
1 
 

Zapisnik 650. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 16. rujna 2015. godine 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 11. rujna 2015. godine.  
 
3.  Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove Inovacijski centar Nikola Tesla 
 

� Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo  
odluku 

 

3.1. Prihvaća se Odluka o osnivanju ustanove Inovacijski centar Nikola Tesla (Odluka i Obrazloženje prijedloga 
odluke nalaze se u prilogu zapisnika Fakultetskog vijeća). 
 

Odluka će se proslijediti Senatu Sveučilišta u Zagrebu radi dobivanja suglasnosti. 
 

4.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori i reizbori na FER-u  
 

4.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 3. 
rujna 2015. i 9. rujna 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u suradnička i 
stručna zvanja i na radna mjesta prema raspisanim natječajima za pristupnike:  

 

4.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 26. lipnja 2015. godine, Narodnim novinama br. 70 od 24. lipnja 
2015. godine, web stranici Fakulteta od 30. lipnja 2015. godine i web stranici Euraxessa od 30. lipnja 2015. 
godine za izbor suradnika u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na  
suradničko radno mjesto asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zavodu za visoki napon i energetiku 
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka na rad prof. dr. sc. Davora Škrleca, prispjele su prijave od Matea 
Beusa, mag. ing. Matee Filipović, mag. ing., Ivana Strizića, mag. ing., Darka Vugrinskog, dipl. ing. i Dakuri 
Venkata Reghavendura Robert Satya Sai Sunil. 
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Igor Kuzle, izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić i izv. prof. dr. sc. Mario 
Vražić konstatiralo je da pristupnici Mateo Beus, mag. ing., Matea Filipović, mag. ing., Ivan Strizić, mag. ing. i 
Darko Vugrinski, dipl. ing. ispunjavaju uvjete iz članka 97 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
za izbor u suradničko zvanje asistent prema raspisanom natječaju, dok pristupnik Dakuri Venkata Reghavendura 
Robert Satya Sai Sunil nije predao prijavu u skladu s raspisanim natječajem (nije priložio dokaz o znanju 
hrvatskog jezika kao ni dokaz o državljanstvu). 
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće  Mateu Filipović, mag. 
ing. izabire u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanost, polje elektrotehnika i na suradničko 
radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku. U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su 
elementi i obrazloženje na temelju kojih je predložen izbor imenovane pristupnice.   
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Željko Tomšić.  
S imenovanom će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme do povratka na rad prof. dr. sc. Davora Škrleca, 
a najduže na vrijeme od pet godina.  
 

4.1.2. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 28. srpnja 2015. godine, Narodnim novinama br. 84 od 29. 
srpnja 2015. godine, web stranici Fakulteta od 27. srpnja 2015. godine i web stranici Euraxessa od 3. kolovoza 
2015. godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo 
i na  suradničko radno mjesto asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme 
(radno mjesto odobreno za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta u Zagrebu 
Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje), prispjele su prijave od Jurice Babića, mag. ing., Frana Jurišića, 
mag. ing., Ane Klobučar, mag. inf. et math., Ivana Kreše, mag. ing. i Tea Manojlovića, mag. ing.  
Pristupnik Ivan Krešo, mag. ing. 2. rujna 2015. godine pisanim putem povukao je svoju prijavu. 
Stručno povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Vedran Podobnik, doc. dr. sc. Ivica Botički i doc. dr. sc. Jan Šnajder 
konstatiralo je da svi pristupnici ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za 
izbor u suradničko zvanje asistent prema raspisanom natječaju.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Juricu Babića, mag. ing. 
izabire u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanost, polje računarstvo i na suradničko radno 
mjesto asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zavodu za telekomunikacije.  
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi i obrazloženje na temelju kojih je predložen izbor 
imenovanoga pristupnika.   
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Vedran Podobnik.   
Sukladno Zakonu s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od šest godina.  
 

