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Zapisnik 637. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane dana 16. travnja 2014. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/14-02/29, Ur.broj: 251-67/100-14/8 
od 11. travnja 2014. 
 

4. Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora  
 

4.1. Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
Na temelju Pravilnika o nagradi „Željka Matutinović - Sunčica“ za studentski projekt iz elektronike izrađen u 
suradnji s industrijom i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 8.4.2014. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

4.1.1. Raspisuje se natječaj za dodjelu nagrade “Željka Matutinović – Sunčica” za najbolje studentske radove 
studenata FER-a u području elektronike, ostvarene u suradnji s industrijom, srednjim ili malim poduzećima u 
akademskoj godini 2013./2014. 
Propozicije natječaja biti će u skladu sa Pravilnikom o nagradi „Željka Matutinović - Sunčica“ i iste će biti 
objavljene na intranet stranicama Fakulteta.  
Rok za predaju radova Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata putem  Pismohrane Fakulteta je 
do ponedjeljka, 1. rujna 2014. godine do 12 sati.  
 

 

4.2. Izvješće Studentskog zbora FER-a 
- Prijedlog za imenovanje novog predstavnika studenta u Fakultetskom vijeću 
Na temelju prijedloga Studentskog zbora FER-a, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
4.2.1. Predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću Ivi Bačić imenuje se novi zamjenik kako sljedi: 

- Domagoj Herceg (umjesto Vlahe Petrovića). 
 

5.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I.  Izbori u znanstveno-nastavna zvanja 
 

5.1. Izbori na FER-u                            
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 3.4.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u znanstveno zvanje pristupnika prema raspisanom 
natječaju:  
 

5.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 04.12.2013. godine, Narodnim novinama br. 143 od 
02.12.2013. godine, web stanicama Fakulteta od 04.12.2013. godine i web stanici Euraxessa od 10.12.2013. 
godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj, primljene su prijave od dr. sc. Mirka Poljaka i dr. sc. Vladimira 
Čeperića.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Adrijan Barić, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Tomislav 
Švedek – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet uvidom u prijave i priložene 
materijale pristupnika konstatiralo je da je pristupnik dr. sc. Mirko Poljak pokrenuo postupak izbora u 
znanstveno zvanje na osobni zahtjev i da je isti u tijeku. (Odluka o izboru dr. sc. Mirka Poljaka u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik donesena je na sjednici Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polje 
elektrotehnike i računarstva od 14.03.2014. godine.) 
 

Na temelju prijedloga imenovanog povjerenstva Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Vladimir 
Čeperić ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor 
imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva.  
Po okončanju postupka izbora dr. sc. Vladimira Čeperića 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.  
 

5.1.2. Odbor za izbore u zvanja proslijedio je Fakultetskom vijeću Izvješće stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Nikola Bogunović, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i prof. dr. sc. Darko Grundler – Sveučilište u 
Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet radi donošenja odluke o izboru u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto prema raspisanom natječaju u Večernjem listu od 04.12.2013. godine, Narodnim novinama br. 143 od 
02.12.2013. godine, web stranicama Fakulteta od 04.12.2013. godine i web stranici Euraxessa od 09.12.2013. 
godine i ispravka natječaja objavljenog u Večernjem listu od 21.12.2013. godine, Narodnim novinama br. 155 
od 20.12.2013. godine, web stranicama Fakulteta od 20.12.2013. godine i web stranici Euraxessa od 
20.12.2013. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo i na radno mjesto docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – 1 izvršitelj na 
neodređeno vrijeme s 80% radnog vremena.  
Na predmetni natječaj primljene su prijave dr. sc. Marije Đakulović, dr. sc. Siniše Popovića i dr. sc. Martina 
Žagara.  
Povjerenstvo je razmotrilo primljene prijave i priložene materijale svih pristupnika i konstatiralo da sve troje 
pristupnika ispunjava uvjete za izbor u znanstveno- nastavno zvanje docenta, ima pozitivno ocijenjena 
nastupna predavanja kao i Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, Mišljenja Dekanskog 
kolegija Fakulteta čije Mišljenje nadomješta Mišljenje zavodskog kolegija, budući da se radi o radnom mjestu 
na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Mišljenja Dekana Fakulteta. 
 

