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Zapisnik 640. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 17. rujna 2014. godine 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/14-02/29, Ur.broj: 251-67/100-14/15 
od 12. rujna 2014. i nadopune poziva od 17. rujna 2014. godine 
 

5. Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

5.1. Upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij FER-a za stjecanje akademskog stupnja doktora 
znanosti u I. (zimski) semestar ak. god. 2014./2015.  

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa elektroničke sjednice održane 15.9.2014. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
 

5.1.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. (zimski) semestar akademske godine 
2014./2015. na poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti i 
imenovanje mentora. 
 

Polje:   Pristupnici 
Elektrotehnika:  16 
Računarstvo:   15 
Ukupno:   31 
 

5.2.  Upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori” u I. (zimski) semestar ak. 
god. 2014./2015. 

 

Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. rujna 2014. godine i odluke 
Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ sa sastanka održanog 2. rujna 2014. 
godine, te prikupljenih prijava, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

5.2.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. (zimski) semestar akademske godine 
2014./2015. na poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori”. 
 

5.3.  Upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij “Željeznički elektrotehnički sustavi” u I. 
(zimski) semestar ak. god. 2014./2015. 

 

Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. rujna 2014. godine i odluke 
Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ sa sastanka 
održanog 2. rujna 2014. godine, te prikupljenih prijava, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

odluku 
 

5.3.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. (zimski) semestar  akademske godine 
2014./2015. na poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“. 
 

5.4. Izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
 

Na temelju Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na FER-u, FER-ovog Priručnika za osiguravanje 
kvalitete, Priručnika za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

1. U akademskoj godini 2014./2015. provodi se unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete FER-a. 
 

2. Rok za izradu unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete FER-a je 5. prosinca 2014. godine. 
 

3. U povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete FER-a imenuju se: 
- prof. dr. sc. Željka Mihajlović, predsjednica, 
- izv. prof. dr. sc. Mario Kušek, 
- doc. dr. sc. Marko Lacković, Hrvatska radiotelevizija, 
- Leonard Novosel, mag. ing., 
- Silvija Jurić-Bubić, 
- Maja Filaković, studentica. 
 

4. Zadaća povjerenstva je provođenje postupka unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na 
FER-u. Unutarnjom prosudbom sustava osiguravanja kvalitete analiziraju se sve provedene aktivnosti 
osiguravanja kvalitete i njihova učinkovitost te razlozi neprovođenja određenih aktivnosti. Povjerenstvo 
će provoditi unutarnju prosudbu u skladu s nacionalnim i ESG (European Standards and Guidelines for 
Quality Assurance) standardima. 

 

5. Na temelju izvješća Povjerenstva o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete FER-a, koje će 
biti dostavljeno Fakultetskom vijeću FER-a na uvid, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) 
provodi vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete. 

 

6. Mandat članova Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete FER-a traje do 
kraja akademske godine 2014./2015. 

 
 

6.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori i reizbori na FER-u  
 

6.1. Izbori na FER-u                            
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih dana 4.9.2014. 
i 9.9.2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u suradnička zvanja i na radna mjesta prema 
raspisanim natječajima za pristupnike:  
 

6.1.1. Danijel MLINARIĆ, dipl. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. 
dr. sc. Vedran Mornar, prof. dr. sc. Mirta Baranović i prof. dr. sc. Mario Žagar, Fakultetsko vijeće Danijela 
Mlinarića, dipl. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
grana informacijski sustavi i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjeno računarstvo.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Vedran Mornar.  
Sukladno Zakonu s imenovanim sklopiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 godina.  
 



2 

 

6.1.2. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 20.05.2014. godine, Narodnim novinama br. 61 od 
21.05.2014. godine, web stranici Fakulteta od 20.05.2014. godine i web stranici Euraxessa od 20.05.2014. 
godine za izbor suradnika u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektrostrojarstvo i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju 
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme, prispjele su prijave od Igora Sirotića, mag. ing. i Marina Uzelca, mag. ing. 
Stručno povjerenstvo u sastavu izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, prof. dr.sc. Zlatko Maljković i prof. dr. sc. Ivica 
Pavić konstatiralo je da oba pristupnika ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju za izbor u suradničko zvanje asistenta.  
Na temelju objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te većeg dosadašnjeg radnog iskustva u traženom 
području i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta izabire Igora Sirotića, 
mag. ing. u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektrostrojarstvo i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Viktor Šunde.  
Sukladno Zakonu s imenovanim sklopiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 godina.  
 

6.1.3. Pavle SKOČIR, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Gordan Ježić, izv. prof. dr. sc. Mario Kušek i izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultetsko vijeće Pavla 
Skočira, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije.   
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Gordan Ježić.   
Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 20.05.2014. godine i Odluci Fakultetskog vijeća od 
02.07.2014. godine s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava imenovanoga teretit će 10% RN-HAKOM i 50% RN-FTW, a 40% 
sredstava osigurat će Sveučilište u Zagrebu.  
 

6.1.4. Sara ŽULJ, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Ratko Magjarević, izv. prof. dr. sc. Igor Lacković i prof. dr.s c. Vladimir Medved – Sveučilište u Zagrebu 
Kineziološki fakultet, Fakultetsko vijeće Saru Žulj, mag. ing.  izabire u suradničko zvanje asistent za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke 
sustave i obradbu informacija.    
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ratko Magjarević.    
Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 20.05.2014. godine i Odluci Fakultetskog vijeća od 
02.07.2014. godine s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava imenovane teretit će 60% RN-OZIMS, a 40% sredstava osigurat 
će Sveučilište u Zagrebu.  
 

6.1.5. Luka HUMSKI, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Zoran Skočir, doc. dr. sc. Marko Banek i izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak, Fakultetsko vijeće da Luku 
Humskog, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto asistent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka 
mjerenja.    
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zoran Skočir.   
Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 20.05.2014. godine i Odluci Fakultetskog vijeća od 
02.07.2014. godine s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava imenovanoga teretit će 60% projekt s Finom i Konzumom, a 40% 
sredstava osigurat će Sveučilište u Zagrebu.  
 

6.1.6. Boris FAŽO, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. 
sc. Mario Vražić, doc. dr. sc. Damir Sumina i izv. prof. dr. sc. Marko Delimar, Fakultetsko vijeće Borisa Fažu, 
mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektrostrojarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.    
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Mario Vražić.     
Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 20.05.2014. godine i Odluci Fakultetskog vijeća od 
02.07.2014. godine s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava imenovanoga teretit će 60% projekt „Razvoj naprednih struktura 
upravljanja asinkronih vjetroagregata“, a 40% sredstava osigurat će Sveučilište u Zagrebu.  
 

6.1.7. Josip BAČMAGA, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. 
dr. sc. Adrijan Barić, prof. dr.sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Ratko Magjarević, Fakultetsko vijeće Josipa 
Bačmagu, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektronika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave.     
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Adrijan Barić.     
Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 20.05.2014. godine i Odluci Fakultetskog vijeća od 
02.07.2014. godine s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava imenovanoga teretit će 60% projekt IMOLA i IMOLA POT, a 40% 
sredstava osigurat će Sveučilište u Zagrebu.  
 