4.1.3. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 28. srpnja 2015. godine, Narodnim novinama br. 84 od 29. 
srpnja 2015. godine, web stranici Fakulteta od 27. srpnja 2015. godine i web stranici Euraxessa od 3. kolovoza 
2015. godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo 
i na  suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjeno računarstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, 
prispjele su prijave od Nenada Katanića, mag. ing., Ane Klobučar, mag. inf. et math. i Tea Manojlovića, mag. ing.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Mirta Baranović, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj i prof. dr. sc. Danko 
Basch konstatiralo je da svi pristupnici ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju za izbor u suradničko zvanje asistent prema raspisanom natječaju.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Nenada Katanića, mag. 
ing. izabire u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanost, polje računarstvo i na suradničko radno 
mjesto asistent u Zavodu za primijenjeno računarstvo. 
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi i obrazloženje na temelju kojih je predložen izbor 
imenovanoga pristupnika.   
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Krešimir Fertalj.  
Sukladno Zakonu s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od šest  godina.  
 

4.1.4. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 28. srpnja 2015. godine, Narodnim novinama br. 84 od 29. 
srpnja 2015. godine, web stranici Fakulteta od 27. srpnja 2015. godine i web stranici Euraxessa od 3. kolovoza 
2015. godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
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grana arhitektura računalnih sustava i na  suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, prispjele su prijave od Frana 
Jurišića, mag. ing., Ivana Kreše, mag. ing. i Tea Manojlovića, mag. ing.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i doc. dr. sc. Siniša 
Popović konstatiralo je da svi pristupnici ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju za izbor u suradničko zvanje asistent prema raspisanom natječaju.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Ivana Krešu, mag. ing. 
izabire u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanost, polje računarstvo, grana arhitektura 
računalnih sustava i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave.  
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi i obrazloženje na temelju kojih je predložen izbor 
imenovanoga pristupnika.  
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić.   
Sukladno Zakonu s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od šest godina.  
 

4.1.5. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. srpnja 2015. godine, Narodnim novinama br. 84 od 29. 
srpnja 2015. godine, web stranici Fakulteta od 27. srpnja 2015. godine i web stranici Euraxessa od 3. kolovoza 
2015. godine za izbor stručnog  suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta eWall i na radno mjesto u Zavodu za radiokomunikacije - 1 
izvršitelj na određeno vrijeme od dvije godine, prispjele su prijave od Ivana Jakšića, mag. ing. i Antonije Marinčić, 
mag. ing.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Dina Šimunić, prof. dr. sc. Krešimir 
Malarić i doc. dr. sc. Bojan Trkulja, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i 
visokom obrazovanju za područje tehničkih znanost, polje elektrotehnika, za potrebe navedenog projekta i na 
radno mjesto u Zavodu za radiokomunikacije, izabire Antoniju Marinčić, mag. ing.   
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi i obrazloženje na temelju kojih je predložen izbor 
imenovane pristupnice.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnice u navedeno zvanje i na radno mjesto će se, uz popratnu 
dokumentaciju, proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.    

4.1.6. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. srpnja 2015. godine, Narodnim novinama br. 84 od 29. 
srpnja 2015. godine, web stranici Fakulteta od 27. srpnja 2015. godine i web stranici Euraxessa od 3. kolovoza 
2015. godine za izbor stručnog  suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo za potrebe projekta Hrvatske zaklade za znanost „Algorithms for Genome Sequence 
Analysis – AGESA“ i na radno mjesto u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme od dvije godine, prispjele su prijave od Tea Manojlovića, mag. ing., Mislava Miškovića, dipl. 
ing. i Roberta Vasera, mag. ing.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu u sastavu izv. prof. dr. sc. Mile Šikić, izv. prof. 
dr. sc. Tomislav Pribanić i doc. dr. sc. Jan Šnajder, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanost, polje računarstvo, za potrebe navedenog projekta 
i na radno mjesto u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija, izabire Roberta Vasera, mag. ing.   
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi i obrazloženje na temelju kojih je predložen izbor 
imenovanoga pristupnika.  
Odluka  Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnice u navedeno zvanje i na radno mjesto će se, uz popratnu 
dokumentaciju, proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.1.7. Dr. sc. Sanja GRUBEŠA – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Maja Matijašević, izv. prof. dr. sc. Mario Kušek i prof. dr. sc. Zoran Skočir, Fakultetsko vijeće dr. sc. Sanju 
Grubeša izabire za suradnika na projektu – poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
i na radno mjesto u Zavodu za telekomunikacije, radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske 
zaklade za znanost „Human-centric Communications in Smart Networks“.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt. 
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. listopada 2015. godine do 30. rujna 2017. godine.  
 

