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Zapisnik 643. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 17. prosinca 2014. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 12. prosinca 2014.  godine. 
 

3. Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata  
 

– Davanje potpore prijedlozima za dodjelu Državnih nagrada za znanost za 2014. godinu 
 

Na temelju raspisanog natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2014. 
godinu, dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata sa sjednica 
od 8. i 9. prosinca i 17. prosinca 2014. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

3.1. Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu Državne nagrade za znanost za 2014. godinu kako 
slijedi: 
 

- Za Nagradu za životno djelo iz područja tehničkih znanosti predlaže se: 
- Prof. dr. sc. Vjekoslav Sinković za cjelokupan znanstvenoistraživački rad u području tehničkih 

znanosti, polje elektrotehnika i to posebno u području teorije informacije i informacijskih mreža, s 
naglaskom na sustavno istraživanje obilježja informacijskih mreža, uključujući složene modele 
pokretnih komunicirajućih entiteta. 
Svoja je znanstvena istraživanja započeo 1960-tih godina s analizom strukture hrvatskoga jezika i 
razradom novih koncepata digitalnih komunikacija, a nastavio s postupcima analize i sinteze 
informacijskih mreža. Rezultati njegove znanstvenoistraživačke djelatnosti našli su primjenu u 
razvoju procesorski upravljanih komutacijskih sustava u suradnji s Institutom (Ericssona) Nikole 
Tesle, ne samo za hrvatsko nego i za globalno tržište, te u razvoju telekomunikacija u Hrvatskoj 
planiranjem digitalnih mreža gradova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. 
 

(Prijedlog: Zavod za telekomunikacije FER-a) 
 

- Za Godišnju nagradu za znanost za značajno znanstveno dostignuće predlaže se:  
- Izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj za značajno znanstveno dostignuće u znanstvenom području 

tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i to posebno za izum, razvoj i primjenu 
najbržeg silicijskog bipolarnog tranzistora na svijetu, s horizontalnim tokom struje. 

 

(prijedlog: Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave  FER-a) 
  

- Za Godišnju nagradu znanstvenim novacima za područje tehničkih znanosti predlaže se: 
- Dr. sc. Vana Jeličić za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 

elektronika, radi posebnog isticanja u znanstvenoistraživačkom radu i to posebno za zapaženi 
doprinos u smanjenju potrošnje energije složenih inteligentnih senzorskih sustava ostvaren u 
izvrsnoj međunarodnoj suradnji, opisano u radovima objavljenim u međunarodnim časopisima s 
visokim faktorom utjecaja:  
- Resource Management in Cooperative Multi-Agent Networks Through Self-Triggering. // IET 

Control Theory and Applications. (2014), DOI: 10.1049/iet-cta.2014.0576, str 1-14. 
- Benefits of Wake-up Radio in Energy-Efficient Multimodal Surveillance Wireless Sensor Network. 

// IEEE Sensors Journal. 14 (2014), 9; str. 3210-3220. 
 

 (prijedlog: prof. dr. sc. Vedran Bilas)   

- Davanje potpore prijedlogu za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i 
umjetnicima u 2014. godini  

 

Na temelju raspisanog natječaja za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i 
umjetnicima u 2014. godini, dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i 
studenata sa sjednice od 8. i 9. prosinca  2014. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

odluku 
 

3.2. Podržava se prijedlog za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 
2014. godini i to: 

 

- Dr. sc. Ana Sović (znanstveni novak u suradničkom zvanju višeg asistenta u Zavodu za elektroničke 
sustave i obradbu informacija FER-a) za znanstveni rad:  

- Sović, Ana; Seršić Damir; „Efficient Least Absolute Deviation Adaptive Wavelet Filter Bank“, 
objavljen 15.7.2014. u časopisu IEEE Transactions on Signal Processing. 62 (2014), 14; 3631-3642   
(Q1 časopis, IF za 2013. = 3.198, broj JEDAN časopis u području obrade signala (zvuk, slika, video) 

 

(prijedlog: prof. dr. sc. Damir Seršić) 
 

