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Zapisnik 662. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u  
Zagrebu održane 16. studenoga 2016. godine 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 11. studenoga 2016. godine.  
 
3.  Prijedlozi Povjerenstva za nagrade 
 

3.1. Dodjela Nagrade za znanost FER-a  
 

� Na temelju raspisanog natječaja, dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrade od 
25. listopada 2016. godine, a u skladu s odredbama Pravilnika o Nagradi za znanost na FER-u i 
Naputka o primjeni Pravilnika o Nagradi za znanost, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

o dodjeli Nagrade za znanost 
Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

 

� Nagrada za znanost u kategoriji 1. djelatnicima Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju za iznimna 
postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina dodjeljuje se: 

 

- Prof. dr. sc. Igoru Kuzli za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, 
a posebno za doprinos istraživanjima vezanim uz poboljšanje fleksibilnosti elektroenergetskog sustava s 
velikim udjelom obnovljivih izvora energije. 
 

� Nagrada za znanost u kategoriji 2. djelatnicima Fakulteta u suradničkom zvanju ili zavodskim suradnicima za 
iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine dodjeljuje se: 

 

- Robertu Vaseru, mag. ing., za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije 
godine, a posebno za izuzetan znanstveni doprinos istraživanjima u području bioinformatike i računalne 
biologije. 

 

� Nagrada za znanost u kategoriji 3. djelatnicima Fakulteta ili istraživačkim skupinama Fakulteta za postignuti 
svjetski priznati istraživački rezultat ili inovaciju u prethodnih godinu dana dodjeljuje se: 

 

- Dr. sc. Mirku Poljaku i prof. dr. sc. Tomislavu Suligoju za postignuti svjetski priznati istraživački rezultat ili 
inovaciju u prethodnih godinu dana za objavljeni zajednički znanstveni rad pod naslovom: “Immunity of 
electronic and transport properties of phosphorene nanoribbons to edge defects” u časopisu Nano Research, 
Vol. 9, No. 6. pp. 1723-1734, June 2016. 

 

3.2.  Dodjela godišnje nagrade „KONČAR” za doktorske disertacije za ak. god. 2015./2016. 
 

� Na temelju raspisanog natječaja, dostavljene prijave, prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje 
mišljenja za dodjelu godišnje nagrade „KONČAR“ za doktorske disertacije obranjene na FER-u u 
ak. god. 2015./2016. od 14. listopada 2016. godine i Povjerenstva za nagrade od 25. listopada 2016. 
godine, a u skladu s Pravilnikom o godišnjoj nagradi „KONČAR“ za doktorske disertacije i 
Izmjenama i dopunama Pravilnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

Godišnja nagrada „KONČAR“ za doktorsku disertaciju obranjenu na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2015./2016. dodjeljuje se za istaknuta znanstvena dostignuća iz 
područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji kako slijedi:  
 

- Dr. sc. Robert Sitar, doktorska disertacija pod naslovom: “Određivanje lokalnih zagrijanja konstrukcijskih 
dijelova energetskih transformatora”, mentor: prof. dr. sc. Željko Štih, koja sadrži istaknutu primjenjivost 
rezultata disertacije izraženu konkretnim vrlo dojmljivim kvantitativnim pokazateljima. 

 

3.3. Dodjela nagrade „Ericsson Nikola Tesla“ za ak. god. 2015./2016. 
 

� Na temelju natječaja "Ericsson Nikola Tesla" za studentske radove iz područja telekomunikacija i 
odluke Povjerenstva za ocjenu studentskih radova od 24. listopada 2016. godine, nagrada 
"Ericsson Nikola Tesla" za ak. god. 2015./2016. dodjeljuje se kako slijedi: 

 

- Prvu nagradu u iznosu od 8.000 kn dijele autori:  
� Ivica Nekić i Luka Kovačić, FER; Krešimir Đapić i Viktor Domislović, Medicinski fakultet Zagreb za 

rad "Hypertension Management Application"; 
 

- Drugu nagradu u iznosu od 6.000 kn dijele autori:  
� Andrea Pirša, Hrvoje Vdović i Matea Žilak, FER za rad "Interaktivna kviz aplikacija za podizanje svijesti 

o pristupačnosti"; 
 

- Treću nagradu u iznosu od 4.000 kn dijele autori:  
� Antonela Blažević i Katarina Skukan, FER za rad "Speech & Language Therapy Support using ETK 

eLearning Platform". 
 

3.4.  Nadopuna odluke Fakultetskog vijeća od 19. listopada 2016. o dobitnicima Zlatne diplome diplomiranih 
na ETF-u ak. god. 1965./1966. 
 