4.2. Raspisi natječaja 
 

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

 

4.2.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika ili računarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili 
fizika i na radno mjesto izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Seršić,  prof. dr. sc. Neven Elezović i prof. dr. sc Vedran Batoš – 
Sveučilište u Dubrovniku. 
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto u okviru vertikalnog napredovanja – upražnjeno nakon 
sporazumnog raskida Ugovora o radu dr. sc. Zdenka Šimića.)  
 

4.2.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto docent u Zavodu za visoki napon i energetiku - 1 
izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Igor Kuzle, doc. dr. sc. Juraj Havelka i prof. dr. sc. Matislav Majstrović – 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno nakon  sporazumnog raskida 
Ugovora o radu dr. sc. Zdenka Šimića.)  
 

4.2.3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo 
i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Branko Jeren, prof. dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc. Željko Hocenski – 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.)  
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4.2.4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektronika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave 
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Adrijan Barić, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Ratko Magjarević.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Upražnjeno radno mjesto dr. sc. Vladimira Čeperića izabranog u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent).  
 

4.2.5. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika u Zavodu za visoki napon i energetiku, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu EV 
BASS (Electric Vehicle Battery Swapping Station) financiranom od HRZZ - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. 
siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. godine.   
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić, prof. dr. sc. Ante Marušić i izv. prof. dr. sc. Damir Žarko.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt.  
 

4.2.6. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo 
u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, a radi obavljanja istraživačkih 
poslova na uspostavnom istraživačkom projektu HRZZ „Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih 
nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini“ - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. prosinca 2015. 
do 30. rujna 2017. godine.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željka Mihajlović, doc. dr. sc. Marko Čupić i doc. dr. sc. Josip Knezović.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt.  
 

4.2.7. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku, a radi stjecanja stupnja doktora znanosti 
– 2 izvršitelja za rad na znanstveno-istraživačkom projektu SIREN (Smart Integration of RENewables) na 
određeno vrijeme od 1. prosinca 2015. do 30. studenoga 2018. godine.  
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić, prof. dr. sc. Ante Marušić i izv. prof. dr. sc. Damir Žarko.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt.  
 

4.3. Pokretanje postupaka reizbora   
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 3. rujna  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 zaposlenih na 
znanstveno-nastavnim radnim mjestima (osim redovitih profesora u trajnom zvanju) i 
imenovanju stručnih povjerenstava radi podnošenja izvješća o radu:  

 

4.3.1. Dr. sc. Andrea Aglić Aljinović – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje prirodnih znanosti, 
polje matematika, grana matematička analiza u Zavodu za primijenjenu matematiku.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Neven Elezović, akademik prof. dr. sc. Josip Pečarić – Sveučilište u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološki fakultet i prof. dr. sc. Sanja Varošanec - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički 
fakultet.  
 

4.3.2. Dr. sc. Vesna Borjanović – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje prirodnih znanosti, 
polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari u Zavodu za primijenjenu fiziku.   
Stručno povjerenstvo: 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.  
 

4.3.3. Dr. sc. Juraj Havelka – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih  znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektroenergetika u Zavodu za visoki napon i energetiku.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ante Marušić, izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić i doc. dr. sc. Dubravko Franković 
– Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet.   
 

4.3.4. Dr. sc. Fetah Kolonić – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju. 
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željko Jakopović, prof. dr. sc. Ivan Petrović i prof. dr. sc. Božo Terzić - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

4.3.5. Dr. sc. Igor Sunday Pandžić – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo, grana informacijski sustavi u Zavodu za telekomunikacije.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Zdravko Kačić – 
Univerza v Mariboru.  
 

4.3.6. Dr. sc. Davor Petrinović – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Branko Jeren, prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Dinko Begušić – 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.                
 

