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Zapisnik 645. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu  
održane 18. veljače 2015.  

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 13. veljače 2015. godine.  
 

3.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori i reizbori na FER-u  
 

3.1. Izbori na FER-u                            
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5. 2. 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u suradnička zvanja i na radna mjesta prema raspisanim 
natječajima za pristupnike: 
 

3.1.1. Mladen Karan, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Bojana Dalbelo Bašić, izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i prof. dr. sc. Damir Kalpić, Fakultetsko vijeće 
Mladena Karana, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana umjetna inteligencija i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Jan Šnajder.   
Sukladno zakonu o Znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanim će se  sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme u trajanju od šest godina. 
 

3.1.2. Domagoj Alagić, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. 
dr. sc. Jan Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i prof. dr. sc. Zoran Skočir, Fakultetsko vijeće Domagoja 
Alagića, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
umjetna inteligencija i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne 
i inteligentne sustave.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić.  
S Domagojem Alagićem, mag. ing. sklopiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme do povratka na rad s 
neplaćenog dopusta doc. dr. sc. Ante Đereka, a najduže na vrijeme od godinu dana.   
 

3.2. Reizbori na FER-u  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5. 2. 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:   
 

3.2.1. Dr. sc. Tomislav Hrkać - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. 
prof. dr. sc. Siniša Šegvić, prof. dr. sc. Slobodan Ribarić i prof. dr. sc. Goran Martinović - Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
Fakulteta, Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave i Dekana Fakulteta, 
Fakultetsko vijeće dr. sc. Tomislava Hrkaća reizabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet 
godina za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana arhitektura računalnih sustava i na  radno 
mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. 
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.)   
 

3.3. Raspis natječaja  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5. 2. 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeće radno mjesto i imenovanju stručnog 
povjerenstva:  
 

3.3.1. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na 
suradničko radno mjesto asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zavodu za visoki napon i 
energetiku - 2 izvršitelja na određeno vrijeme, do povratka na rad prof. dr. sc. Davora Škrleca kojem radni odnos 
miruje iz razloga što je izabran za  zastupnika u Europski Parlament, a najdulje pet godina.   
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić, prof. dr. sc. Igor Kuzle i izv. prof.  dr. sc. Mario Vražić.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.)  
 

II. Znanstvena zvanja 
 

3.4.  Izbori u znanstvena zvanja 
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sa sjednice održane 5. 2. 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

3.4.1. Dr. sc. Krešimir Trontl – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Dubravko Pevec, prof. dr. sc. Nikola Čavlina i prof. dr. sc. Željko Bogdan -  Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće  daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Krešimir Trontl 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.)   
 

3.4.2. Dr. sc. Ivana Bosnić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Mario 
Žagar, prof. dr. sc. Danko Basch i prof. dr. sc. Željko Hocenski – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet, Fakultetsko vijeće daje  mišljenje da pristupnica dr. sc. Ivana Bosnić ispunjava uvjete iz 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovane 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.)   
 

3.5.  Izbor suradnika na projektu - poslijedoktoranda  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5. 2. 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o izboru suradnika na projektu – poslijedoktoranda prema raspisanom 
natječaju:   
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3.5.1. Dr. sc. Anamari Nakić –  na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Igor Kuzle, prof. dr. sc. Neven Elezović i izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić, Fakultetsko vijeće dr. sc. Anamari 
Nakić izabire za suradnika na projektu – poslijedoktoranda za područje prirodnih znanosti, polje matematika u 
Zavodu za visoki napon i energetiku, radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za 
znanost „FENISG - Flexible Energy Nodes in Low Carbon Smart Grid”.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopiti će se na određeno vrijeme do 30. rujna 2018. godine.  
 

3.6. Izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5. 2. 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o izboru stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju 
prema raspisanom natječaju za pristupnika:  
 