Ocjenjujući međunarodnu prepoznatljivost i interdisciplinarnost znanstvenih istraživanja, publiciranih radova i 
održanih predavanja, kao i višegodišnju nastavnu i znanstveno-istraživačku djelatnost u području obrambenih 
sustava i tehnologija, a uvažavajući i ostale relevantne činjenice (navedeno u Izvješću) stručno povjerenstvo 
predložilo je Fakultetskom vijeću da dr. sc. Sinišu Popovića izabere u znanstveno-nastavno zvanje docent 
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na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto docent na 
Fakultetu elektrotehnike i računarstva s 80% radnog vremena.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.) 
 

Dekan prof. dr. sc. Nedjeljko Perić izvijestio je Vijeće da je dr. sc. Martin Žagar podnio primjedbe na predmetno 
Izvješće za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i na radno mjesto docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, te ga je temeljem tog 
podneska pozvao da iste iznese na Fakultetskom vijeću. (Podnesak - Klasa: 640-03/14-01/76, Ur. br.: 251-
67/100-14/14 od 15.04.2014. se nalazi u repozitoriju: Djelatnički intranet; Sjednice FV-a; Prilozi zapisnicima 
FV-a). 
Nakon izlaganja dr. sc. Martina Žagara dekan je otvorio raspravu. 
 

U raspravi su s različitim mišljenjama, primjedbama i prijedlozima sudjelovali predsjednik stručnog 
povjerenstva prof. dr. sc. Nikola Bogunović, izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle, prof.dr. sc. Ivan Petrović, predstojnik 
Zavoda za automatiku i  računalno inženjerstvo prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić, doc. dr. sc. Josip Knezović, 
predsjednik Odbora za izbore u zvanja prof. dr. sc. Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Mario Kovač, dekan prof. dr. sc. 
Nedjeljko Perić, prof. dr. sc. Mirta Baranović, prof. dr. sc. Vesna Županović i glavni tajnik Fakulteta Goran 
Ranogajec, dipl. iur.    
 

Nakon rasprave dekan je izvješće i prijedlog stručnog povjerenstva stavio na glasovanje. 
 

Fakultetsko vijeće je većinom glasova donijelo  
odluku 

 

Uzimajući u obzir sve navedeno, a na osnovi Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva uz pribavljeno 
Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, Mišljenja Dekanskog kolegija Fakulteta čije 
Mišljenje nadomješta Mišljenje zavodskog kolegija, budući da se radi o radnom mjestu na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva i Mišljenja Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr.sc. Sinišu Popovića izabire u 
znanstveno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na 
radno mjesto docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva s 80% radnog vremena.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.) 
 

(„Za“ navedenu odluku glasovalo je 58 članova Fakultetskog vijeće, „protiv“ odluke glasovala su 24 člana od 
110 prisutnih članova Fakultetskog vijeća u trenutku glasovanja. Preostalih 28 članova Fakultetskog vijeća nije 
se izjasnilo o prijedlogu o kojem se donosila odluka). 
 

 

5.2. Raspis natječaja 
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 3.4.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeća radna mjesta i imenovanju 
stručnih povjerenstava:  
 

5.2.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana programsko inženjerstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjeno računarstvo – 
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Kalpić, prof. dr. sc. Mirta Baranović i prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček – 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
(Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno odlaskom izv. prof. dr. sc. Marijana Đureka u mirovinu. Postoji 
Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

5.2.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto docent u Zavodu za telekomunikacije – 1 
izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: 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.   
(Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno sporazumnim raskidom Ugovora o radu s izv. prof. dr. sc. Ninom 
Skorin-Kapov. Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

5.2.3. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje društvenih znanosti, 
polje ekonomija, grana opća ekonomija u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Nikola Čavlina, prof. dr. sc. Boris Cota – Sveučilište u Zagrebu Ekonomski 
fakultet i prof. dr. sc. Ljubo Jurčić – Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.    
 