II. Znanstvena zvanja  
 

4.4.  Izbori u znanstvena zvanja 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 3. 
rujna 2015. i 9. rujna 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih 
mišljenja:   

 

4.4.1. Dr. sc. Marko Banek – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Zoran 
Skočir,  izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak i prof. dr. sc. Robert Manger – Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-
matematički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Marko Banek ispunjava uvjete iz 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
4.4.2. Dr. sc. Tomislav Capuder – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Igor Kuzle, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i prof. dr. sc. Damir Šljivac – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Tomislav Capuder ispunjava uvjete 
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iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.   
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

4.4.3. Dr. sc. Miljenko Krhen – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. 
Siniša Fajt, prof. dr. sc. Bojan Ivančević i prof. dr. sc. Tino Bucak – Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih 
znanosti, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Miljenko Krhen ispunjava uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

4.4.4. Dr. sc. Damir Muha – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Silvio 
Hrabar, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul i prof. dr. sc. Nikša Burum – Sveučilište u Dubrovniku, Fakultetsko vijeće 
daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Damir Muha ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

4.4.5. Dr. sc. Davor Zaluški – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Silvio 
Hrabar, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul i prof. dr. sc. Nikša Burum – Sveučilište u Dubrovniku, Fakultetsko vijeće 
daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Davor Zaluški ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

4.4.6. Dr. sc. Robert Pašičko – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Željko Tomšić, prof. dr. sc. Nenad Debrecin i doc. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić – Sveučilište u Zagrebu 
Geotehnički fakultet iz Varaždina, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Robert Pašičko ispunjava 
uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje  elektrotehnika.   
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

4.5. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 3. 
rujna 2015. i 9. rujna 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnih 
povjerenstava za davanje prijedloga za izbor u znanstvena zvanja:  

 

4.5.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Gordana Šišula podnesenim 8. rujna  2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Sonja Grgić i prof. dr. sc. Vladimir Lipovac – Sveučilište u 
Dubrovniku.   
 

4.5.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Emila Dumića podnesenim 17. srpnja  2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Sonja Grgić,  prof. dr. sc. Tomislav Kos i izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić 
– Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet.  
 

4.5.3. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Luke Ferkovića podnesenim 7. srpnja  2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Damir Ilić, prof. dr. sc. Roman Malarić i prof. dr. sc. Tomislav Kilić - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

4.5.4. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Krešimira Trontla podnesenim 10. srpnja 2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje  stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Dubravko Pevec, prof. dr. sc. Nikola Čavlina i dr. sc. Tomislav Šmuc, 
znanstveni savjetnik – Institut Ruđer Bošković Zagreb.  
 

4.5.5. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Matka Orsaga podnesenim 31. kolovoza 2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
i za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje 
prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, prof. dr. sc. Ivan 
Petrović i izv. prof. dr. sc. Robert Cupec - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

4.5.6. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Ivana Markovića podnesenim 8. rujna  2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
i za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje 
prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Ivan Petrović, prof. dr. sc. Davor 
Petrinović i izv. prof. dr. sc. Robert Cupec - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

5.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

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

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 3. rujna 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene 
teme doktorskog rada i predlaganja mentora: 
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5.1.1. Aleksandar Antonić, mag. ing. – tema: "Vrednovanje performansi sustava objavi-pretplati s primjenom 
u području Interneta stvari". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Ignac 
Lovrek – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko – mentorica 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. 
 

5.1.2. Mr. sc. Vedad Bečirović, dipl. ing. – tema: "Procjena naponskih prilika u frekvencijskoj domeni u dijelu 
elektroenergetskog sustava bez nadzora kvalitete električne energije". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Tomislav Tomiša – predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – mentor i doc. dr. sc. Zvonimir Klaić, Sveučilište Josip 
Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.3. Raul Blečić, dipl. ing. – tema: "Metodologija za projektiranje prekidačkih naponskih pretvornika s obzirom 
na elektromagnetsku kompatibilnost". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Željko 
Butković – predsjednik, prof. dr. sc. Adrijan Barić – mentor, prof. dr. sc. Bart Nauwelaers, Katholieke Universiteit 
Leuven, Departement Elektrotechniek, Belgija – mentor, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – član i dr. sc. Renaud Gillon, 
znanstveni suradnik, ON Semiconductor Belgium, Belgija – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.4. Petar Djerasimović, dipl. ing. – tema: "Model upravljanja digitalnim identitetima proširenim prostorno 
vremenskim svojstvima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Marin Golub – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – mentor i prof. dr. sc. Željko Hutinski, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.5. Marko Filipović, mag. ing. – tema: "Strategija oporavka od zastoja autonomne robotizirane radne 
stanice". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko 
Kovačić – predsjednik, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – mentor, prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o 
očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije. 
 