4.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori i reizbori na FER-u 
 

4.1. Izbori na FER-u                            
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 4. 12. 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta prema 
raspisanim natječajima za pristupnike:  
 

4.1.1. Fakultetsko vijeće na 642. sjednici od 12. studenoga 2014. godine imenovalo je novo stručno 
povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Mervan Pašić, prof. dr. sc. Neven Elezović i prof. dr. sc. Josip Pečarić – 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet za izbor nastavnika prema raspisanom natječaju 
objavljenom u Večernjem listu od 17. srpnja 2014. godine, Narodnim novinama br. 85 od 16. srpnja 2014. 
godine, web-stranici Fakulteta od 17. srpnja 2014. godine i na web-stranici Euraxessa od 22. srpnja 2014. 
godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje prirodnih znanosti, polje 
matematika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj, na koji su prispjele 
prijave od dr. sc. Tomislava Burića, dr. sc. Anamari Nakić i dr. sc. Maje Resman.  
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Navedeno stručno povjerenstvo razmotrilo je i usporedilo sve prispjele prijave i priloženu dokumentaciju o 
čemu je dalo detaljno obrazloženje u svom izvješću od 1. prosinca 2014. godine te predlaže Fakultetskom 
vijeću da dr. sc. Tomislava Burića izabere u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za 
područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu 
matematiku. Imenovani ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje, kao i pozitivna Mišljenja Povjerenstva 
za upravljanje kvalitetom Fakulteta, Kolegija Zavoda za primijenjenu matematiku i Dekana Fakulteta.  
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.)   
U raspravi na Vijeću su sudjelovali prof. dr. sc. Vesna Županović, izv. prof. dr. sc.    Josipa-Pina Milišić, prof. 
dr. sc. Darko Žubrinić, izv. prof. dr. sc. Mario Krnić, prof. dr. sc. Neven Elezović i dekan prof. dr. sc. Mislav 
Grgić.   
Nakon rasprave dekan je stavio na glasovanje prijedlog stručnog povjerenstva da se u znanstveno-nastavno 
zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto 
docent u Zavodu za primijenjenu matematiku izabere dr. sc. Tomislava Burića.  
 

Sukladno članku 23. stavak 3. i 4. Statuta FER-a Fakultetsko vijeće je većinom glasova donijelo  
 

odluku 
 

Na temelju izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Mervan Pašić, prof. dr. sc. 
Neven Elezović i prof. dr. sc. Josip Pečarić – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Fakultetsko 
vijeće dr. sc. Tomislava Burića izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za 
područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu 
matematiku. 
Imenovani ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje, kao i pozitivna Mišljenja Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom Fakulteta, Kolegija Zavoda za primijenjenu matematiku i Dekana Fakulteta. 
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.) 
 

(Brojanjem glasova utvrđeno je da je „ZA“ navedenu odluku glasovalo 105 članova Fakultetskog vijeća od 
159 nazočnih članova Fakultetskog vijeća.) 
 

4.1.2. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 4. prosinca 2013. godine, Narodnim novinama br. 143 od 2. 
prosinca 2013. godine, web-stranici Fakulteta od 4. prosinca  2013. godine i na web-stranici Euraxessa od 
10. prosinca 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, prispjele su prijave od dr. sc. Vladimira 
Čeperića i dr. sc. Mirka Poljaka.   
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 konstatiralo je da oba pristupnika u 
potpunosti ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluke o nužnim 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i 
Pravilnika o dodatnim uvjetima Fakulteta za izbore u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje docent, oba imaju pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje kao i pozitivna Mišljenja 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne 
i inteligentne sustave i Dekana Fakulteta.  
Navedeno stručno povjerenstvo na temelju usporedbe dosadašnje znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti 
oba pristupnika, postignute ravnoteže istraživačkih, stručnih i nastavnih djelatnosti, te usporedbe područja 
istraživačke djelatnosti pristupnika predlaže  Fakultetskom vijeću izbor dr. sc. Vladimira Čeperića. 
Na temelju izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva 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 i 
pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanje uz pribavljena pozitivna Mišljenja Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta, Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave i 
Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Vladimira Čeperića izabire u znanstveno-nastavno zvanje 
docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na 
radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.)   
 