6.1.8. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 17.07.2014. godine, Narodnim novinama br. 85 od 
16.07.2014. godine, web stranici Fakulteta od 17.07.2014. godine i web stranici Euraxessa od 22.07.2014. 
godine za izbor asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana arhitektura računalnih 
sustava i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave – 2 izvršitelja na određeno vrijeme od 3 godine prispjele su prijave od Tonija Benussija, 
mag. ing., Marka Đurasevića, mag. ing. i Nikoline Frid, mag. ing.  
Pristupnik Toni Benussi, mag. ing. dana 01.09.2014. godine pisanim putem povukao je svoju prijavu.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk, prof. dr. sc. 
Željka Mihajlović i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić, Fakultetsko vijeće u suradničko zvanje asistent za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana arhitektura računalnih sustava i na radno mjesto 
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asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave izabire Marka 
Đurasevića, mag. ing. i Nikolinu Frid, mag. ing.      
Za pristupnika Marka Đurasevića, mag. ing. za mentora se imenuje prof. dr. sc. Željka Mihajlović, a za 
pristupnicu Nikolinu Frid, mag. ing. za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk.  
Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 20.05.2014. godine i Odluci Fakultetskog vijeća od 
02.07.2014. godine s imenovanima će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava Nikoline Frid, mag. ing. teretit će 60% projekt „Embedded 
computor engineering Learning platform – E2LP“, a 40% sredstava osigurat će Sveučilište u Zagrebu. 
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava Marka Đurasevića, mag. ing. teretit će 60% projekt „Modeliranje i 
vizualizacija sustava složenih objekata – MVSSO“, a 40% sredstava osigurat će Sveučilište u Zagrebu.  
 

6.1.9. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 17.07.2014. godine, Narodnim novinama br. 85 od 
16.07.2014. godine, web stranici Fakulteta od 17.07.2014. godine i web stranici Euraxessa od 22.07.2014. 
godine za izbor asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme od 3 godine prispjele su prijave od Pavla Prentašića, mag. ing. i Matee Đonlić, mag. ing.   
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Sven Lončarić, doc. dr. sc. Marko Subašić i izv. prof. dr. sc. 
Zoran Kalafatić konstatiralo je da oba pristupnika ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju za izbor u suradničko zvanje asistenta.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta u suradničko 
zvanje asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija izabire Pavle 
Prentašić, mag. ing., budući da ima viši prosjek ocjena na diplomskom studiju, dobitnik je pet nagrada Josip 
Lončar, Rektorove nagrade i ima sedam objavljenih znanstvenih radova i radno iskustvo na sličnim 
poslovima.   
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Sven Lončarić.  
Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 20.05.2014. godine i Odluci Fakultetskog vijeća od 
02.07.2014. godine s Pavlom Prentašićem, mag. ing., će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u 
trajanju od 3 godine.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava imenovanoga teretit će 60% RN-ISPA11, a 40% sredstava 
osigurat će Sveučilište u Zagrebu.  
 

6.1.10. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 17.07.2014. godine, Narodnim novinama br. 85 od 
16.07.2014. godine, web stranici Fakulteta od 17.07.2014. godine i web stranici Euraxessa od 22.07.2014. 
godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika i  
na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, 
prispjele su prijave od Bojana Pažeka, mag. math., Tanje Puklek, mag.math., Hrvoja Planinića, mag. math., 
Ivana Strizića, mag. ing., Luke Žunića, mag. math., Zorana Brajkovića, mag. math., Mislava Miškovića, dipl. 
ing. mat., Ivane Šain, mag. math., Andreja Novaka, mag. math., Ane Anušić, mag. math. i  Stjepana Šebeka, 
mag. math. 
Stručno povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Tomislav Šikić, doc. dr. sc. Igor Velčić i doc. dr. sc. Sanda Pleslić 
konstatiralo je da svi pristupnici ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
za izbor u suradničko zvanje asistenta prema raspisanom natječaju.  
Nakon razmatranja i usporedbe svih pristiglih prijava i obavljenog razgovora sa svim pristupnicima i prijedloga 
stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta Stjepana Šebeka, mag. math. izabire u suradničko 
zvanje asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na suradničko radno mjesto asistent u 
Zavodu za primijenjenu matematiku.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Neven Elezović.  
Sukladno Zakonu s Stjepanom Šebekom, mag. math. će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u 
trajanju od 6 godina.  
(Predmetno radno mjesto odobreno je za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa 
Sveučilišta u Zagrebu Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje). 
 

6.1.11. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 17.07.2014. godine, Narodnim novinama br. 85 od 
16.07.2014. godine, web stranici Fakulteta od 17.07.2014. godine i web stranici Euraxessa od 22.07.2014. 
godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika i  
na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme 
od 3 godine, prispjele su prijave od Zorana Brajkovića, mag.math., Mislava Miškovića, dipl. ing. mat., Ivane 
Šain, mag. math. i Ane Anušić, mag. math. 
Stručno povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Tomislav Šikić, doc. dr. sc. Igor Velčić i doc. dr. sc. Sanda Pleslić 
konstatiralo je da svi pristupnici ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
za izbor u suradničko zvanje asistenta prema raspisanom natječaju.  
Nakon razmatranja i usporedbe svih pristiglih prijava i obavljenog razgovora sa svim pristupnicima i prijedloga 
stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta Anu Anušić, mag. math. izabire u suradničko zvanje 
asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu 
za primijenjenu matematiku.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Vesna Županović.  
Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 20.05.2014. godine i Odluci Fakultetskog vijeća od 
02.07.2014. godine s Anom Anušić, mag. math će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju 
od 3 godine.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava imenovane teretit će 60% vlastita sredstva Fakulteta, a 40% 
sredstava osigurat će Sveučilište u Zagrebu.  
 

6.1.12. Darko ŠTRIGA, mag. ing. / mag. oec. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
doc. dr. sc. Vedran Podobnik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić – Ericsson Nikola 
Tesla Zagreb, Fakultetsko vijeće Darka Štrigu, mag. ing. / mag. oec. izabire u suradničko zvanje asistenta za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika radi stjecanja stupnja doktora znanosti za rad na 
znanstveno-istraživačkom projektu „A Platform for Context-Aware Social Networking of Mobile Users (Smart 
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Social)” financiranom od Ericsson Nikola Tesla – voditelj projekta doc. dr. sc. Vedran Podobnik i na suradničko 
radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije. 
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Vedran Podobnik.    
Sredstva za plaću i ostala materijalna primanja osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopiti će se na određeno vrijeme do 28.02.2015. godine.    
 

6.1.13. Josip LONČAR, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Silvio Hrabar, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš i izv. prof. dr. sc. Igor Krois, Fakultetsko vijeće Josipa Lončara, 
mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika radi 
stjecanja stupnja doktora znanosti za rad na znanstveno-istraživačkom UKF projektu „Passive and active 
metamaterial structures for guiding, scattering and radiation of electromagnetic energy“ voditelj projekta 
prof. dr. sc. Silvio Hrabar i na radno mjesto u Zavodu za radiokomunikacije.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Silvio Hrabar.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna primanja osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopiti će se na određeno vrijeme do 14.10.2015. godine.    
 