5.1.6. Bruno Jurišić, mag. ing. – tema: "Modeliranje transformatora za visoke frekvencije". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko 
Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Ivo Uglešić – mentor, prof. dr. sc. Françoise Paladian, Institut Pascal, 
Université Blaise Pascal, Francuska – mentor, izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić – član i izv. prof. dr. sc. Sébastien 
Lallechere, Université Blaise Pascal, Francuska – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.7. Danko Marčić, dipl. ing. – tema: "Optimiranje pogona hidroelektrana s obzirom na sudjelovanje na tržištu 
električne energije i tržištu pomoćnih usluga". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje 
Pandžić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar – mentor i izv. prof. dr. sc. Ranko Goić, Sveučilište u Splitu 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.8. Ana Tomasović Teklić, dipl. ing. – tema: "Metoda proračuna širenja flikera kroz elektroenergetsku 
mrežu". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Ivo 
Uglešić – predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – mentor i doc. dr. sc. Zvonimir Klaić, Sveučilište Josip Juraj 
Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.9. Mr. sc. Boris Sučić, dipl. ing. – tema: "Model interaktivnog sustava za gospodarenje energijom u 
zgradarstvu zasnovan na kontekstualnim parametrima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Željko Tomšić – predsjednik, prof. dr. sc. Nenad Debrecin – mentor i prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider, 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

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

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 3. rujna 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: 

 

5.2.1. Igor Musulin, dipl. ing. – tema: "Izmjenjivač s četiri grane u pretvaračima pomoćnih pogona na tračničkim 
vozilima". 
Javni razgovor održan je 15. srpnja 2015. godine.  
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Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jadranko 
Matuško – predsjednik, prof. dr. sc. Željko Jakopović – mentor i izv. prof. dr. sc. Denis Pelin, Sveučilište Josip 
Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, pristupnik Igor Musulin, dipl. ing., upućuje se na 
nastavak istraživanja i ponovljeni postupak odobravanja teme za stjecanje doktorata znanosti. 
 

5.2.2. Nikola Tanković, dipl. ing. – tema: "Struktura poslovne programske podrške kod računarstva u oblaku". 
Javni razgovor održan je 21. srpnja 2015. godine.  
Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željka Car 
– predsjednica, prof. dr. sc. Mario Žagar – mentor, doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet – mentorica, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – član i doc. dr. sc. Igor Čavrak – član, pristupnik Nikola 
Tanković, dipl. ing. upućuje se na nastavak istraživanja i ponovljeni postupak odobravanja teme za stjecanje 
doktorata znanosti. 
 

5.2.3. Uroš Todorović Mikšaj, dipl. ing. – tema: "Radiofrekvencijsko pozicioniranje sustavom RFID u 
zatvorenim prostorima". 
Prihvaća se tema: "Pozicioniranje u zatvorenim prostorima uporabom sustava za radiofrekvencijsku identifikaciju 
bez prethodnog 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. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 21. srpnja 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Davora Bonefačića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

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

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

 

5.3.1. Matija Džanko, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Availability modelling and evaluation of optical cross-connects implemented by 
architecture on demand" (Modeliranje i proračun raspoloživosti optičkih prospojnika izvedenih s pomoću 
arhitekture na zahtjev). 
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Branko Mikac i prof. dr. sc. Dimitra Simeonidou, University of Bristol Faculty of 
Engineering, Ujedinjeno Kraljevstvo, dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Kos – predsjednik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek 
– član i doc. dr. sc. Marko Lacković, The Boston Consulting Group, Hrvatska – član. 
 

5.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije  
 

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

 

5.4.1. Almir Badnjević, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Integrirani programski sustav za klasifikaciju astme i kronične opstruktivne plućne 
bolesti". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mario Cifrek. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Lacković 
– predsjednik, prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković – član i izv. prof. dr. sc. Asja Stipić-Marković, Sveučilište u 
Zagrebu KB Sveti Duh, Zagreb – članica, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor 
Lacković – predsjednik, prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković – član i izv. prof. dr. sc. Asja Stipić-Marković, 
Sveučilište u Zagrebu KB Sveti Duh, Zagreb – članica (zamjenik: prof. dr. sc. Vedran Bilas). 
 