5.2.4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektrostrojarstvo i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju – 1 
izvršitelj na određeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, prof. dr. sc. Zlatko Maljković i prof. dr. sc. Ivica Pavić.    
(Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno radi isteka Ugovora o radu na određeno vrijeme Gorana Rovišana, 
dipl. ing. Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

5.2.5. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
informacijski sustavi i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjeno računarstvo – 1 izvršitelj 
na određeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Vedran Mornar, prof. dr. sc. Mirta Baranović i prof. dr. sc. Mario Žagar.    
(Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno radi isteka Ugovora o radu na određeno vrijeme mr. sc. Dubravke 
Pukljak Zoković. Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

II. Znanstvena zvanja 
 

5.3. Imenovanje stručnog povjerenstva 
 

5.3.1. U svezi sa osobnim zahtjevom dr. sc. Marka HORVATA podnesenim dana 13.03.2014. 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: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, prof. dr. sc. Nikola Bogunović i izv. prof. dr. sc. 
Tomislav Rolich – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.   
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6.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

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

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 3.4.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora: 
 

6.1.1. Mr. sc. Damir Arbula, dipl. ing. – tema: "Raspodijeljeni algoritam za lokalizaciju čvorova u bežičnoj 
mreži s vrlo ograničenim resursima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Vedran Bilas – predsjednik, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – mentor, izv. prof. dr. Gordan Šišul – član, prof. dr. 
sc. Stjepan Bogdan – član i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.2. Anamaria Bjelopera, dipl. ing. – tema: "Uklanjanje izobličenja u slici uporabom statističkog modela 
prirodne scene". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Sven Lončarić – predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić – mentorica, prof. dr. sc. Vladimir Lipovac, Sveučilište u 
Dubrovniku Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član, prof. dr. sc. Maja Matijašević – članica i izv. prof. dr. 
sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.3. Mario Brčić, dipl. ing. – tema: "Proaktivno-reaktivno vremensko raspoređivanje na projektima sa 
zahtjevima fleksibilnosti i kvalitete". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Krešimir Fertalj – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Kalpić – mentor i dr. sc. Kristina Šorić, viša znanstvena 
suradnica, prof. v. š., Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.4. Mr. sc. Dražen Ćika, dipl. ing. – tema: "Detekcija i klasifikacija objekata u ograničenom prostoru 
korištenjem višeelektrodnih kapacitivnih senzora". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. prof. dr. sc. 
Mario Cifrek – predsjednik, doc. dr. sc. Hrvoje Džapo – mentor i prof. dr. sc. Boris Sviličić, Sveučilište u Rijeci 
Pomorski fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.5. Ivan Mrčela, dipl. ing. – tema: "Kompenzacija mrtvog vremena i napona vođenja poluvodičkih ventila 
kod trorazinskog pretvarača". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Željko Jakopović – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Viktor Šunde – mentor i dr. sc. Neven Čobanov, znanstveni 
suradnik, Končar-Institut za elektrotehniku Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.6. Đula Nađ, dipl. ing. – tema: "Potpomognuta navigacija, vođenje i upravljanje autonomnih podvodnih 
agenata primjenom podvodnih akustičkih senzora". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zoran Vukić – predsjednik, doc. dr. sc. Nikola Mišković – mentor i prof. dr. sc. Dario Matika, MORH, Institut za 
istraživanje i razvoj obrambenih sustava, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.7. Maja Vlah, dipl. ing. – tema: "Implementacija eksplicitnih modelskih prediktivnih algoritama upravljanja 
na FPGA platformi". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Mladen Vučić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – mentor i dr. sc. Siniša Marijan, znanstveni 
suradnik, Končar – Institut za elektrotehniku, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 
 

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

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 3.4.2014. 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: 
 
 

6.2.1. Mr. sc. Davorin Ambruš, dipl. ing. – tema: "Na modelu zasnovana elektromagnetska induktivna 
metoda za detekciju mina s malom količinom metala". 
Prihvaća se tema: "Detection of low-metallic content landmines based on electromagnetic induction model" 
(Otkrivanje mina s malom količinom metala zasnovano na elektromagnetskom induktivnom modelu). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Vedran Bilas. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 10. ožujka 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Vedrana Bilasa o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
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Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 
 