6.2. Produljenje Ugovora o radu sukladno članku 87 stavak 6 Statuta Sveučilišta u Zagrebu  i Odluci i 
Rješenju Ustavnog suda broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. 07. 2014. godine 

 

Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 4.9.2014. godine i dostavljenih prijedloga zavodskih 
kolegija o utvrđenim potrebama za nastavkom rada redovitih profesora u trajnom zvanju, koji istekom ove 
akademske godine navršavaju 65 ili više godina života, a uzimajući u obzir njihov znanstveni doprinos i 
uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju mladih znanstvenika, Fakultetsko vijeće  Fakulteta donosi odluku 
o produljenju Ugovora o radu za ak.god. 2014./2015. i 2015./2016. sljedećim redovitim profesorima u trajnom 
zvanju: 

1. prof. dr. sc. Mladen Kos – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika 

2. prof. dr. sc. Ignac Lovrek – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika 

3. prof. dr. sc. Neven Mijat – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektronika  

4. prof. dr. sc. Branko Mikac – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika 

 

Odluka Fakultetskog vijeća proslijediti će se Vijeću tehničkog područja na potvrdu, po dobivanju koje će se 
pristupiti sklapanju Ugovora o radu.  
 

6.3. Pokretanje postupaka reizbora   
 

Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 4.9.2014. 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:  
 

6.3.1. Dr. sc. Šandor DEMBITZ  – na radnom mjestu izvanrednog profesora za  područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika  u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka 
mjerenja.  
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Maja Matijašević i prof. dr. sc. Dinko 
Begušić – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

6.3.2. Dr. sc. Dragan JEVTIĆ – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika  u Zavodu za telekomunikacije.   
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Maja Matijašević i prof. dr. sc. Dinko 
Begušić – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

6.3.3. Dr. sc. Sanda PLESLIĆ – na radnom mjestu docenta za područje prirodnih  znanosti, polje fizika, 
grana atomska i molekularna fizika u Zavodu za primijenjenu fiziku.   
Imenuje se stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Vesna Borjanović, izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić i prof. 
dr. sc. Vesna Volovšek – Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.  
 

6.4. Imenovanje stručnog povjerenstva  
 

6.4.1. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta organizacije i informatike Varaždin radi izbora 
nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo za grupu predmeta vezanih uz mreže računala na Katedri 
za informatičke tehnologije i računarstvo – 1 izvršitelj, Fakultetsko vijeće Fakulteta za prijavljenog pristupnika 
dr. sc. Matu Bobana imenuje stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Vlado Glavinić, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Drago Žagar – Sveučilište J.J. 
Strosmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

6.5. Poništenje objavljenih natječaja   
 

Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 16.9.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta donijelo je sljedeće odluke:  
 

6.5.1. Poništava se natječaj objavljen u Večernjem listu od 17.07.2014. godine, Narodnim novinama br. 85 od 
16.07.2014. godine, web stranici Fakulteta od 17.07.2014. godine i web stranici Euraxessa od 22.07.2014. 
godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu fiziku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme.  
(Predmetno radno mjesto bilo je raspisano za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa 
Sveučilišta u Zagrebu Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.) 
Odluka o raspisivanju predmetnog natječaja bila je donesena na 639. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 
02.07.2014. godine.  
 

6.5.2. Poništava se natječaj objavljen u Večernjem listu od 17.07.2014. godine, Narodnim novinama br. 85 od 
16.07.2014. godine, web stranici Fakulteta od 17.07.2014. godine i web stranici Euraxessa od 22.07.2014. 
godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje fizika  i na 
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suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu fiziku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 3 
godine.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretila bi 60% vlastita sredstva Fakulteta, a 40% sredstava 
osiguravalo bi Sveučilište u Zagrebu. 
Odluka o raspisivanju predmetnog natječaja bila je donesena na 639. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 
02.07.2014. godine.  
 

6.6. Raspis natječaja  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 
16.9.2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeća radna mjesta i 
imenovanju stručnih povjerenstava:     

6.6.1. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na 
suradničko radno mjesto asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željko Butković, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i izv. prof. dr. sc. Miljenko 
Mikuc.   
(Predmetno radno mjesto raspisuje se uvjetno do dobivanja suglasnosti Privremenog vijeća vojnih studija, za 
potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta u Zagrebu Vojno inženjerstvo i Vojno 
vođenje i upravljanje). 
 

Raspisi natječaja od točke 6.6.2. do točke 6.6.24. odobravaju se sukladno Odobrenju Hrvatske zaklade za 
znanost za zapošljavanje 23 doktoranda odobren temeljem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih 
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. (Obavijest HRZZ broj: I-2784-2014 od 15.09.2014. godine.) 
 

6.6.2. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - Sustainable Optical Communication and Sensor Systems based 
on Extended-Cavity Resonators (mentor doc. dr. sc. Dubravko Babić) radno mjesto u Zavodu za 
radiokomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Dubravko Babić, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš i izv. prof. dr. sc. Igor Krois. 
 

6.6.3. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta Dynamic Management of Physically Coupled Systems of Systems – 
DYMASOS (mentor izv. prof. dr. sc. Mato Baotić) radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno 
inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mato Baotić, izv. prof. dr. sc. Mario Vašak i izv. prof. dr. sc. Jadranko 
Matuško.  
 

6.6.4. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta Animal and robot Societies Self-organise and Integrate by Social 
Interaction - ASSISI_bf (mentor prof. dr. sc. Stjepan Bogdan) radno mjesto u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, prof. dr. sc. Željko Ban i prof. dr. sc. Željko Jakopović.   
 

6.6.5. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - Textile Antennas for Smart Environment (mentor prof. dr. sc. 
Davor Bonefačić) radno mjesto u Zavodu za radiokomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Davor Bonefačić, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Bojan Ivančević.  
 

6.6.6. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ - Opening up education through Seamless and COLLAborative Mobile 
learning on tablet computers (mentor doc. dr. sc. Ivica Botički) radno mjesto u Zavodu za primijenjeno 
računarstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Ivica Botički, doc. dr. sc. Slaven Zakošek i prof. dr. sc. Danko Basch.  
 

6.6.7. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart Networks 
of People, Machines and Organizations – mentor prof. dr. sc. Gordan Ježić i na radnom mjestu u Zavodu za 
telekomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Gordan Ježić, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc i doc. dr. sc. Marko Banek.   
 

6.6.8. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ - De-identification Methods for Soft and Non-Biometric Identifiers 
(mentor izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić) radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i doc. dr. sc. Josip 
Knezović.  
 

6.6.9. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta Carewell - Multi-level integration for patients with complex needs (mentor 
prof. dr. sc. Mario Kovač) radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mario Kovač, izv. prof. dr. sc. Danko Basch i doc. dr. sc. Leonardo 
Jelenković.   
 

6.6.10. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - Autism Diagnostic Observation with Robot Evaluator (mentor prof. 
dr. sc. Zdenko Kovačić)  radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i izv. prof. dr. sc. Damir 
Žarko.   
 

6.6.11. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - Flexible energy nodes in low carbon smart grid (mentor izv. prof. 
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dr. sc. Igor Kuzle) radno mjesto u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 
godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i  izv. prof. dr. sc. Mario 
Vražić.   
 