4.1.3. Dr. sc. Igor Matutinović  – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
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 i pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanja, uz 
pribavljena Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, Kolegija Zavoda za visoki napon i 
energetiku i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Igora Matutinovića izabire u naslovno znanstveno-
nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana 
opća ekonomija u Zavodu za visoki napon i energetiku.  
(Izbor potvrđuje Vijeće društveno-humanističkog područja) 
 

4.2. Reizbori na FER-u  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 4. 12. 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za reizbor u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta za 
niže navedene pristupnike:  
 

4.2.1. Dr. sc. Dragan Jevtić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Maja Matijašević i prof. dr. sc. Dinko Begušić – Sveučilište u Splitu 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta, Kolegija Zavoda za telekomunikacije i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Dragana Jevtića ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina 
za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na  radno mjesto 
redoviti profesor u Zavodu za telekomunikacije.   
(Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.)  
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4.2.2. Dr. sc. Miljenko Mikuc - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Branko Mikac, prof. dr. sc. Dragan Jevtić i prof. dr. sc. Dinko Begušić – Sveučilište u Splitu 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta, Kolegija Zavoda za telekomunikacije i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Miljenka Mikuca ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet 
godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na  radno 
mjesto izvanredni profesor u Zavodu za telekomunikacije.   
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.)   
 

4.2.3. Dr. sc. Igor Čavrak - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Mario Žagar, prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. Željko Hocenski - Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta, Kolegija Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo i Dekana Fakulteta, Fakultetsko 
vijeće dr. sc. Igora Čavraka ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina 
za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana procesno računarstvo i na  radno mjesto docent u 
Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.    
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.)   
 

4.2.4. Dr. sc. Bojan Trkulja - na temelju Izvješća o radu 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, uz pribavljena Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, Kolegija Zavoda za osnove 
elektrotehnike i električka mjerenja i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Bojana Trkulju ponovno 
izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto docent u Zavodu za osnove elektrotehnike i 
električka mjerenja.   
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.)   
 

4.3. Raspis natječaja 
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 4. 12. 2014. i 
8. 12. 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeća radna mjesta i 
imenovanju stručnih povjerenstava:  
 

4.3.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju na 
Fakultetu elektrotehnike i računarstva – 1 izvršitelj.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mario Cifrek, prof. dr. sc. Siniša Srbljić i prof. dr. sc. Hrvoje Gold - 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto upražnjeno 30. rujna 2014. godine zbog odlaska u 
mirovinu dr. sc. Vladimira Mikuličića.)  
 

4.3.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana umjetna inteligencija i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željka Mihajlović, izv. prof. dr. sc. Marin Golub i prof. dr. sc. Goran 
Martinović - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno u zamjenu za radno mjesto prof. dr. sc. 
Nikole Bogunovića redovitog profesora u trajnom zvanju kojem je radni odnos prestao 30. rujna 2014. godine 
zbog odlaska u mirovinu.)  
 

4.3.3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje  računarstvo i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave 
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u zamjenu za dr. sc. Antu Đereka koji koristi neplaćeni dopust do povratka 
imenovanoga na rad.   
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Jan Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i prof. dr. sc. Zoran Skočir.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.)  
 

4.3.4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
umjetna inteligencija i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić, izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i prof. dr. sc. 
Damir Kalpić.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno u zamjenu za radno mjesto prof. dr. sc. 
Nikole Bogunovića redovitog profesora u trajnom zvanju kojem je radni odnos prestao 30. rujna 2014. godine 
zbog odlaska u mirovinu.)  
 