Nadopunjuje se odluka Fakultetskog vijeća donesena pod točkom 6.5.1. na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 
19. listopada 2016. godine koja se odnosi na dodjelu Zlatnih diploma diplomiranim inženjerima elektrotehnike u 
ak. god. 1965./1966., s kandidatima za koje smo naknadno saznali podatke, kako slijedi: 
 

� Želimir Žarković, dipl. ing., rođ. 30.10.1941., Zagreb; 
� Mr. sc. Zvonimir Veber, rođ. 25.1.1942., Osijek. 
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4.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

4.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih  3. 
studenoga i 10. studenoga 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku za 
izbor u znanstveno-nastavno zvanje, odnosno suradničko zvanje i na radna mjesta prema 
raspisanim natječajima za pristupnike:   

 

4.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 22. srpnja 2016. godine, Narodnim novinama br. 67 od 20. 
srpnja 2016. godine, web stranici Fakulteta od 22. srpnja 2016. godine i web stranici Euraxessa od 22. srpnja 
2016. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj, prispjele su prijave 
od dr. sc. Božidara Filipovića-Grčića, dr. sc. Boška Mileševića i dr. sc. Ivana Rajšla.  
(Radno mjesto odobreno za potrebe preddiplomskog Sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta u Zagrebu 
Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje).  
 

Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Željko Tomšić, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i prof. dr. sc. Zvonimir 
Guzović – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje konstatiralo je da svi pristupnici ispunjavaju 
uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna 
zvanja i imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja kao i pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za visoki napon 
i energetiku,  Povjerenstva za upravljanje kvalitetom i Dekana Fakulteta. 
 

Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće dr. sc. Ivana Rajšla 
izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za visoki napon i energetiku.  
Obrazloženje prijedloga za izbor navedenog pristupnika detaljno je prikazano u Izvješću stručnog povjerenstva.  
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.  
 

4.1.2. Dr. sc. Tomislav Župan – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Željko Štih, prof. dr. sc. Sead Berberović i prof. dr. sc. Livio Šušnjić – Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet Rijeka, 
Fakultetsko vijeće dr. sc. Tomislava Župana izabire u suradničko zvanje poslijedoktorand za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand  u Zavodu za osnove elektrotehnike 
i električka mjerenja.   
Sukladno Zakonu o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme od četiri godine.  

 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 10. 
studenoga 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku za izbor doktoranada u 
suradničkom zvanju asistenta odobrenih temeljem natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt 
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisanog u rujnu 2015. 
godine:  

 

4.1.3. Petar Franček, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Antonio Petošić, izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek i doc. dr. sc. Vladimir Čeperić, Fakultetsko vijeće Petra Frančeka, 
mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika za potrebe projekta HRZZ-a „Ultrasound system for complex material 
parameters determination in the nonlinear working conditions“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za 
elektroakustiku.  
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Antonio Petošić.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.4. Karlo Knežević, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. 
sc. Marin Golub, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić i izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović, Fakultetsko vijeće Karla 
Kneževića, mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Heuristička optimizacija u kriptologiji (EvoCrypt)“ i na radno mjesto u 
Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.5. Jure Konjevod, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Roman Malarić, izv. prof. dr. sc. Martin Dadić i doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar, Fakultetsko vijeće da Juru 
Konjevoda, mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ-a „Mjeriteljska infrastruktura za pametne mreže“ i na radno mjesto 
u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Roman Malarić.   
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika 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. Ivan Ralašić, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Damir Seršić,  prof. dr. sc. Sven Lončarić i izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk,  Fakultetsko vijeće Ivana Ralašića, mag. 
ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
za potrebe projekta HRZZ-a „Iznad Nyquistove granice“ i na radno mjesto u Zavodu za elektroničke sustave i 
obradbu informacija.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Damir Seršić.   
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Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.2. Raspisi natječaja 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 10. 
studenoga 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno  je donijelo odluku o raspisu sljedećih 
natječaja i imenovanju stručnih povjerenstava:  

 

4.2.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje prirodnih  
znanosti, polje matematika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za primijenjenu 
matematiku - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Neven Elezović, prof. dr. sc. Darko Žubrinić i prof. dr. sc. Juraj Šiftar - 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet. 
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Marija Osvina Pavčevića.)  
 

4.2.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za elektroakustiku - 
1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Adrijan Barić i prof. dr. sc. Goran Hudec - 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Hrvoja Domitrovića.)  
 