3.6.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 9. prosinca 2014. godine, Narodnim novinama br. 146 od 10. 
prosinca 2014. godine, web stranici Fakulteta od 9. prosinca 2014. godine i web stranici Euraxessa od 10. 
prosinca 2014. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika potrebe projekta HRZZ “Numeričko modeliranje složenih 
elektromagnetskih pojava u transformatorima” i na radno mjesto u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka 
mjerenja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, prispjele su prijave od Leile Luttenberger, mag. ing., 
Eugena Štimca, mag. ing., Filipa Jelavića, mag. ing., Ane Drandić, mag. ing., Mislava Trbušića, mag. ing., 
Gorana Grdenića, mag. ing. i Ivana Milažara, mag. ing.   
Stručno povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Bojan Trkulja, prof. dr. sc. Željko Štih i izv. prof. dr. sc. Davor Grgić 
na temelju uvida u dokumentaciju pristupnika konstatiralo je da pristupnici Leila Luttenberger, mag. ing., Eugen 
Štimac, mag. ing., Filip Jelavić, mag. ing., Ana Drandić, mag. ing., Mislav Trbušić, mag. ing. i Goran Grdenić, 
mag. ing. ispunjavaju obvezne uvjete za izbor u navedeno zvanje, dok pristupnik Ivan Malažar, mag. ing. ne 
ispunjava obvezne uvjete za izbor u navedeno zvanje, jer nema prosjek ocjena na prethodnim razinama studija 
koji mu osigurava upis na doktorski studij.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Anu Drandić, mag. ing.  
izabire u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, za potrebe navedenog projekta i na radno mjesto u Zavodu za osnove 
elektrotehnike i električka mjerenja na određeno vrijeme od 2 godine, budući da je u okviru svog dosadašnjeg 
istraživačkog rada u gospodarstvu i na Fakultetu radila na naprednim numeričkim simulacijama u elektrotehnici i 
mjerenjima u elektrotehnici, što upravo odgovara profilu traženog stručnog suradnika.   
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto, uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti će se Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega će se s imenovanom sklopiti Ugovor o 
radu.  
 

3.7. Poništenje natječaja  
 

Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5. 2. 2015. godine, Fakultetsko vijeće je 
većinom glasova donijelo sljedeću odluku: 
 

3.7.1. Poništava se natječaj objavljen u Večernjem listu od 17. siječnja 2014. godine, Narodnim novinama br. 6 od 
17. siječnja 2014. godine, web stranici Fakulteta od 17. siječnja 2014. godine i web stranici Euraxessa od 20. 
siječnja 2014. godine za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 
izvršitelj. 
(Odluka je donesena uz 1 glas PROTIV.) 
 

4.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

4.1.   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 5. 2. 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i predlaganje 
mentora: 
 

4.1.1. Goran Čačić, mag. ing. mech. – tema: "Povećanje uštede električne energije uključivanjem značajki 
socio-tehnološkog okruženja u pripremu i provedbu politika i projekata energetske efikasnosti". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Nenad Debrecin – predsjednik, prof. dr. sc. Slavko Krajcar – mentor i dr. sc. Saša Poljanec Borić, viša 
znanstvena suradnica, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.2. Matija Maleš, dipl. ing. – tema: "Automatsko procjenjivanje i poboljšanje estetske kvalitete poslovnih 
portreta". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Sven 
Lončarić – predsjednik, prof. dr. sc. Mislav Grgić – 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. 
 

4.1.3. Nikola Mataga, dipl. ing. – tema: "Izvod kontinuiranog mobilnog MIMO kanala temeljem diskretnih ray 
tracing simulacija baziranih na postupku enkodiranja i dekodiranja entiteta zraka". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Juraj 
Bartolić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner – mentor i doc. dr. sc. Ivan Vilović, Sveučilište u 
Dubrovniku Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.4. Mr. sc. Ognjen Orel, dipl. ing. – tema: "Otkrivanje mogućih sigurnosnih prijetnji temeljeno na 
odstupanjima u vremenskim grafovima". 
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Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. 
Slaven Zakošek – predsjednik, prof. dr. sc. Mirta Baranović – mentorica i prof. dr. sc. Robert Manger, Sveučilište 
u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.5. Sonja Ravlić, mag. ing. – tema: "Otkrivanje visokoomskih kvarova u mrežama uzemljenim preko 
transformatora za uzemljenje zvjezdišta". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Ivo 
Uglešić – predsjednik, prof. dr. sc. Ante Marušić – mentor i doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, Hrvatska energetska 
regulatorna agencija, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.2. 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 5. 2. 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po članku 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili  poslijediplomski doktorski studij: 
 

4.2.1. Vedran Albahari, dipl. ing. – tema: "Povećanje efikasnosti procesa funkcijskog testiranja u projektima 
integracije telekomunikacijskog sustava u okružje davatelja telekomunikacijskih usluga". 
Prihvaća se tema: "Procesni okvir za povećanje učinkovitosti funkcijskog ispitivanja u projektima integracije 
telekomunikacijskog sustava" (Process framework for increase of functional testing efficiency in 
telecommunication system integration projects). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorica pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Željka Car. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 13. siječnja 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice izv. prof. dr. sc. Željke Car o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

4.2.2. Mr. sc. Saša Medaković, dipl. ing. – tema: "Model procjene ugroženosti od atmosferskih ispusta iz 
nuklearne elektrane s tlakovodnim reaktorom". 
Prihvaća se tema: "Određivanje zona pripravnosti u slučaju nesreće nuklearne elektrane ovisno o uvjetima 
ispusta i disperzije u okolišu" (Preparedness zones determination in case of nuclear power plant accident 
depending on release and environmental dispersion conditions). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Davor Grgić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 19. siječnja 2015. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Nikole Čavline o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