6.2.2. Mr. sc. Elvisa Bećirović, dipl. ing. – tema: "Referentni model upravljanja vjetroelektranom u primarnoj 
regulaciji frekvencije elektroenergetskog sustava". 
Prihvaća se tema: "Upravljanje vjetroelektranom u primarnoj regulaciji frekvencije elektroenergetskog sustava 
zasnovano na referentnom modelu" (Wind power plant control in power system primary frequency regulation 
based on reference model). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i prof. dr. sc. Mirza Kušljugić, Univerzitet u Tuzli Fakultet 
elektrotehnike, Bosna i Hercegovina. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 18. ožujka 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Nedjeljka Perića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.3.  Ivan Bublić, dipl. ing. – tema: "Analiza i vrednovanje buke cestovnog prometa na temelju parametara 
psihoakustike". 
Prihvaća se tema: "Analiza i vrednovanje buke cestovnog prometa s pomoću psihoakustičkih parametara" 
(Road traffic noise analysis and evaluation using psychoacoustic parameters) . 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Kristian Jambrošić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 17. ožujka 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Kristijana Jambrošića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

6.2.4.  Mario Križan, dipl. ing. – tema: "Kauzalnost S-parametara pasivnih prospojnih struktura". 
Prihvaća se tema: "Kauzalnost S-parametara pasivnih prospojnih struktura" (Causality of S-parameters of 
passive interconnects) . 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Adrijan Barić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 5. ožujka 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Adrijana Barića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.5. Jurica Kundrata, mag. ing. – tema: "Projektiranje planarnih zavojnica i elektromagnetska 
kompatibilnost niza zavojnica". 
Prihvaća se tema: "Design and modelling of planar inductor arrays and electromagnetic compatibility analysis 
of organic light emitting diode luminaries" (Projektiranje i modeliranje nizova planarnih zavojnica i analiza 
elektromagnetske kompatibilnosti rasvjetnih tijela s organskim svjetlećim diodama). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Adrijan Barić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 5. ožujka 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Adrijana Barića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

6.2.6. Adriana Lipovac, mag. ing. – tema: "Predikcija vršne performanse prijenosa OFDM signala vremenski 
disperzivnim kanalom". 
Prihvaća se tema: "Predviđanje učestalosti neuklonjivih pogrešaka u prijenosu frekvencijskog multipleksa 
ortogonalnih podnosilaca vremenski disperzivnim kanalom" (Error floor prediction in transmission of orthogonal 
frequency division multiplex signal over time-dispersive channel). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Borivoj Modlic. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 27. veljače 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Borivoja Modlica o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.7. Pavel Najman, mag. ing. – tema: "Korekcija pogreške jednoslojne preslikavajuće funkcije i učinkovitost 
empirijskih ionosferskih modela". 
Prihvaća se tema: "Methodology for selection of ionospheric empirical model and single layer mapping function 
error compensation in global navigation satellite systems" (Metodologija odabira ionosferskog empirijskog 
modela i kompenzacija pogreške jednoslojne preslikavajuće funkcije u globalnim satelitskim navigacijskim 
sustavima). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Tomislav Kos. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 14. veljače 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Tomislava Kosa o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 3.4.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju članova Povjerenstva za 
ocjenu disertacije: 
  

6.3.1. Mr. sc. Ladislav Havaš, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Informacijski sustav za potporu odlučivanju u pripremi sportaša". 
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Zoran Skočir i prof. dr. sc. Vladimir Medved, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 
fakultet dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom 
znanstvenom doprinosu. 
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Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak – predsjednik, prof. emer. dr. sc. 
Stanko Tonković – član i prof. dr. sc. Vesna Babić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – članica. 
 
 

6.3.2. Mr. sc. Sandi Ljubić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstva – tema: "Model prediktivnoga vrednovanja učinkovitosti interakcije za mobilne aplikacije na 
zaslonima osjetljivima na dodir". 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Vlado Glavinić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Željka Mihajlović – predsjednica, prof. dr. sc. 
Andrina Granić, Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultet – članica i prof. dr. sc. Robert Manger, 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – član. 
 