4.2.3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih  znanosti, polje matematika 
i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Vesna Županović, prof. dr. sc. Darko Žubrinić i izv. prof. dr. sc. Sonja Štimac 
- Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno u sustavu razvojnih koeficijenata.)  
 

4.2.4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno 
mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Vesna Županović, prof. dr. sc. Darko Žubrinić i izv. prof. dr. sc. Sonja Štimac 
- Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno u sustavu razvojnih koeficijenata.)  
 

4.3. Pokretanje postupaka reizbora  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 10. studenoga 2016. godine, 
a u skladu s člankom 102. st. 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o pokretanju postupka za reizbor pristupnika 
zaposlenih na znanstveno-nastavnim radnim mjestima i imenovanju stručnog povjerenstva radi 
podnošenja izvješća o radu:  

 

4.3.1. Dr. sc. Igor Erceg – na radnom mjestu docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.      
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško, prof. dr. sc. Željko Jakopović i prof. dr. sc. Božo Terzić 
– Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

4.4.  Izbor u znanstveno zvanje 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane  3. 
studenoga 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o davanju sljedećeg 
mišljenja:   

  

4.4.1.  Dr. sc. Siniša Šegvić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Slobodan Ribarić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i prof. dr. sc. Željko Hocenski – Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstava i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultetsko vijeće daje mišljenje 
da pristupnik dr. sc. Siniša Šegvić ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo.    
Mišljenje 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 prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 3. studenoga 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o imenovanju stručnih povjerenstava za 
davanje prijedloga za izbor u znanstvena zvanja:  

 

4.5.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Roberta Sitara podnesenim 18. listopada 2016. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Željko Štih, doc. dr. sc. Bojan Trkulja i dr. sc. Žarko Janić, znanstveni suradnik – Končar 
Institut za elektrotehniku.  
 
4.5.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Božidara Filipovića-Grčića podnesenim 27. listopada 2016. 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. Ivo Uglešić, prof. dr. sc. Ante Marušić i prof. dr. sc. Tomislav 
Kilić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  

 

5.   Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
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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. studenoga 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu 
predložene teme doktorskog rada i predlaganje mentora: 

 

5.1.1. Mr. sc. Saša Ostojić, dipl. ing. – tema: "Diferencijacija pacijenata s kroničnom križoboljom na pacijente 
sa i bez radikulopatije temeljem jednog parametra površinskih mioelektričkih signala". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Tomislav Pribanić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Cifrek – mentor, naslovni doc. dr. sc. Stanislav Peharec, 
Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet – mentor, prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković – član i prof. dr. sc. Vladimir 
Medved, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – 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. studenoga 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o prihvaćanja teme doktorske disertacije po 
članku 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili 
poslijediplomski doktorski studij: 

 

5.2.1. Mr. sc. Krešimir Čunko, dipl. ing. – tema: "Samoadaptivni model za otkrivanje transakcija kartične 
prijevare". 
Prihvaća se tema: "Samoadaptivni model za otkrivanje transakcija kartične prijevare u stvarnom vremenu 
temeljen na strojnom učenju" (Self-adaptive model for real-time credit card fraud detection based on machine 
learning).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Dragan Jevtić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 7. listopada 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Dragana Jevtića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

5.2.2. Nikolina Frid, mag ing. – tema: "Višekriterijska pretraga prostora oblikovanja heterogenih 
višeprocesorskih platformi zasnovana na elementarnim operacijama". 
Prihvaća se tema: "Višekriterijska pretraga prostora oblikovanja heterogenih višeprocesorskih platformi 
zasnovana na elementarnim operacijama" (Multiobjective design space exploration of heterogeneous 
multiprocessor platforms based on elementary operations).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: računarstvo. 
Mentor pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 28. listopada 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Vlade Sruka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

5.2.3. Krešimir Jozić, dipl. ing. – tema: "Programski sustav za udaljenu vizualizaciju medicinskih volumnih 
podataka". 
Prihvaća se tema: "Platformski neovisna udaljena vizualizacija volumnih medicinskih podataka" (Cross-platform 
remote visualization and volume rendering of medical data). 
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: računarstvo. 
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Željka Mihajlović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 11. listopada 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice prof. dr. sc. Željke Mihajlović o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

5.2.4. Josip Lončar, mag. ing. – tema: "Primjena aktivnih elemenata u umjetnim elektromagnetskim 
strukturama". 
Prihvaća se tema: "Application of active elements in artificial electromagnetic structures" (Primjena aktivnih 
elemenata u umjetnim elektromagnetskim strukturama).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 21. listopada 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Silvija Hrabara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskome jeziku. 
 