5.4.2. Krunoslav Ivešić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Algoritmi kontrole prihvata i raspodjele resursa za višemedijske usluge zasnovani na 
znanju o usluzi i korisniku". 
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Maja Matijašević  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Gordan Ježić – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb – član i prof. dr. sc. Drago Žagar, 
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za 
obranu u sastavu: prof. dr. sc. Gordan Ježić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla, 
Zagreb – član i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet 
– član (zamjenica: doc. dr. sc. Lea Skorin Kapov). 
 

5.4.3. Ashok Mallayya Kanthe, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Secure routing protocol from denial of service attack in mobile ad 
hoc networks" (Sigurnosni usmjerni protokol protiv napada uskraćivanja usluge u pokretnim ad hoc mrežama).  
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Dina Šimunić.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Krešimir Malarić 
– predsjednik, izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk – član i prof. dr. sc. Ramjee Prasad, Aalborg University, Danska – 
član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Krešimir Malarić – predsjednik, izv. prof. dr. 
sc. Vlado Sruk – član i prof. dr. sc. Ramjee Prasad, Aalborg University, Danska – član (zamjenik: prof. dr. sc. 
Zvonimir Šipuš).                                                                                                                                                                                     
5.4.4. Magdalena Krbot Skorić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Ispitivanje funkcionalnoga stanja vibracijskoga osjetnog puta 
vibracijskim evociranim potencijalima".  
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Mario Cifrek.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Krois – 
predsjednik, prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković – član i doc. dr. sc. Mario Habek, Sveučilište u Zagrebu 
Medicinski fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Krois – 
predsjednik, prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković – član i doc. dr. sc. Mario Habek, Sveučilište u Zagrebu 
Medicinski fakultet – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Igor Lacković). 
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5.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

        Pristupnik/ca Povjerenstvo 
 

1. Tin Bariša, mag. ing.    Izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško – predsjednik 
     Doc. dr. sc. Damir Sumina – mentor 

       Prof. dr. sc. Joško Deur, FSB, Zagreb – član 
 

2. Marko Magerl, mag. ing.    Doc. dr. sc. Vladimir Čeperić – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Adrijan Barić – mentor 

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

 

3. Filip Mandić, mag. ing.      Prof. dr. sc. Zoran Vukić – predsjednik 
      Doc. dr. sc. Nikola Mišković – mentor 

Doc. dr. sc. Ivana Palunko, Sveučilište u Dubrovniku – članica 
 

4. Mr. sc. Mario Perić, dipl. ing.     Prof. dr. sc. Igor Kuzle – predsjednik 
       Prof. dr. sc. Tomislav Tomiša – mentor 

Dr. sc. Tomislav Plavšić, znanstveni suradnik,                               
HOPS, Zagreb – član 

 

5. Tomislav Špoljarić, dipl. ing.     Prof. dr. sc. Sejid Tešnjak – predsjednik 
        Prof. dr. sc. Ivica Pavić – mentor 

Dr. sc. Tomislav Plavšić, znanstveni suradnik, HOPS, Zagreb – 
član 

 

6. Matija Zečević, dipl. ing.    Izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško – predsjednik 
        Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – mentor 

Dr. sc. Krešimir Vrdoljak, znanstveni suradnik,                                                                                                                    
Končar-KET, Zagreb – član 

 

       Polje: Računarstvo 
 

1. Marko Đurasević, mag. ing. Izv. prof. dr. sc. Marin Golub – predsjednik 
  Izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović – mentor 
                                  Izv. prof. dr. sc. Tonči Carić, FPZ, Zagreb – član 
 

2. Matea Đonlić, mag. ing. Izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić – predsjednik 
  Izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić – mentor  
  Prof. dr. sc. Vladimir Medved, Kineziološki fakultet, Zagreb – 

član 
 

3. Luka Milić, mag. ing.      Izv. prof. dr. sc. Marin Golub – predsjednik 
      Doc. dr. sc. Leonardo Jelenković – mentor 
      Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić, FOI Varaždin – član 
 

5.6. Brisanje  kolegija 
 

5.6.1. Raul Blečić, dipl. ing. – odobrava se na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost mentora, 
brisanje kolegija: Mikroelektronika računalnih i komunikacijskih sustava.  
 

5.6.2. Tihomir Knežević, dipl. ing. – odobrava se na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost 
mentora, brisanje kolegija: Diferencijalne jednadžbe i dinamički sustavi. 
 