6.6.12. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta FP7-ICT ''CADDY – Cognitive Autonomous Diving Buddy'' (mentor doc. dr. 
sc. Nikola Mišković) radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Nikola Mišković, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i prof. dr. sc. Fetah Kolonić,  
 

6.6.13. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - Human-centric Communications in Smart Networks (mentor izv. 
prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko) radno mjesto u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, doc. dr. sc. Vedran Podobnik i prof. dr. sc. Zoran 
Skočir.   
 

6.6.14. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - A low-cost automated system to measure the three-dimensional 
shape of trunk surface (mentor doc. dr. sc. Tomislav Pribanić) radno mjesto u Zavodu za elektroničke sustave 
i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Tomislav Pribanić, doc. dr. sc. Mile Šikić i izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj.    
 

6.6.15. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ - De-identification for Privacy Protection in Surveillance Systems 
(mentor prof. dr. sc. Slobodan Ribarić)  radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić i  doc. dr. sc. Ivica 
Botički.   
 

6.6.16. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - High-performance Semiconductor Devices for Wireless Circuit and 
Optical Detection Applications (mentor izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj) radno mjesto u Zavodu za 
elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj, prof. dr. sc. Adrija Barić i prof. dr. sc. Mario Cifrek.    
 

6.6.17. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - Development of Advanced Sensorless Control of Permanent 
Magnet Generator for Improving Energy Efficiency (mentor doc. dr. sc. Damir Sumina) radno mjesto u 
Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Damir Sumina, izv. prof. dr. sc. Mario Vražić  i doc. dr. sc. Juraj Havelka.    
 

6.6.18. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ - Multi-class object detection for smart vehicles and safer roads 
(mentor izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić) radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić, izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i prof. dr. sc. Mario 
Žagar.    
 

6.6.19. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ - Algorithms for Genome Sequence Analysis (mentor doc. dr. sc. Mile 
Šikić) radno mjesto u Zavodu za elektrotehničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Tomislav Pribanić i doc. dr. sc. Jan Šnajder.  
 

6.6.20. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta eWALL (mentor prof. dr. sc. Dina Šimunić) radno mjesto u Zavodu za 
radiokomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Dina Šimunić, prof. dr. sc. Krešimir Malarić i doc. dr. sc. Bojan Trkulja.    
 

6.6.21. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - Numerical Modelling of Complex Electromagnetic Phenomena in 
Transformers (mentor doc. dr. sc. Bojan Trkulja) radno mjesto u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka 
mjerenja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Bojan Trkulja, prof. dr. sc. Željko Štih i izv. prof. dr. sc. Davor Grgić.    
 

6.6.22. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - Development of Code Package for Advanced Gamma and 
Neutron Shielding Analysis (mentor doc. dr. sc. Krešimir Trontl) radno mjesto u Zavodu za primijenjenu fiziku 
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Krešimir Trontl, prof. dr. sc. Dubravko Pevec i izv. prof. dr. sc. Zdenko 
Šimić.     
 

6.6.23. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - Control-based Hierarchical Consolidation of Large Consumers for 
Integration in Smart Grids  (mentor izv. prof. dr. sc. Mario Vašak) radno mjesto u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i prof. dr. sc. Zlatko 
Maljković.     
 

6.6.24. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ - Advanced Electric Drives for Traction Applications (mentor izv. 
prof. dr. sc. Damir Žarko) radno mjesto u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju – 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme od 2 godine.     
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Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko, izv. prof. dr. sc. Mario Vražić i prof. dr. sc. Tomislav 
Tomiša.  
 

Pristupnici po natječaju uz obvezne uvjete trebaju ispunjavati i uvjete za upis na doktorski studij kao i dodatne 
kriterije propisane od Hrvatske zaklade za znanost što će biti navedeno u javnom natječaju.  
 

II. Znanstvena zvanja 
 

6.7.  Izbor u znanstveno zvanje  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 4.9.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

6.7.1. Dr. sc. Marin GOLUB – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Siniša Srbljić, prof. dr. sc. Nikola Bogunović i prof. dr. sc. Željko Hocenski - Sveučilište J.J. Strosmayera u 
Osijeku Elektrotehnički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Marin Golub 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.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

6.7.2. Dr. sc. Vedran PODOBNIK – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc.  Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Gordan Ježić i prof. dr. sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Vedran 
Podobnik 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 
elektrotehnika.       
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

6.7.3. Dr. sc. Iva BAČIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc.  
Krešimir Malarić, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i izv. prof. dr. sc. Zoran Blažević - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnica dr. sc. Iva Bačić 
ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovane 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.)   
 

6.7.4. Dr. sc. Ivan BUDISELIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc.  
Siniša Srbljić, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić i izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić – Ericsson Nikola Tesla 
Zagreb, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Ivan Budiselić 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.)   
 

6.7.5. Dr. sc. Ratko GRBIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. 
sc.  Mato Baotić, izv. prof. dr. sc. Marin Golub i izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković – Sveučilište J.J. 
Strosmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet,  Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Ratko 
Grbić ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor 
imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje temeljne 
tehničke znanosti i 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 zahtjev Sveučilišta J.J. Strosmayera u Osijeku Elektrotehničkog fakulteta.)   
 

6.7.6. Dr. sc. Vedran PODOBNIK – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc.  Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Gordan Ježić i prof. dr. sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Vedran 
Podobnik 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.)   
 

6.7.7. Dr. sc. Ana SOVIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Damir Seršić, prof. dr. sc. Branko Jeren i prof. dr. sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnica dr. sc. Ana Sović 
ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovane 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.)   
 

6.8. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

6.8.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Krešimira TRONTLA podnesenim dana 02.09.2014. 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 prof. dr. 
sc. Željko Bogdan – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.   
 

6.8.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Kristine MARASOVIĆ podnesenim dana 30.06.2014. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje  stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović, doc. dr. sc. Leonardo Jelenković i prof. dr. 
sc. Goran Martinović – Sveučilište J.J. Strosmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
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6.8.3. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Marina ŠILIĆA podnesenim dana 26.08.2014. 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. Siniša Srbljić, izv. prof. dr. sc. Marin Golub i izv. prof. dr. sc. Darko 
Huljenić – Ericsson Nikola Tesla Zagreb.  
 