 

6.3.3. Rene Prenc, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Optimalan razmještaj distribuirane proizvodnje u srednjenaponskim elektroenergetskim 
mrežama". 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Davor Škrlec dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Slavko Krajcar – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Igor 
Kuzle – član i dr. sc. Minea Skok, znanstvena suradnica, Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb – članica.   
 
 

6.3.4. Barbara Zagajšek, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Dinamička prilagodba edukacijskoga sadržaja za korisnike potpomognute 
komunikacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji". 
Mentorice pristupnice izv. prof. dr. sc. Željka Car i prof. dr. sc. Jasmina Frey-Škrinjar, Sveučilište u Zagrebu 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet dostavile su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario 
Kušek – član i prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – članica.   
 
 

6.3.5. Mr. sc. Krunoslav Žubrinić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstva – tema: "Automatsko stvaranje konceptualne mape iz nestrukturiranoga teksta 
na hrvatskome jeziku". 
Mentor pristupnika prof.dr.sc. Damir Kalpić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić – predsjednica, doc. dr. sc. 
Ivica Botički – član i prof. dr. sc. Damir Boras, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – član. 
 
 

6.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 3.4.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 
 

6.4.1. Goran Glavaš, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Crpljenje i pretraživanje tekstnih informacija na temelju grafova događaja". 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Jan Šnajder. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Bojana 
Dalbelo Bašić – predsjednica, izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko – članica i doc. dr. sc. Nikola Ljubešić, 
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. 
Bojana Dalbelo Bašić – predsjednica, izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko – članica i doc. dr. sc. Nikola 
Ljubešić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – član (zamjenik: prof. dr. sc. Nikola Bogunović). 
 
 

6.4.2. Mr. sc. Aleksandar Klaić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstva – tema: "Metoda modeliranja politika informacijske sigurnosti temeljena na 
upravljanju znanjem". 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Marin Golub. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: akademik prof. emer. dr. 
sc. Leo Budin – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – član i izv. prof. dr. sc. Diana Šimić, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin – članica, te se imenuje povjerenstvo za obranu u 
sastavu: akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – član i izv. 
prof. dr. sc. Diana Šimić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin – članica 
(zamjenik: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc). 
 
 

6.4.3. Artur Šilić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Vremenska vizualizacija velikih zbirki tekstova zasnovana na analizi korespondencije". 
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikola 
Bogunović – predsjednik, doc. dr. sc. Jan Šnajder – član i prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, Sveučilište u Zagrebu 
Filozofski fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Nikola Bogunović – 
predsjednik, doc. dr. sc. Jan Šnajder – član i prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski 
fakultet – član (zamjenik: prof. dr. sc. Damir Kalpić). 
 

6.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

            Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Boris Crnobrnja, dipl. ing.   Doc. dr. sc. Krešimir Trontl – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Dubravko Pevec – mentor 

Dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni  
savjetnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb – član 

 

2. Kristina Ferković, dipl. ing.   Izv. prof. dr. sc. Ivan Leniček – predsjednik 
      Prof. dr. sc. Damir Ilić – mentor 
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Prof. dr. sc. Tomislav Kilić, Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje  
Split – član 

  

6.6. Imenovanje mentora  
6.6.1. Maja Vlah, dipl. ing. – imenuje se mentor izv. prof. dr. sc. Mario Vašak umjesto dosadašnjeg mentora 
izv. prof. dr. sc. Vlade Sruka zbog usklađivanja s područjem istraživanja.  
 

6.7. Prijelaz na doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
6.7.1. Kristina Ferković, dipl. ing. - odobrava se prijelaz na doktorski studij FER-a te upis u II. (ljetni) 
semestar ak. god. 2013./2014. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 9. sjednici održanoj 11. ožujka 2014. u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 
 

6.8.1. Niko Bako, dipl. ing. – tema: "Circuit design of radio frequency identification system blocks in CMOS 
technology" (Projektiranje sklopova radiofrekvencijskih identifikacijskih sustava u tehnologiji CMOS)..  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Adrijan Barić. 
 