II. Znanstvena zvanja 
4.4.  Izbori u znanstvena zvanja 
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 4. 12. 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

4.4.1. Dr. sc. Predrag Pale – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Mario Žagar, prof. dr. sc. Branko Jeren i prof. dr. sc. Željko Hocenski  - Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku Elektrotehnički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Predrag Pale ispunjava 
uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
4.4.2. Dr. sc. Stjepan Stipetić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. 
prof. dr. sc. Damir Žarko, prof. dr. sc. Zlatko Maljković i prof. dr. sc. Livio Šušnjić – Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Stjepan Stipetić 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.       
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Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

4.5.  Izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja  sa sjednice održane 4. 12. 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o izboru stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom 
obrazovanju prema raspisanom natječaju za pristupnika:  
 
 

4.5.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29. rujna 2014. godine, Narodnim novinama br. 114 od 26. 
rujna 2014. godine, web stranici Fakulteta od 29. rujna 2014. godine i web stranici Euraxessa od 29. rujna 
2014. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo za potrebe projekta HRZZ “De-identification for Privacy Protection in Surveillance 
Systems” i na radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 
izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, prispjele su prijave od Markana Lopara, mag. ing. i Martina 
Soldića, mag. ing.  
Dana 17. studenoga 2014. godine Markan Lopar, mag. ing. povukao je svoju prijavu na predmetni natječaj.   
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, izv. prof. dr. 
sc. Zoran Kalafatić i  doc. dr. sc. Ivica Botički, Fakultetsko vijeće  Martina Soldića, mag. ing. izabire u 
stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo, za potrebe navedenog projekta i na radno mjesto u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave na određeno vrijeme od 2 godine.   
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.6.  Izbor suradnika na projektu - poslijedoktoranda  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 8. 12. 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o izboru suradnika na projektu – poslijedoktoranda prema 
raspisanom natječaju za pristupnike:  
 

4.6.1. Dr. sc. Karla Brkić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Tomislav Hrkać,  izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić i prof. dr. sc. Sven Lončarić, Fakultetsko vijeće dr. sc. Karlu 
Brkić izabire za suradnika na projektu – poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo u 
Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, radi obavljanja istraživačkih 
poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost „De-identification Methods for Soft and Non-biometric 
Identifiers“.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopiti će se na određeno vrijeme do 31. kolovoza  2017. godine.  
 

4.6.2. Dr. sc. Krešimir Križanović – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. 
sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Tomislav Pribanić i doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Krešimira Križanovića izabire za suradnika na projektu – poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija, radi obavljanja istraživačkih 
poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Algorithms for Genome Sequence Analysis“.    
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopiti će se na određeno vrijeme do 31. listopada 2017. godine.  
 

4.7. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

4.7.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Ivane Bosnić podnesenim dana 28. studenoga 2014. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Mario Žagar, prof. dr. sc. Danko Basch i prof. dr. sc. Željko Hocenski 
– Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

4.7.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Jana Šnajdera podnesenim dana 3. prosinca 2014. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u 
znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić, prof. dr. sc. Siniša Srbljić i dr. sc. 
Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik – Institut Ruđer Bošković Zagreb.  
 

4.8. Raspis natječaja  
 

Na temelju Zahtjeva voditelja projekta Hrvatske zaklade za znanost, Suglasnosti Predstojnika Zavoda za visoki 
napon i energetiku i prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 8. 12. 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je 
odluku o raspisu natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva:   
 

4.8.1. Suradnika na projektu - poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili 
područje prirodnih znanosti, polje matematika u Zavodu za visoki napon i energetiku, radi obavljanja 
istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Flexible Energy Nodes in Low Carbon Smart 
Grid“– 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30. rujna 2018. godine.  
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle, prof. dr. sc. Neven Elezović i izv. prof.  dr. sc. Zoran 
Kalafatić.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt.  
 