7.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

7.1.   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 4.9.2014. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora: 
 

7.1.1. Andrea Andrijašević, dipl. ing. – tema: "Utjecaj fonetskog sadržaja govornog signala na algoritme za 
slijepu estimaciju vremena odjeka". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Damir Seršić – predsjednik, prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović – mentor, izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić, 
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – mentor, izv. prof. dr. sc. Kristijan Jambrošić – član i izv. prof. dr. sc. 
Ivan Đurek – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.2. Nikola Banić, mag. ing. – tema: "Metode za računalnu postojanost boja za rad u stvarnom vremenu 
visoke točnosti temeljene na Retinex pristupu te učenju". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. 
Marko Subašić – predsjednik, prof. dr. sc. Sven Lončarić – mentor i izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Sveučilište 
u Zagrebu Grafički fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.3. Tamara Hadjina, dipl. ing. – tema: "Upravljanje mrežnim pretvaračem vjetroagregata tijekom mrežnih 
poremećaja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Nedjeljko Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić – mentor, dr. sc. Krešimir Vrdoljak, znanstveni 
suradnik, KONČAR - Inženjering za energetiku i transport d.d, Hrvatska – mentor, prof. dr. sc. Željko Ban – 
član i doc. dr. sc. Danijel Pavković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.4. Iva Harbaš, mag. ing.  –  tema: "Metoda za detekciju vegetacije uz prometnice temeljena na 
značajkama iz vidljivog dijela spektra". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Sven Lončarić – predsjednik, doc. dr. sc. Marko Subašić – mentor i prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.5. Ivan Grbavac, dipl. ing. – tema: "Razvoj softvera pomoću meta-generatora za izradu predložaka za 
generiranje izvornog koda". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Damir Kalpić – predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – mentor i prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.6. Perica Ilak, mag. ing. – tema: "Koordinacija proizvodnje iz vjetrene elektrane i hidroelektrane". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Marko Delimar – predsjednik, prof. dr. sc. Slavko Krajcar – 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. 
 

7.1.7. Magdalena Krbot Skorić, dipl. ing. – tema: "Ispitivanje funkcionalnog stanja vibracijskog osjetnog 
puta primjenom metode vibracijskih evociranih potencijala". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Igor Krois – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Cifrek – mentor i doc. dr. sc. Mario Habek, spec. neurolog, 
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Katedra za neurologiju – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.8. Dinka Lale, dipl. ing. – tema: "Dostatnost zaliha nuklearnog goriva u slučaju intenzivnog doprinosa 
nuklearne energije ukupnoj svjetskoj proizvodnji energije". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. 
Krešimir Trontl – predsjednik, prof. dr. sc. Dubravko Pevec – mentor i dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni 
savjetnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.9. Ivan Lujo, dipl. ing. – tema: "Svjetlovodni intenzitetni senzori za mjerenje vibracija". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Juraj Bartolić – predsjednik, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – mentor i prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u 
Dubrovniku Odjel za Elektrotehniku i računarstvo – član. 
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Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.10. Vedran Miletić, prof. matematike i informatike – tema: "Metoda za povećanje raspoloživosti optičke 
telekomunikacijske mreže u prisustvu zavisnosti kvarova". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Željka Car – predsjednica, prof. dr. sc. Branko Mikac – mentor i doc. dr. sc. Mladen Tomić, Sveučilište u 
Rijeci Tehnički fakultet. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.11. Krešimir Šakić, dipl. ing. – tema: "Metoda za subjektivno ispitivanje kvalitete prikaza 3D 
videosekvenci utemeljena na internetskom ispitivanju velike skupine ljudi". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Gordan Šišul – predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić – mentorica i prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, 
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.12. Mr. sc. Željko Tabaković, dipl. ing. – tema: "Dodjeljivanje frekvencija u spoznajnom radiju uporabom 
sekvencijalnog bojanja grafova". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Borivoj Modlic 
– predsjednik, prof. dr. sc. Mislav Grgić – mentor 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. 
 

7.2. 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 4.9.2014. 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: 
 

7.2.1.  Mr. sc. Drago Bago, dipl. ing. – tema: "Metoda korelacije podataka o udarima munja i događaja u 
pogonu srednjenaponskih mreža". 
Prihvaća se 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. 
Mentori pristupnika je: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 8. srpnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ive Uglešića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.2.  Anamaria Bjelopera, dipl. ing. – tema: "Uklanjanje izobličenja u slici uporabom statističkog modela 
prirodne scene". 
Prihvaća se tema: "Uklanjanje degradacije slike primjenom statističkog 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. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 3. srpnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice prof. dr. sc. Sonje Grgić o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

Točka 7.2.3. Mario Bogdanović, dipl. ing. – skida se s dnevnog reda sjednice zbog nenazočnosti mentora. 
 

7.2.4.  Mr. sc. Dražen Ćika, dipl. ing. – tema: "Detekcija i klasifikacija objekata u ograničenom prostoru 
korištenjem višeelektrodnih kapacitivnih senzora". 
Prihvaća se 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. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 16. srpnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora doc. dr. sc. Hrvoja Džape o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

7.2.5. Mr. sc. Nenad Dragun, dipl. ing. – tema: "Granularno predstavljanje znanja zasnovano na aspektnom 
pristupu". 
Prihvaća se 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. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 4. lipnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Nikole Bogunovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.6. Zdravko Eškinja, mag. ing. – tema: "Inteligentno upravljanje toplinskim tokom u sustavima dvoslojnih 
fasada".  
Prihvaća se 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. 
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Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Zoran Vukić i dr. sc. Ognjen Kuljača, znanstveni savjetnik, Brodarski 
institut, Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 29. svibnja 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Zorana Vukića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

7.2.7. Zlatko Hanić, dipl. ing. – tema: "Proračun stacionarnih stanja sinkronih strojeva upotrebom strujno 
ovisnih funkcija ulančenih tokova". 
Prihvaća se 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. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 10. srpnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Marija Vražića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.8. Ana Branka Jerbić, dipl. ing. – tema: "Izlučivanje elektroencefalografskih oscilatornih promjena 
vezanih uz pokrete s primjenom na sučelje mozga i računala". 
Prihvaća se 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. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 9. srpnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Marija Cifreka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

7.2.9. Goran Pavlaković, dipl. ing. - tema: "Izlazni stupanj 10 kW poluvodičkog kratkovalnog odašiljača za 
digitalnu radiodifuziju". 
Prihvaća se tema: "Arhitektura izlaznog stupnja poluvodičkog kratkovalnog odašiljača velike snage za 
digitalnu radiodifuziju" (Output stage architecture of high-power solid-state shortwave digital transmitter). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 27. lipnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Silvija Hrabara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.10. Kristian Skračić, mag. ing. – tema: "Raspodijeljena autentikacija korisnika temeljem znanja 
uporabom dinamičkih pitanja". 
Prihvaća se tema: "Knowledge-based authentication using decentralised verifiers" (Autentifikacija 
decentraliziranim verifikatorima zasnovana na znanju). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Mile Šikić 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 7. srpnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora doc. dr. sc. Mile Šikića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

7.2.11. Boris Šnajder, dipl. ing. – tema: "Upravljanje potrošnjom bežične mreže kamera visoke razlučivosti 
za periodički nadzor okoliša". 
Prihvaća se 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. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 5. lipnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Vedrana Bilasa o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 4.9.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju članova Povjerenstva za 
ocjenu  disertacije: 
 

7.3.1. Marko Gulić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Automatsko pronalaženje podudarnosti u ontologijama primjenom paralelne kompozicije 
osnovnih metoda".  
Mentor pristupnika izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mirta Baranović – predsjednica, doc. dr. sc. Marko 
Banek – član i prof. dr. sc. Mladen Varga, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – član. 
 

7.3.2. Adriana Lipovac, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Predviđanje učestalosti neuklonjivih pogrešaka u prijenosu frekvencijskog 
multipleksa ortogonalnih podnosilaca vremenski disperzivnim kanalom".  
Mentor pristupnice prof. dr. sc. Borivoj Modlic dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
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Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mislav Grgić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan 
Šišul – član i doc. dr. sc. Ivan Vilović, Sveučilište u Dubrovniku Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član. 
 