6.8.2. Biljana Tantarec, dipl. ing. fizike – tema: "Metoda za mjerenje visokofrekvencijskih elektromagnetskih 
polja utemeljena na modelu četvrte generacije pokretne telefonije" (High-frequency electromagnetic field 
measurement method based on the model of the fourth generation mobile telephony). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnice je: prof. dr. sc. Dina Šimunić 
 

6.8.3. Mr. sc. Mihaela Tutman, dipl. ing. – tema: "Samoupravljivi procesi realizacije telekomunikacijskih 
usluga temeljeni na nadgradnji sustava operativne podrške" (Self-managing service provisioning processes 
based on overlay on operations support systems). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: doc. dr. sc. Mirko Randić. 
 

7.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

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

 

7.1. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 1. travnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
1. travnja 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog 
rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta 
elektroničkih komunikacija“ za sljedeću studenticu: 
 

7.1.1. IVANA BIKIĆ, dipl. iur. 
Prihvaća se tema: "ANALIZA VIŠESEKTORSKE REGULACIJE U EUROPSKOJ UNIJI" ("ANALYSIS OF 
MULTISECTOR REGULATION IN EUROPEAN UNION") 
Mentor: prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
 

7.2. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 1. travnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
1. travnja 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ za sljedeću studenticu: 
 

7.2.1. MARINA IVIĆ, dipl. oec. 
Tema: "ODABIR INSTRUMENTA ZA UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U TELEKOMUNIKACIJSKOJ 
INDUSTRIJI"  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - mentorica i izv. 
prof. dr. sc. Hrvoje Perčević - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
Zamjenica: izv. prof. dr. sc. Željka Car. 
 

II. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
7.3. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ održane 1. 
travnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 1. travnja 2014. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluke:  
 
 

7.3.1. BORKO LOVRIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Informacijska sigurnost“ do 31. ožujka 2015. godine. 
 
 
 

7.3.2. GORAN MARINČIĆ, dipl. oec. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Informacijska sigurnost“ do 31. ožujka 2015. godine. 

3. Ivan Pavičić, dipl. ing. 

 

Izv. prof. dr. sc. Marko Delimar – predsjednik 
Prof. dr. sc. Ivica Pavić – mentor 
Dr. sc. Tomislav Plavšić, znanstveni suradnik, 
Hrvatski operator prijenosnog sustava,  
Zagreb – član 



7 
 

 
 

7.3.3. RANKO MIKLIN, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Informacijska sigurnost“ do 31. ožujka 2015. godine. 
 
 

7.3.4. IVA MUSIĆ, dipl. ing. -  odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Informacijska sigurnost“ do 31. ožujka 2015. godine. 
 
 

7.3.5. ISAK NUHIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Informacijska sigurnost“ do 31. ožujka 2015. godine. 
 
 

7.3.6. DUBRAVKO SEVER, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Informacijska sigurnost“ do 31. ožujka 2015. godine. 
 
 

7.3.7. MLADEN TUKERIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Informacijska sigurnost“ do 31. ožujka 2015. godine. 
 

 

7.4. Imenovanje nositelja predmeta 
7.4.1. Na kolegiju "Računalna forenzika" poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
prihvaća se promjena nositelja predmeta kako sljedi: 
Dosadašnji nositelj: izv. prof. dr. sc. Marijan Đurek. 
Novi nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijan Đurek i prof. dr. sc. Miroslav Bača, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
organizacije i informatike Varaždin. 
 

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

7.5. Tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 1. travnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 1. travnja 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i imenovanju 
mentora za sljedećeg studenta: 
 

7.5.1. ŽELJKO ZORIĆ, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "BUKA  I ANTIVIBRACIJSKI  ELEMENTI  U  ŽELJEZNIČKOM  PROMETU" (NOISE 
AND ANTIVIBRATION ELEMENTS IN RAILWAY TRAFFIC) 
Mentor: doc. dr. sc. Antonio Petošić. 
 
 

 Dekan 

      Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić   
 
 
 
 