4.2.3. Domagoj Talapko, dipl. ing. – tema: "Utjecaj distribuiranih izvora energije na povećanje raspoloživosti 
napajanja u telekomunikacijskoj infrastrukturi". 
Prihvaća se tema: "Utjecaj distribuirane proizvodnje električne energije na povećanje raspoloživosti napajanja u 
telekomunikacijskom i podatkovnom postrojenju" (Influence of distributed electrical energy production on the 
availability enhancement in telecommunication and datacenter facility).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 16. prosinca 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Sejida Tešnjaka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 5. 2. 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu 
disertacije: 
 

4.3.1. Ana Branka Jerbić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – 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).  
Mentor pristupnice prof. dr. sc. Mario Cifrek dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Damir Seršić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Igor Krois 
– član i izv. prof. dr. sc. Marijan Palmović, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – član. 
 

4.3.2. Mr. sc. Danimir Pečur, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Method for techno-economic analysis of hybrid optical wireless 
access networks by Monte Carlo simulation" (Postupak tehno-ekonomske analize hibridnih optičko-bežičnih 
pristupnih mreža simulacijom Monte Carlo).  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Ignac Lovrek dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Branko Mikac – predsjednik, prof. dr. sc. Mladen Kos 
– član i izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – članica. 
 

4.3.3. Mr. sc. Milan Uskoković, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Višeosjetilni aktivni sustav za smanjenje izobličenja 
niskofrekvencijskog zvučnika".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Bojan Ivančević 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: izv. prof. dr. sc. Siniša Fajt – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivan 
Đurek – član i prof. dr. sc. Tino Bucak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
 

4.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 5. 2. 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

4.4.1. Vedran Bobanac, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Linearno parametarski promjenjivo upravljanje velikim vjetroagregatima".  
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 
– predsjednik, izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško – član i prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Sveučilište u Zagrebu, 
Fakultet strojarstva i brodogradnje – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljko 
Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško – član i prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Mato Baotić). 
 

4.4.2. Mr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Prijelazne elektromagnetske pojave pri sklapanju malih induktivnih i kapacitivnih 
struja u visokonaponskim postrojenjima".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak – 
predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – član i doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, Hrvatska energetska regulatorna 
agencija, Zagreb – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak – 
predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – član i doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, Hrvatska energetska regulatorna 
agencija, Zagreb – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić). 
 

4.4.3. Daniel Hofman, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Network on chip many-core architectures for multimedia processing" (Mnogojezgrene 
arhitekture mreža na čipu za obradu multimedije).  
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. José Flich Cardo, Polytechnic University of 
Valencia, Spain. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mario Žagar – 
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. Mario Žagar – 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. Josip Knezović). 
 

4.4.4. Mr. sc. Dorian Ivančić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Jednoslojno upravljanje memorijom temeljeno na integraciji 
dodjeljivanja i zbrinjavanja memorije".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Danko Basch. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mario Žagar – 
predsjednik, doc. dr. sc. Leonardo Jelenković – član i dr. sc. Davor Antonić, viši znanstveni suradnik, ANTONIĆ, 
d.o.o. Zagreb – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Mario Žagar – predsjednik, 
doc. dr. sc. Leonardo Jelenković – član i dr. sc. Davor Antonić, viši znanstveni suradnik, ANTONIĆ, d.o.o. 
Zagreb – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić). 
 

4.4.5. Alan Mutka, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Adaptivno upravljanje gibanjem četveronožnoga robota korištenjem promjenjive 
podatnosti rotirajućih spiralnih stopala".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan 
– predsjednik, prof. dr. sc. Ivan Petrović – član i prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan 
– predsjednik, prof. dr. sc. Ivan Petrović – član i prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje – član (zamjenik: doc. dr. sc. Nikola Mišković). 
 

4.4.6. Mr. sc. Jelena Nakić, prof. mat. i inf. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstva – tema: "Prilagodljivo e-učenje zasnovano na stilovima učenja korisnikâ".  
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Vlado Glavinić i prof. dr. sc. Andrina Granić, Sveučilište u Splitu 
Prirodoslovno-matematički fakultet. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Željka Mihajlović 
– predsjednica, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član i prof. dr. sc. Robert Manger, Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Željka 
Mihajlović – predsjednica, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član i prof. dr. sc. Robert Manger, Sveučilište u 
Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić). 
 

