIĆ, dipl. ing.  
Tema: "ANALIZA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTRIČNU VUČU" (ANALYSIS OF 
ELECTRICITY CONSUMPTION FOR ELECTRIC TRACTION). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ivica Pavić - predsjednik, 
izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić - mentor i dr. sc. Milivoj Mandić – HŽ Infrastruktura. 
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8.7.2.  MARINKO TUŠKANEC, dipl. ing.  
Tema: "MODELIRANJE PRAĆENJA I ANALIZE NEISPRAVNOSTI RADA SIGNALNO-SIGURNOSNIH 
UREĐAJA" (MODELLING OF MONITORING AND ANALYSIS OF MALFUNCTION IN SAFETY-SIGNALLING 
DEVICES). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc.  Ivan Petrović - 
predsjednik, doc. dr. sc. Borna Abramović - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti - mentor i prof. dr. 
sc. Zdravko Toš - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti - član. 
 

9.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

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

 Dekan 

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