7.3.3. Mr. sc. Darko Markulin, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Formalizam za modeliranje poslovnog upravljanja javnom 
telekomunikacijskom mrežom".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Marijan Kunštić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Skočir – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario 
Kušek – član i prof. dr. sc. Slavko Šarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član.  
 

7.3.4. Boško Milešević, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Elektromagnetski utjecaj sustava električne željeznice na metalne strukture".  
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. Zlatko Maljković – predsjednik, izv. prof. dr. sc. 
Viktor Milardić – član i prof. dr. sc. Gorazd Štumberger, Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko, Laboratorij za energetiko, Republika Slovenija – član. 
 

7.3.5. Miran Pobar, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Sinteza hrvatskoga govora utemeljena na odabiru jedinica i stohastičkim modelima".  
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Slobodan Ribarić i prof. dr. sc. Ivo Ipšić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet 
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. Zoran Kalafatić – predsjednik, doc. dr. sc. 
Tomislav Hrkać – član i izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u Rijeci Odjel za informatiku – članica. 
 

7.3.6. Mr. sc. Nenad Težak, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Aktivno potiskivanje niskofrekvencijskih struja smetnji primjenom 
upravljanih mrežnih sučelja energetskih pretvarača u željezničkim vozilima".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Ivan Petrović dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Željko Jakopović – predsjednik, prof. dr. sc. Željko 
Ban – član i izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički 
fakultet – član. 
 

7.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 4.9.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

7.4.1. Sabina Baraković, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Multidimensional modelling of quality of experience for mobile web browsing" 
(Višedimenzionalno modeliranje iskustvene kvalitete pregledavanja sadržaja weba putem pokretnih uređaja). 
Mentorica pristupnice je: doc. dr. sc. Lea Skorin Kapov. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek 
– predsjednik, prof. dr. sc. Maja Matijašević – članica, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – član, izv. prof. dr. sc. 
Jesenka Pibernik, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – članica i dr. sc. Martin Varela, znanstveni 
suradnik, VTT Technical Research Centre of Finland, Oulu, Finska – član, te se imenuje povjerenstvo za 
obranu u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek – predsjednik, prof. dr. sc. Maja Matijašević – članica, izv. prof. 
dr. sc. Gordan Gledec – član,  izv. prof. dr. sc. Jesenka Pibernik, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – 
članica i dr. sc. Martin Varela, znanstveni suradnik, VTT Technical Research Centre of Finland, Oulu, Finska 
– član (zamjenice: izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko i izv. prof. dr. sc. Željka Car). 
 

7.4.2. Tomislav Capuder, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Market and environment driven optimization of flexible distributed multi-
generation" (Tržišno i okolišno uvjetovana optimizacija fleksibilnih distribuiranih višegeneracijskih jedinica). 
Mentor pristupnika je prof. dr. sc. Davor Škrlec.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor 
Kuzle – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Kalpić – član i dr. sc. Goran Granić, znanstveni savjetnik, Energetski 
institut “Hrvoje Požar” Zagreb – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor 
Kuzle – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Kalpić – član i dr. sc. Goran Granić, znanstveni savjetnik, Energetski 
institut “Hrvoje Požar” Zagreb – član (zamjenik: prof. dr. sc. Tomislav Tomiša). 
 

7.4.3. Davor Davidović, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Solving large dense symmetric eigenproblem on hybrid architectures" (Rješavanje 
velikog punog simetričnog svojstvenog problema na hibridnim arhitekturama). 
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i prof. dr. sc. Karolj Skala, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoran 
Kalafatić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Osvin Pavčević – član i prof. dr. sc. Enrique S. Quintana Ortí, 
Universidad Jaime I, Department of Computer Science and Engineering, Castellón,  Španjolska – član, te se 
imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario 
Osvin Pavčević – član i prof. dr. sc. Sanja Singer, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – 
članica (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk). 
 

7.4.4. Vana Jeličić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Holistic approach to energy saving in wireless networks of energy-hungry sensors for 
smart surveillance" (Holistički pristup štednji energije u bežičnim mrežama senzora visoke potrošnje za 
pametni nadzor). 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Vedran Bilas i doc. dr. sc. Davide Brunelli, University of Trento, 
Department of Industrial Engineering, Italija. 
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Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Vučić 
– predsjednik, doc. dr. sc. Darko Vasić – član i izv. prof. dr. sc. Antonio Šarolić, Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. 
Mladen Vučić – predsjednik, doc. dr. sc. Darko Vasić – član i izv. prof. dr. sc. Antonio Šarolić, Sveučilište u 
Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član (zamjenik: doc. dr. sc. Hrvoje Džapo). 
 

7.4.5. Matko Orsag, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Hybrid adaptive control system with augmented user interaction for stable aerial 
manipulation" (Hibridni adaptivni sustav upravljanja s proširenim korisničkim sučeljem za stabilne manipulacije 
u letu). 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i prof. dr. sc. Paul Y. Oh, Drexel University Mechanical 
Engineering Department, SAD. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko 
Kovačić – predsjednik, prof. dr. sc. Vesna Županović – članica i prof. dr. sc. Anibal Ollero, University of Seville 
Ingeniería de Sistemas y Automática Department, Seville, Španjolska – član, te se imenuje povjerenstvo za 
obranu u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – predsjednik, prof. dr. sc. Vesna Županović – članica i prof. 
dr. sc. Anibal Ollero, University of Seville Ingeniería de Sistemas y Automática Department, Seville, 
Španjolska – član (zamjenik: prof. dr. sc. Ivan Petrović). 
 

7.4.6. Mr. sc. Predrag Pale, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Model of multimedia textbook based on capturing of lectures and 
aligned with cognitive learning theories" (Model višemedijskog udžbenika zasnovanoga na snimci predavanja 
usklađen s kognitivnim teorijama učenja). 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mario Žagar. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić 
– predsjednik, prof. dr. sc. Branko Jeren – član i prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić, Sveučilište u Zagrebu 
Filozofski fakultet – članica, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – 
predsjednik, prof. dr. sc. Branko Jeren – član i prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić, Sveučilište u Zagrebu 
Filozofski fakultet – članica (zamjenica: prof. dr. sc. Mirta Baranović). 
 

7.4.7. Tomislav Pavlović, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvaračem napajanim fotonaponskim 
modulom s ciljem maksimizacije proizvedene snage".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Ban. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljko 
Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Viktor Šunde – član i prof. dr. sc. Miro Milanovič, Univerza v Mariboru 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,  Republika Slovenija – član, te se imenuje 
povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – predsjednik, prof. dr. sc. Viktor Šunde – član i 
prof. dr. sc. Miro Milanovič, Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Republika Slovenija – član (zamjenik: prof. dr. sc. Ivan Petrović). 
 

7.4.8. Stjepan Stipetić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Optimiranje elektromagnetskoga proračuna serije sinkronih motora s trajnim 
magnetima".  
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko 
Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Ivan Gašparac – član i dr. sc. Milutin Pavlica, znanstveni suradnik, Institut 
za elektroprivredu i energetiku Zagreb – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. 
Zlatko Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Ivan Gašparac – član i dr. sc. Milutin Pavlica, znanstveni suradnik, 
Institut za elektroprivredu i energetiku Zagreb – član (zamjenik: prof. dr. sc. Sead Berberović). 
 