5.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

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

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 4. 12. 2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganja mentora: 
 

5.1.1. Vedran Albahari, dipl. ing. – tema: "Povećanje efikasnosti procesa funkcijskog testiranja u projektima 
integracije telekomunikacijskog sustava u okružje davatelja telekomunikacijskih usluga". 
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Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Branko Mikac – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka Car – mentorica i izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson 
Nikola Tesla, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.2. Ivan Bonić, dipl. ing. – tema: "Superluminalna propagacija u umjetnim elektromagnetskim 
strukturama". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zvonimir Šipuš – predsjednik, prof. dr. sc. Silvio Hrabar – mentor i prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u 
Dubrovniku Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

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

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 4. 12. 2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po članku 73. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski doktorski studij: 
 

5.2.1. Milan Beslać, dipl. ing. – tema: "Upravljanje radijskim resursima koristeći distribuirane kooperativne 
kognitivne algoritme u samooptimizirajućim mrežama". 
Prihvaća se tema: "Metoda kooperativnog kognitivnog upravljanja radijskim resursima u mobilnim 
komunikacijskim sustavima" (Method of cooperative cognitive radio resource management in mobile 
communication systems). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 4. studenoga 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentorice prof. dr. sc. Sonje Grgić o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

5.2.2. Šandor Ileš, dipl. ing. – tema: "Optimalno upravljanje stupnim kranom bazirano na politopskom 
linearnom parametarski promjenjivom modelu". 
Prihvaća se tema: "Optimal control of a tower crane based on the polytopic linear parameter varying model" 
(Optimalno upravljanje stupnim kranom temeljeno na politopskom linearnom parametarski promjenjivom 
modelu). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Fetah Kolonić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 25. studenoga 2014. godine i 
izvješća na Vijeću mentora prof. dr. sc. Fetaha Kolonića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

5.2.3. Mladen Karan, mag. ing. – tema: "Strojno potpomognuta izgradnja i semantičko pretraživanje zbirki 
pitanja i odgovora". 
Prihvaća se tema: "Računalom potpomognuta izgradnja i semantičko pretraživanje zbirki pitanja i odgovora" 
(Computer-aided construction and semantic search of question and answer collections). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Jan Šnajder. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 30. listopada 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora doc. dr. sc. Jana Šnajdera o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

5.2.4. Martina Kutija, dipl. ing. – tema: "Upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom bez mjernog 
člana brzine vrtnje". 
Prihvaća se tema: "Bezsenzorsko upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom temeljeno na fazno 
zatvorenoj petlji" (Sensorless control of wind turbine cage induction generator based on phase-locked loop). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: doc. dr. sc. Damir Sumina. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 1. prosinca 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora doc. dr. sc. Damira Sumine o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

5.2.5. Dinka Lale, dipl. ing. – tema: "Dostatnost zaliha nuklearnog goriva u slučaju intenzivnog doprinosa 
nuklearne energije ukupnoj svjetskoj proizvodnji energije". 
Prihvaća se tema: "Procjena dostatnosti zaliha nuklearnog goriva u slučaju značajnog doprinosa nuklearne 
energije ukupnoj svjetskoj proizvodnji energije" (Estimation of nuclear fuel supply sufficiency in the case of 
significant nuclear energy contribution to the total world energy production) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Dubravko Pevec. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 30. listopada 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Dubravka Peveca o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

5.2.6. Ivan Lujo, dipl. ing. – tema: "Svjetlovodni intenzitetni senzori za mjerenje vibracija". 
Prihvaća se tema: "Vibracijski senzor utemeljen na promjeni razdiobe elektromagnetskog polja u svjetlovodu" 
(Vibration sensor based on electromagnetic field redistribution in optical fiber). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš. 
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Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 10. listopada 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Zvonimira Šipuša o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

5.2.7. Mr. sc. Kristina Perić, dipl. ing. – tema: "Metoda planiranja „pametnog grada“ uključivanjem 
neodređenosti ". 
Prihvaća se tema: "Metodologija elektroenergetskog planiranja pametnog grada uključivanjem stohastičkih i 
spoznajnih neodređenosti" (Smart city power planning methodology by including stochastic and knowledge 
uncertainties). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 25. studenoga 2014. godine i 
izvješća na Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Zdenka Šimića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

5.2.8. Ivana Stupar, mag. ing. – tema: "Raspoređivanje usluge u računalnom oblaku zasnovano na modelu 
s minimalnim troškom izvođenja usluge". 
Prihvaća se tema: "Model-based cloud service deployment with minimal operational cost" (Raspoređivanje 
usluge u računalnom oblaku zasnovano na modelu s minimalnim troškom izvođenja usluge). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 24. listopada 2014. godine i izvješća 
na Vijeću predsjednice Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Maje Matijašević o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 4. 12. 2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i izboru članova Povjerenstva za ocjenu 
disertacije 
 

5.3.1. Mr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Prijelazne elektromagnetske pojave pri sklapanju malih 
induktivnih i kapacitivnih struja u visokonaponskim postrojenjima".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Ivo Uglešić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak – predsjednik, prof. dr. sc. Ivica 
Pavić – član i doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb – član. 
 