5.2.5. Anita Martinčević, mag. ing. – tema: "Hijerarhijsko gospodarenje energijom u zgradama temeljeno na 
naprednoj estimaciji i prediktivnom upravljanju". 
Prihvaća se tema: "Hierarchical model predictive control of temperature in building zones" (Hijerarhijsko 
modelsko prediktivno upravljanje temperaturom u zonama zgrade).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 7. listopada 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Marija Vaška o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskome jeziku. 
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5.2.6. Ivan Pavičić, dipl. ing. – tema: "Odabir i implementacija kompaktiranih dalekovoda upotrebom umjetnih 
neuronskih mreža". 
Prihvaća se tema: "Povećanje kapaciteta prijenosne mreže primjenom kompaktiranja nadzemnih vodova i 
visokotemperaturnih užadi s malim provjesom" (Increasing transmission grid capacity using compact overhead 
lines design and high temperature low sag conductors).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 26. listopada 2016. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora izv. prof. dr. sc. Davora Grgića o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

5.2.7. Eduard Plavec, mag. ing. – tema: "Metoda optimiranja elektromagnetskog okidača za visokonaponski 
prekidač". 
Prihvaća se tema: "Optimiranje elektromagnetskoga okidača za visokonaponski prekidač" (Electromagnetic 
actuator optimization for high-voltage circuit breaker).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 19. listopada 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ive Uglešića 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. studenoga 2016. 
godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o pokretanju postupka za ocjenu 
disertacije i imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu disertacije: 

 

5.3.1. Mr. sc. Lada Maleš, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Modeliranje višeagentnog dinamičkog sustava".  
Mentor pristupnice prof. dr. sc. Slobodan Ribarić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Hrkać – predsjednik, akademik prof. emer. 
dr. sc. Leo Budin, Zagreb – član i prof. dr. sc. Marko Rosić, Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultet 
– član. 
 

5.4.  Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 3. studenoga 2016. 
godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o prihvatu ocjene i imenovanju 
članova Povjerenstva za obranu disertacije:  

 

5.4.1. Mr. sc. Denis Čeke, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Procjena težine razvoja web aplikacija na osnovi konceptualnog modela". 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Boris Milašinović. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – 
predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – član i prof. dr. sc. Ivan Luković, Univerzitet u Novom Sadu Fakultet 
tehničkih nauka, Srbija – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – 
predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – član i prof. dr. sc. Ivan Luković, Univerzitet u Novom Sadu Fakultet 
tehničkih nauka, Srbija – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec). 
 

5.4.2. Mr. sc. Dalibor Krleža, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Specifikacijski jezik za metode analize modela informacijskih sustava". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – 
predsjednik, prof. dr. sc. Dragan Jevtić – član i  prof. dr. sc.  Neven Vrček, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet 
organizacije i informatike – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – 
predsjednik, prof. dr. sc. Dragan Jevtić – član i prof. dr. sc.  Neven Vrček, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet 
organizacije i informatike – član (zamjenik: doc. dr. sc. Boris Milašinović). 
 

5.4.3. Angelo Gary Markoč, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Dinamička promjena snage pilotskih signala i parametara upravljanja snagom 
sukladno trenutačnom opterećenju uzlazne veze u širokopojasnim sustavima s višestrukim pristupom po kodu". 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Borivoj Modlic – 
predsjednik, prof. dr. sc. Robert Nađ – član i doc. dr. sc. Marijan Herceg, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek – član te se imenuje povjerenstvo za 
obranu u sastavu: prof. dr. sc. Borivoj Modlic – predsjednik, prof. dr. sc. Robert Nađ – član i  doc. dr. sc. Marijan 
Herceg, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek – član (zamjenik: doc. dr. sc. Željko Ilić). 
 

5.4.4. Mladen Vukomanović, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Modeliranje struktura za vođenje i zračenje elektromagnetske energije zasnovanih 
na tehnologiji valovoda sa zabranjenim pojasom frekvencija". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Juraj Bartolić – 
predsjednik, prof. dr. sc. Silvio Hrabar – član i prof. dr. sc. Nikša Burum,  Sveučilište u Dubrovniku Odjel za 
elektrotehniku i računarstvo – član te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Juraj Bartolić – 
predsjednik, prof. dr. sc. Silvio Hrabar – član i prof. dr. sc. Nikša Burum,  Sveučilište u Dubrovniku Odjel za 
elektrotehniku i računarstvo – član (zamjenik: dr. sc. Siniša Škokić, znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu 
Medicinski fakultet, Hrvatski institut za istraživanje mozga). 
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5.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 3. studenoga 2016. 
godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o imenovanju povjerenstva za 
kvalifikacijski doktorski ispit kako slijedi: 