7.4.9. Vitomir Šeba, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Prilagodljivo skakanje frekvencija u OFDM širokopojasnim radijskim mrežama".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Borivoj Modlic. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mislav Grgić 
– predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – član i prof dr. sc. Tomislav Švedek, Sveučilište Josip Juraj 
Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. 
dr. sc. Mislav Grgić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – član i prof dr. sc. Tomislav Švedek, 
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član (zamjenik: prof. dr. sc. Tomislav 
Kos). 
 

7.4.10. Peter Škoda, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Heterogeni računalni sustav s programirljivim poljem logičkih elemenata za 
učenje stabla odluke".  
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i prof. dr. sc. Branka Medved Rogina, Institut Ruđer 
Bošković.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikola 
Bogunović – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić – član i prof. dr. sc. Željko Hocenski, Sveučilište 
Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u 
sastavu: prof. dr. sc. Nikola Bogunović – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić – član i prof. dr. sc. 
Željko Hocenski, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član (zamjenik: doc. 
dr. sc. Leonardo Jelenković). 
 

7.4.11. Mr. sc. Vladimir Tudić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Modeliranje električkih karakteristika fotonaponske amorfno-
nanokristalične silicijske ćelije".  
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak i dr .sc. Davor Gracin, viši znanstveni suradnik, Institut 
Ruđer Bošković Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav 
Petković – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj – član i dr. sc. Andreja Gajović, znanstvena 
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savjetnica, Institut Ruđer Bošković Zagreb – članica, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. 
dr. sc. Tomislav Petković – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj – član i dr. sc. Andreja Gajović, 
znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković Zagreb – članica (zamjenik: prof. dr. sc. Tomislav Tomiša). 
 

7.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

            Pristupnik/ca              Povjerenstvo 
 

1. Goran Banjac, mag. ing.    Izv. prof. dr. sc. Mate Baotić – predsjednik 
      Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – mentor 

  Izv. prof. dr. sc. Goran Lončar, Sveučilište u   
Zagrebu Građevinski fakultet – član 

 

2. Goran Benčić, dipl. ing.   Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – mentor 

  Dr. sc. Krešimir Vrdoljak, znanstveni 
  suradnik, KONČAR –  Inženjering za  
 energetiku i transport d.d, Hrvatska – član 

 

3. Josip Ćesić, mag. ing.   Izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Ivan Petrović – mentor 

Doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, Fakultet 
prometnih znanosti, Zagreb – član 

 

4. Bruno Jurišić, mag. ing.   Prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Ivo Uglešić – mentor 

Doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, HERA,  
Zagreb – član 

 

5. Edin Kočo, mag. ing.   Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – predsjednik 
    Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – mentor 

Prof. dr. sc. Mladen Crneković, Fakultet  
strojarstva i brodogradnje Zagreb – član 

 

6. Kruno Lenac, mag. ing.   Izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Ivan Petrović – mentor 

Doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, Fakultet 
prometnih znanosti, Zagreb – član 

 

7. Anita Martinčević, mag. ing. Izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško –  
  predsjednik 
   Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – mentor 
  Doc. dr. sc. Marino Grozdek, Fakultet  
  strojarstva i brodogradnje, Zagreb – član 

 

8. Anton Marušić, dipl. ing.    Prof. dr. sc. Željko Štih – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Sead Berberović – mentor 

Doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, HERA  
Zagreb – član 

 

9. Petra Mesarić, mag. ing.  Izv. prof. dr. sc. Marko Delimar – predsjednik 
   Prof. dr. sc. Slavko Krajcar –  mentor 
  Dr. sc. Minea Skok, znanstvena suradnica, EI Hrvoje 

Požar, Zagreb – članica 
 

10. Branimir Novoselnik, mag. ing.   Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – predsjednik 
     Izv. prof. dr. sc. Mato Baotić – mentor 

Doc. dr. sc. Andrej Jokić, Fakultet  
strojarstva i brodogradnje Zagreb – član 
 

 

7.6. Promjena mentora 
 

7.6.1. Mr. sc. Denis Čeke, dipl. ing. – odobrava se, umjesto dosadašnjeg mentora pok. izv. prof. dr. sc. 
Marijana Đureka, imenovanje mentora: doc. dr. sc. Boris Milašinović. 
 

7.6.2. Mr. sc. Danimir Pečur, dipl. ing. – odobrava se, umjesto dosadašnjih mentora: prof. dr. sc. Ignac 
Lovrek i pok. prof. dr. sc. Željko Panian, imenovanje mentora: prof. dr. sc. Ignac Lovrek. 
 

7.7. Stipendije FER-a 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 4.9.2014. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo                                                      

odluke 
 

Polje: Računarstvo 
 

           Pristupnik/ca 
 

1. Mate Čobrnić, dipl. ing. 
 
 

 
2. Ivan Filković, mag. ing. 

 
 
 

3. Ivan Krešo, mag. ing. 

                                   

                      Povjerenstvo       
 

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Mario Kovač – mentor 
Prof. dr. sc. Željko Hocenski, ETF Osijek – član 
 

Izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić – predsjednik 
Izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – mentor 
Doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, Fakultet prometnih 
znanosti, Zagreb – član   

Doc. dr. sc. Tomislav Pribanić – predsjednik 
Izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, ETF Osijek – član 



14 

 

7.7.1. Produljuje se stipendija FER-a za doktorande – korisnike koji upisuju 4. (ljetni) semestar ak. god. 
2013./2014.: Andreja Brajko, Eva Cetinić i Luka Samaržija. 
 

7.7.2. Produljuje se stipendija FER-a za doktorande – korisnike koji upisuju 6. (ljetni) semestar ak. god. 
2013./2014.: Janko Džodan, Matija Gulić i  Vanja Smailović. 
 

7.8.  Prijelaz na doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
 

7.8.1. Mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u IV. (zimski) 
semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.8.2. Boris Brestovec, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u II. (zimski) 
semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.8.3. Blaženka Brkljač, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u IV. (zimski) 
semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.8.4. Goran Čačić, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u IV. (zimski) 
semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.8.5. Mr. sc. Ninoslav Čerkez, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u II. 
(zimski) semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.8.6. Mr. sc. Goran Gvozden, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij  FER-a te upis u IV. 
(zimski) semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.8.7. Mr. sc. Edin Huseinbašić, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u IV. 
(zimski) semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.8.8. Krešimir Jozić, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u II. (zimski) 
semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.8.9. Siniša Knežević, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u II. (zimski) 
semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.8.10. Ranko Munk, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u II. (zimski) 
semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.8.11. Ante Previšić, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u II. (zimski) 
semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.8.12. Matija Zečević, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u II. (zimski) 
semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.9. Izvedba nastave na doktorskom studiju u ak. god. 2014./2015. 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 4.9.2014. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 

odluku 
7.9.1. Prihvaća se promjena nositelja u izvedbi nastave na doktorskom studiju u ak. god. 2014./2015. kako 
sljedi: 
 

- Predmet Aktivne antene 
- Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Ervin Zentner 

  prof. dr. sc. Davor Bonefačić 
- Novi nositelji:  prof. dr. sc. Juraj Bartolić 

 prof. dr. sc. Davor Bonefačić 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 16. sjednici održanoj 8. srpnja 2014. u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

7.10.1. Mario Brčić, dipl. ing. – tema: "Proactive-reactive project scheduling with flexibility and quality 
requirements" (Proaktivno-reaktivno vremensko raspoređivanje na projektima sa zahtjevima fleksibilnosti i 
kvalitete). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Damir Kalpić. 
 