5.3.2. Mr. sc. Dorian Ivančić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Jednoslojno upravljanje memorijom temeljeno na integraciji 
dodjeljivanja i zbrinjavanja memorije".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Danko Basch  dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mario Žagar – predsjednik, doc. dr. sc. Leonardo 
Jelenković – član i dr. sc. Davor Antonić, viši znanstveni suradnik, ANTONIĆ, d.o.o. Zagreb – član. 
 

5.3.3. Mr. sc. Miroslav Macan, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Smanjivanje istosmjerne komponente struje izmjenjivača s 
galvanskim odvajanjem na tračničkim vozilima".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Željko Jakopović  dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Viktor Šunde – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Ilić 
– član i dr. sc. Neven Čobanov, znanstveni suradnik, Končar-Institut za elektrotehniku, Zagreb – član. 
 

5.3.4. Alan Mutka, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Adaptivno upravljanje gibanjem četveronožnoga robota korištenjem promjenjive 
podatnosti rotirajućih spiralnih stopala".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Zdenko Kovačić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – predsjednik, prof. dr. sc. Ivan 
Petrović – član i prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
 

5.3.5. Ivan Rajšl, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Modelling coordinated operation of two independently owned hydro power plants in 
same basin" (Modeliranje koordiniranoga rada dviju hidroelektrana različitih vlasnika na istom vodnom slivu). 
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Slavko Krajcar i prof. dr. sc. Ivar Wangensteen, Norwegian University of 
Science and Technology, Trondheim, Norveška dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Delimar – predsjednik, prof. dr. sc. 
Damir Kalpić – član i izv. prof. dr. sc. Ranko Goić, Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje – član. 
 

5.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 4. 12. 2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

5.4.1. Mario Hrgetić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Vehicle dynamics state estimation based on sensor fusion by adaptive Kalman filter" 
(Procjena stanja dinamike vozila zasnovana na fuziji senzora primjenom adaptivnoga Kalmanova filtra) 
Prihvaća se ocjena disertacija na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Petrović 
– predsjednik, prof. dr. sc. Vedran Bilas – član i izv. prof. dr. sc. Nenad Kranjčević, Sveučilište u Zagrebu 
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Fakultet strojarstva i brodogradnje – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Ivan 
Petrović – predsjednik, prof. dr. sc. Vedran Bilas – član i izv. prof. dr. sc. Nenad Kranjčević, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član (zamjenik: doc. dr. sc. Hrvoje Džapo). 
 

5.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Računarstvo     
 

              Pristupnik/ca                   Povjerenstvo 
 

1. Mr. sc. Reni Banov, dipl. ing. Izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić – predsjednik 
  Izv. prof. dr. sc. Davor Grgić – mentor 
  Prof. dr. sc. Damir Šljivac, ETF Osijek – član 
 

2. Martina Melinščak, dipl. ing. Doc. dr. sc. Marko Subašić – predsjednik 
  Prof. dr. sc. Sven Lončarić – mentor 
  Prof. dr. sc. Zoran Vatavuk, Edukacijsko rehabilitacijski 

fakultet, Zagreb – član 
 

5.6. Seminar za stjecanje generičkih vještina 
5.6.1. Marko Gulin, mag. ing. – priznaje se, na temelju sudjelovanja na seminaru “International EU Grant 
Academy for Research and Innovation” i uz suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje 
generičkih vještina. 
 

5.6.2. Martina Melinščak, dipl. ing. – priznaje se, na temelju sudjelovanja na radionici “Javni nastup” u 
organizaciji IEEE Hrvatske sekcije i uz suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje 
generičkih vještina. 
 