5.7. Naknadni upis propuštenoga semestra 
 

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

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

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. i 11. sjednici koje su održane 19. svibnja 2015. i 9. lipnja 2015. u 346. 
akademskoj godini (2014./2015.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata 
znanosti u okviru doktorskog studija predloženicima: 
 

5.8.1. Robert Sitar, mag. ing. – tema: "Određivanje lokalnih zagrijanja konstrukcijskih dijelova energetskih 
transformatora" (Determination of local temperature rise in structural parts of power transformers). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Štih. 
 

5.8.2. Stjepan Tusun, dipl. ing. – tema: "Stabilizator elektromehaničkih njihanja sinkronoga generatora 
zasnovan na sinergijskoj teoriji upravljanja" (Power system stabilizer of synchronous generator based on 
synergetic control theory). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc dr. sc. Igor Erceg. 
6.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje                    

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

 

6.1. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od  31. kolovoza 2015. 
godine i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 31. kolovoza 
2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog 
rada i imenovanju mentora za sljedeće studente: 

 

6.1.1.  TIHANA CEROVAC, dipl. oec. 
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Prihvaća se tema: "ALOKACIJA TROŠKOVA U FUNKCIJI REGULACIJE TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH 
KOMUNIKACIJA" (COST ALLOCATION AS A FUNCTION FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS MARKET 
REGULATION). 
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 

6.1.2.  KRISTIJAN SOLINA, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "MODELI ZA IZRAČUN NAKNADA ZA MINIMALNI PRISTUPNI PAKET" (CHARGE 
CALCULATION MODELS FOR A MINIMAL ACCESS PACKAGE). 
Mentor: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
 

6.2. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od  31. kolovoza 2015. 
godine i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 31. kolovoza 
2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog 
specijalističkog rada za sljedeću studenticu: 
 

6.2.1. ANĐA POKRAJČIĆ, dipl. ing. 
Tema: "EUROPSKI REGULATORNI OKVIR ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA" ("EUROPEAN PERSONAL 
DATA PROTECTION FRAMEWORK"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc.  Leo Cvitanović - Pravni 
fakultet Zagreb - predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - mentor i 
prof. dr. sc. Ignac Lovrek - član. 
 

II. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ 
 

6.3. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Transformatori  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 31. kolovoza 2015. 
godine i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Transformatori“ 
održane 31. kolovoza 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku: 

 

6.3.1. HRVOJE HUZANIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Transformatori do 30. rujna 2016. godine. 
 

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

6.4. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 31. kolovoza 2015. 
godine i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ održane 31. kolovoza 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku 
o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedeće studente: 

 

6.4.1.  IVAN ZRNO, dipl. ing. el. 
Prihvaća se tema: "OPTIMIZACIJA RADA CENTARA DALJINSKOG UPRAVLJANJA NA PRUGAMA »HŽ 
INFRASTRUKTURE«" (OPTIMIZATION OF REMOTE CONTROL CENTERS FUNCTIONING ON THE 'HŽ 
INFRASTRUKTURA' RAILWAY LINES). 
Mentorica: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
 

6.4.2.  MARKO ŽUPAN,  mag. ing. el. 
Prihvaća se tema: "KONTAKTNA MREŽA 25kV, 50Hz KAO STACIONARNI IZVOR 
NISKOFREKVENCIJSKOG ELEKTROMAGNETSKOG POLJA" (A 25 kV, 50 Hz  OVERHEAD CONTACT  
LINE AS STATIONARY SOURCE OF LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić. 
 

6.5. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 31. kolovoza 2015. 
godine i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ održane 31. kolovoza 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je 
sljedeću odluku: 

 

6.5.1. NENAD NOVKOVSKI, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Željeznički elektrotehnički sustavi do 30. rujna 2016. godine. 
 

7.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

7.1. Upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij FER-a za stjecanje akademskog 
stupnja doktora/ice znanosti u I. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016.   

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa elektroničke sjednice održane 8. rujna 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

7.1.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. (zimski) semestar akademske godine 
2015./2016. na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij FER-a za stjecanje akademskog stupnja doktora/ice 
znanosti i imenovanje mentora (popis pristupnika s imenima mentora nalazi se u prilogu zapisnika).  
 

Polje:    Pristupnici  
Elektrotehnika:  12  
Računarstvo:     6   
Ukupno:   18  

     Dekan 

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