7.10.2. Luka Celić, mag. ing. – tema: "Energy efficient wireless sensor network for long term continuous 
acquisition and monitoring of physiological parameters" (Energetski učinkovita bežična senzorska mreža za 
dugotrajno kontinuirano prikupljanje i nadzor fizioloških parameta). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ratko Magjarević. 
 

7.10.3. Tomo Galić, dipl. ing. – tema: "Optimalni pogon virtualne elektrane s mikro- kogeneracijskim 
sustavima u tržišnim uvjetima" (Optimal operation of virtual power plant with micro cogeneration systems in 
the electricity market environment).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić. 
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7.10.4. Ivan Mrčela, dipl. ing. – tema: "Kompenzacija mrtvoga vremena i napona vođenja tranzistora i dioda 
kod diodno pritegnutoga trorazinskoga izmjenjivača (Compensation of dead time and conduction voltage of 
transistors and diodes in a three level neutral point clamped inverter).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Viktor Šunde. 
 

7.10.5. Đula Nađ, dipl. ing. – tema: "Guidance and control of autonomous underwater agents with 
acoustically aided navigation" (Vođenje i upravljanje autonomnim podvodnim agentima uz akustički 
potpomognutu navigaciju).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Nikola Mišković. 
 

7.10.6. Alma Oračević, dipl. ing. – tema: "Secure and reliable object tracking in wireless sensor networks" 
(Sigurno i pouzdano praćenje objekta u bežičnim senzorskim mrežama).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Mladen Kos i izv. prof. dr. sc. Suat Özdemir, Gazi University, Engineering 
Faculty,Turska. 
 

7.10.7. Juraj Petrović, mag. ing. – tema: "Automatizirano vrednovanje dijagnostičkih vještina zasnovano na 
ispitanikovom oblikovanju pravila za rješavanje scenarijskih problemskih zadataka" (Automated diagnostic 
skill assessment based on examinee's explication of rules for scenario-based problem solving tasks).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Branko Jeren. 
 

7.10.8. Stjepan Picek, dipl. ing. – tema: "Applications of evolutionary computation to cryptology" (Primjene 
evolucijskog računarstva u kriptologiji). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Marin Golub i izv. prof. dr. sc. Lejla Batina, Radboud University, 
Faculty of Science, Nizozemska. 
 

7.10.9. Joško Rokov, dipl. ing. – tema: "Knowledge-based method and efficient hardware architecture for 
color constancy" (Metoda i učinkovita sklopovska arhitektura za postizanje postojanosti boja temeljene na 
znanju). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Sven Lončarić. 
 

7.10.10. Ivan Sikirić, dipl. ing. – tema: "Computer vision based traffic scene analysis for fleet management" 
(Analiza prometnih scena računalnim vidom za upravljanje voznim parkovima).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić. 
 

7.10.11. Vanja Smailović, mag. ing. – tema: "User profile for provisioning information and communication 
services based on user influence" (Korisnički profil za pružanje informacijskih i komunikacijskih usluga 
zasnovanih na utjecajnosti korisnika).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Vedran Podobnik. 
 

7.10.12. Josip Vuković, mag. ing. – tema: "Proširenje područja rada sustava nadopune satelitske navigacije 
lokalno prilagođenim modelom ionosfere" (Extension of operating area of satellite navigation augmentation 
system using locally adapted ionospheric model).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc.Tomislav Kos. 
 

8.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost” 
 

8.1. Promjena mentora 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost” održane 2. 
rujna 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. rujna 2014. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluke:  
 

8.1.1. OSKAR KRIŽANEC, dipl. ing. - odobrava se promjena mentora: umjesto preminulog  izv. prof. dr. sc. 
Marijana Đureka imenuje se novi mentor: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc. 
 

8.1.2. NIVES PANIJAN, dipl. ing. - odobrava se promjena mentora: umjesto preminulog  izv. prof. dr. sc. 
Marijana Đureka imenuje se novi mentor: doc. dr. sc. Stjepan Groš. 
 

8.2. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost” održane 2. 
rujna 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. rujna 2014. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluke:  
 

8.2.1. IVANKA MARINIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
“Informacijska sigurnost” do 30. rujna 2015. godine. 
 

8.2.2. NIVES PANIJAN, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
“Informacijska sigurnost” do 30. rujna 2015. godine. 
 

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

 

8.3. Prijedlog tema završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 2. rujna 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. 
rujna 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada na 
sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ za sljedeće studente: 
 

8.3.1.  TOMISLAV BARTOLEC, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI UPORABE  
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RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA PRIMJENOM KOGNITIVNIH RADIJSKIH  
TEHNOLOGIJA" ("EFFICIENCY IMPROVEMENT OF RADIO FREQUENCY SPECTRUM USAGE BY 
EXPLOITING COGNITIVE RADIO TECHNOLOGIES ") 
Mentorica:  prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
 

8.3.2.  KREŠIMIR MAZOR, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "GOSPODARSKA VRIJEDNOST RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA 
NAMIJENJENOG MREŽAMA JAVNIH POKRETNIH KOMUNIKACIJA"  ("ECONOMIC VALUE OF RADIO 
FREQUENCY SPECTRUM ALLOCATED TO PUBLIC MOBILE NETWORKS") 
Mentorica:  prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
 

8.3.3.  DOMAGOJ RUDANČIĆ, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "UNAPREĐENJE I OPTIMIZACIJA POSTUPKA ANALIZE REZULTATA MJERENJA 
RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA" ("IMPROVEMENT AND OPTIMIZATION OF RADIO FREQUENCY 
SPECTRUM MEASUREMENT RESULTS ANALYSIS PROCEDURE") 
Mentor:  izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner. 
 

8.4. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 2. rujna 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. 
rujna 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku:  
 

8.4.1. IVAN VIDLIČKA, dipl. iur. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija  
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ do 28. veljače 2015. godine. 
 

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

8.5.  Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora  
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Željeznički elektrotehnički sustavi” 
održane 2. rujna 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. rujna 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada na  
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Željeznički elektrotehnički sustavi“ i imenovanju mentora za 
sljedećeg studenta: 

 

8.5. 1. MARKO ŽGANEC, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "ANALIZA SMETNJI I KVAROVA NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA U 
REPUBLICI HRVATSKOJ U SVRHU POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA I UČINKOVITOSTI 
ODRŽAVANJA" (DISTURBANCES AND FAILURE ANALYSIS FOR RAILWAY CROSSINGS IN REPUBLIC 
OF CROATIA IN THE PURPOSE OF INCREASING TRAFFIC SAFETY AND MAINTENANCE EFFICIENCY) 
Mentorica: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 

 

         Dekan 
 

                   Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 
 