5.7. Brisanje kolegija 
 

5.7.1. Nicoletta Saulig, dip. ing. – odobrava se na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost 
mentora, brisanje kolegija: Odabrana poglavlja matematičke analize. 
 

5.8.  Raspis natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje 
akademskog stupnja doktora znanosti u I. (ljetni) semestar ak. god. 2014./2015. 

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 4. prosinca 2014. godine, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo   

odluku 
 

5.8.1. Raspisuje se javni natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje 
akademskog stupnja doktora znanosti u I. (ljetni) semestar u ak.god. 2014./2015. 
- Upisna kvota: 30 slobodnih mjesta 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 4. sjednici održanoj 18. studenoga 2014. u 346. akademskoj godini 
(2014./2015.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

5.9.1. Anamarija Bjelopera, dipl. ing. – tema: "Uklanjanje degradacije slike primjenom statističkoga modela 
prirodne scene i percepcijske mjere kvalitete slike" (Image degradation removal using statistical model of 
natural scene and perceptual image quality measure). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnice je: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
 

5.9.2. Mr. sc. Drago Bago, dipl. ing. – tema: "Metoda korelacije podataka o udarima munja i kvarovima u 
srednjenaponskim mrežama"  (Method of data correlation of lightning strokes and failures in medium voltage 
networks). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
 

5.9.3. Mr. sc. Dražen Ćika, dipl. ing. – tema: "Detection and classification of objects using multielectrode 
capacitive sensors" (Primjena višeelektrodnih kapacitivnih senzora za detekciju i klasifikaciju objekata). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Hrvoje Džapo. 
 

5.9.4. Mr. sc. Nenad Dragun, dipl. ing. – tema: "Granularno predstavljanje znanja zasnovano na aspektnom 
pristupu" (Granular knowledge representation based on aspect approach). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Nikola Bogunović. 
 

5.9.5. Zdravko Eškinja, dipl. ing. – tema: "Intelligent heat flow control of double skin facade systems" 
(Inteligentno upravljanje toplinskim tokom u sustavima dvoslojnih fasada). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Zoran Vukić i dr. sc. Ognjen Kuljača, Brodarski institut, Zagreb. 
 

5.9.6. Zlatko Hanić, dipl. ing. – tema: "Proračun stacionarnih stanja sinkronih strojeva primjenom strujno 
ovisnih funkcija ulančanih tokova" (Calculation of steady-state conditions of synchronous machines using 
current dependent flux linkage functions). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Vražić. 
 

5.9.7. Ana Branka Jerbić, dipl. ing. – tema: "Extraction of movement related oscillatory changes from 
electroencephalogram with application to brain-computer interface" (Izlučivanje elektroencefalografskih 
oscilatornih promjena vezanih uz pokrete s primjenom na sučelje mozga i računala) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Mario Cifrek. 
 

5.9.8. Goran Pavlaković, dipl. ing. – tema: "Arhitektura izlaznog stupnja poluvodičkog kratkovalnog 
odašiljača velike snage za digitalnu radiodifuziju" (Output stage architecture of high-power solid-state 
shortwave digital transmitter). 
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Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
 

5.9.9. Kristian Skračić, mag. ing. – tema: "Knowledge-based authentication using decentralised verifiers" 
(Autentifikacija decentraliziranim verifikatorima zasnovana na znanju). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Mile Šikić. 
 

5.9.10. Boris Šnajder, dipl. ing. – tema: "Upravljanje potrošnjom energije u bežičnoj mreži kamera visoke 
razlučivosti za periodički nadzor okoliša"  (Power management in wireless network of high resolution cameras 
for periodic environment monitoring). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Vedran Bilas i izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić. 
 

6.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
 

6.1. Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
u I. (ljetni) semestar ak. god. 2014./2015. 

 

Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 1. prosinca 2014. godine i odluke 
Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ sa sastanka održanog 1. 
prosinca 2014. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
6.1.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska 
sigurnost“ u I. ljetnom semestru ak. god. 2014./2015. 
Broj slobodnih mjesta: 20 ukupno. 
 