 

Polje: Elektrotehnika 
 

Pristupnik/ca   Povjerenstvo 
 

5.5.1. Zdravko Jukić, dipl. ing. prof. dr. sc. Gordan Ježić – predsjednik 
 prof. dr. sc. Maja Matijašević  – mentorica 
 prof. dr. sc. Dražen Dragičević, Sveučilište u Zagrebu Pravni 

fakultet – član 
 

5.5.2. Matija Šulc, mag. ing. prof. dr. sc. Branko Mikac – predsjednik 
 prof. dr. sc. Alen Bažant – mentor 
 naslov. izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla – 

član  
 

5.6. Imenovanje mentora/ice 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 3. studenoga 2016. 
godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o imenovanju mentora kako slijedi: 

 

5.6.1. Milan Pavlović, mag. informatike – imenuje se mentor izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder umjesto 
dosadašnjega mentora izv. prof. dr. sc. Marina Goluba, zbog promjene područja istraživanja. 
 

5.6.2. Marina Ptiček, mag. ing. – imenuje se mentor izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak umjesto dosadašnjega 
mentora prof. dr. sc. Gordana Ježića, zbog promjene područja istraživanja. 

 

6.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje  
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost“  
 

6.1. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje od 31. listopada 2016. godine i sjednice 
Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Informacijska sigurnost“ održane 31. 
listopada 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o pokretanju postupka 
ocjene završnog specijalističkog rada za sljedeće studente: 

 

6.1.1. JOSIP BJELOBRK, dipl. ing.  
Tema:  "Razvoj i implementacija plana kontinuiteta poslovanja za proces upravljanja incidentima" 
(Development and implementation of the business continuity plan for incident management process). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj - 
predsjednik, prof. dr. sc. Nikola Hadjina - Zagreb - mentor i izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak - član. 
 

6.1.2. TOMISLAV OREŠKI, dipl. ing.  
Tema: "Povećanje sigurnosti elektroničkog poslovanja uporabom specijaliziranih hardverskih uređaja" 
(Increasing the security of electronic business using  specialized hardware appliances). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak - mentor, prof. dr. sc. Mario Spremić - Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet - član. 
 

6.1.3. IVA MUSIĆ, dipl. ing.  
Tema: "Sigurnosna analiza beskontaktnih sustava plaćanja" (Security analysis of contactless payment 
systems). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc.  Hrvoje Mlinarić - 
predsjednik, prof. dr. sc. Mario Kovač - mentor, prof. dr. sc.  Željko Hocenski - Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - član. 
                                                                   

6.1.4.  MARKO VRKLJAN, dipl. ing.  
Tema: "Post-mortem analiza tvrdog diska i radne memorije primjenom forenzičkih alata" (Post-mortem 
hard disk and ram memory analysis using forensic tools). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: doc. dr. sc. Stjepan Groš - 
predsjednik, prof. dr. sc. Miroslav Bača - Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike - mentor, doc. 
dr. sc. Predrag Pale - član. 
 

II.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori“  
 

6.2. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje od 31. listopada 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Transformatori“ održane 
31. listopada 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o prihvaćanju teme 
završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 

 

6.2.1. IVAN ČOLIĆ, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "Utjecaj konstrukcije steznog sustava jezgre na smanjenje dodatnih gubitaka 
transformatora" (Impact of core clamping plate construction on transformer stray losses reduction). 
Mentor: prof. dr. sc. Željko Štih. 
 

6.3. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
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� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje od 31. listopada 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Transformatori“ održane 
31. listopada 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o pokretanju 
postupka ocjene završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

6.3.1. RUĐER DIMNJAKOVIĆ, dipl. ing.  
Tema: "Utjecaj nesimetričnog opterećenja na gubitke u transformatoru 10(20)/0,4 kV" (Influence of 
unbalanced load on 10(20)/0,4 kV  transformer losses). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ante Marušić - 
predsjednik, prof. dr. sc. Ivica  Pavić - mentor i dr. sc. Srđan Žutobradić, znanstveni suradnik - Hrvatska 
energetska regulatorna agencija - član. 

 

7.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

7.1. Izvješće podružnice Studentskoga zbora 
 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće kako slijedi: 
 

1). Predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću 
 

� Adrian Batinić imenovan je zamjenikom studentskog predstavnika u Fakultetskom vijeću Darija Sindičića, 
umjesto dosadašnjeg zamjenika studenta Lovre Sindičića. 

 
 
 

  Dekan 

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

  
 