6.2. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ održane 1. 
prosinca 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 1. prosinca 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog rada za 
sljedećeg studenta: 
 

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

6.3. Promjena mentora završnog specijalističkog rada 
6.3.1. IVANKA MARINIĆ, dipl. ing. - odobrava se promjena mentora: umjesto preminulog  izv. prof. dr. sc. 
Marijana Đureka imenuje se novi mentor: doc. dr. sc. Marin Vuković. 
 

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

 

6.4. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

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

 

6.4.1. NINA  KRAGOVIĆ, dipl. ing. 
Tema: "UTJECAJ PROMJENE TEHNOLOGIJE ODAŠILJANJA TELEVIZIJSKOG SIGNALA NA 
UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA" ("IMPACT OF CHANGE IN TELEVISION 
TRANSMISSION TECHNOLOGY ON RADIOFREQUENCY SPECTRUM USAGE"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Radovan 
Zentner - predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić - mentorica i prof. dr. sc. Branka Medved Rogina - Institut 
"Ruđer Bošković" Zagreb - članica. 
 

6.5. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 1. prosinca 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
od 1. prosinca 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog 
specijalističkog rada za sljedećeg studenta:  
 

 

6.5.1. IVAN  PASKOVIĆ, dipl. ing. 
Tema: "UČINKOVITA KONTROLA RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA" ("EFFICIENT 
CONTROL OF RADIO FREQUENCY SPECTRUM"). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Bonefačić - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner - mentor i prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku - 
član. 
Zamjenica: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
 

 

III. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ 
 

6.6. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ održane 1. 
prosinca 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 1. prosinca 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Transformatori“ za sljedećeg studenta: 
 



9 
 

6.6.1.  DARIO  TRBUŠIĆ, dipl. ing.  
Tema: "ANALIZA UTJECAJNIH ČIMBENIKA NA KVALITETU ČELIČNIH LIMOVA ZA JEZGRE 
TRANSFORMATORA" (ANALYSIS OF THE INFLUENCE FACTORS ON THE QUALITY OF 
TRANSFORMER CORE STEELS). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković – 
predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Filetin - Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje - mentor i 
dr. sc. Žarko Janić – Končar Energetski transformatori d.o.o. Zagreb.  
                       

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

6.7. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

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

6.7.1.  TOMISLAV ČORAK, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "RADIJSKO PLANIRANJE MREŽE BAZNIH POSTAJA GSM-R SUSTAVA NA 
ŽELJEZNIČKOM KORIDORU RH1" (RADIO PLANNING OF BASE STATIONS NETWORK FOR GSM-R 
SYSTEM ON RAILWAY CORRIDOR RH1). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul. 
 

6.7.2. VEDRAN LJUBIĆ, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "AUTOMATIZIRANO UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA U 
RAZINI" (AUTOMATIC CONTROL OF RAILWAY LEVEL CROSSINGS). 
Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Toš – Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 

6.8. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 1. prosinca 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 1. prosinca 
2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog 
rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Željeznički elektrotehnički sustavi“ za sljedećeg studenta: 
 

6.8.1. KRUNOSLAV CAZIN, dipl. ing.  
Tema: "ANALIZA SINKRONIZACIJE SDH MREŽE U HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA" 
(ANALYSIS OF SDH NETWORK SYNCHRONIZATION OWNED BY CROATIAN RAILWAYS) 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc.  Sonja Grgić – 
predsjednica, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – mentor i dr. sc. Sonja Zentner Pilinsky, profesorica visoke škole 
- Tehničko veleučilište Zagreb.        
 

7.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 
 

7.1. Izvješće Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete FER-a 
 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o Izvješću Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava 
osiguravanja kvalitete FER-a. 
 

Fakultetsko vijeće prihvatilo je Izvješće Povjerenstva o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na 
Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

(Izvješće se nalazi u repozitoriju: Djelatnički intranet; Sjednice FV-a; Prilozi zapisnicima FV-a.)  
 
 

    Dekan 

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