4.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

           Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Ninoslav Holjevac, mag. ing. Doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić – predsjednik 
  Prof. dr. sc. Igor Kuzle – mentor 
  Prof. dr. sc. Neven Duić, FSB, Zagreb – član 
 

2. Siniša Knežević, mag. ing. Doc. dr. sc. Krešimir Trontl – predsjednik 
  Izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić – mentor 
  Dr. sc. Alica Bajić, znanstvena suradnica,  
  Državni hidrometeorološki zavod – članica 
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Polje: Računarstvo     
 

           Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Tomislav Jagušt, dipl. ing. Doc. dr. sc. Vedran Podobnik – predsjednik 
  Doc. dr. sc. Ivica Botički – mentor 
  Izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Odjel  
  za informatiku, Rijeka – članica 
 

2. Danijel Mlinarić, dipl. ing. Prof. dr. sc. Mirta Baranović – predsjednica 
  Prof. dr. sc. Vedran Mornar – mentor 
  Dr. sc. Marija Katić, znanstvena suradnica, University of 

Central Lancashire, School of Computing, Engineering and 
Physics,  

  Preston, Ujedinjeno Kraljevstvo – mentorica 
  Doc. dr. sc. Boris Milašinović – član 
  Izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Odjel  
  za informatiku, Rijeka – članica 
 

4.6. Imenovanje mentora/ice na poslijediplomskom doktorskom studiju 
 

4.6.1. Mr. sc. Reni Banov, dipl. ing. – imenuje se mentor izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić umjesto dosadašnjeg 
mentora izv. prof. dr. sc. Davora Grgića zbog usklađivanja s područjem istraživanja.  
 

4.6.2. Neven Parat, dipl. ing. – imenuje se mentor prof. dr. sc. Mario Cifrek umjesto dosadašnjeg mentora prof. 
dr. sc. Petra Biljanovića zbog njegova umirovljenja. 
 

4.7. Naknadni upis propuštenoga semestra 
 

4.7.1. Mladen Karan, mag. ing. – odobrava se upis u V. (zimski) semestar ak. god. 2014./2015. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

4.8. Prijelaz na doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
 

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

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

4.9.  Upis, slušanje i polaganje kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju na FER-u u ak. god. 
2014./2015. 

 

4.9.1. Mihaela Justinić, dipl. ing. fizike, studentica poslijediplomskoga studija na Sveučilištu u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu – odobrava se upis, slušanje i polaganje kolegija na poslijediplomskom 
doktorskom studiju na FER-u: 
a) u ljetnom semestru ak. god. 2014./2015. – Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja (Šimunić, D.; Malarić, 
K.).  
 

4.9.2. Domagoj Kosmina, dipl. ing. fizike, student poslijediplomskoga studija na Sveučilištu u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu – odobrava se upis, slušanje i polaganje kolegijâ na poslijediplomskom 
doktorskom studiju na FER-u: 
a) u ljetnom semestru ak. god. 2014./2015. – Analiza primjenom računala u elektroenergetskoj teoriji (Haznadar, 
Z.; Berberović, S.; Trkulja, B.) i Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika (Lacković, I.). 
 

4.10. Upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij FER-a za stjecanje akademskog stupnja 
doktora/ice znanosti u I. ljetnom semestru ak. god. 2014./2015. 

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 5. veljače 2015. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo  

odluku 
 

4.10.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. ljetni semestar akademske godine 
2014./2015. na poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje akademskog stupnja doktora/ice znanosti i 
imenovanje mentora. 
Popis pristupnika s imenima mentora nalazi se u privitku zapisnika. 
 

Polje:   Pristupnici 
Elektrotehnika:   17 
Računarstvo:  13 
Ukupno:   30 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 6. sjednici održanoj 20. siječnja 2015. u 346. akademskoj godini 
(2014./2015.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

4.11.1. Nikola Banić, mag. ing. – tema: "Real-time Retinex-based and learning-based methods for 
computational color constancy with high accuracy" (Metode visoke točnosti za računalnu postojanost boja za rad 
u stvarnom vremenu temeljene na Retinex pristupu te učenju). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Sven Lončarić. 
 

4.11.2. Iva Harbaš, mag. ing. – tema: "Computer vision-based detection of roadside vegetation using features 
from the visible spectrum" (Računalna detekcija vegetacije uz prometnice temeljena na značajkama iz vidljivoga 
dijela spektra) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: doc. dr. sc. Marko Subašić. 
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4.11.3. Ivan Grbavac, dipl. ing. – tema: "Razvoj programske podrške pomoću meta-generatora za izradu 
predložaka za generiranje izvornoga koda" (Software development  using meta-generator to produce templates 
for source code generation). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
 

4.11.4. Tamara Hadjina, dipl. ing. – tema:  "Upravljanje mrežnim pretvaračem vjetroagregata u uvjetima 
mrežnih poremećaja" (Wind turbine grid side converter control under grid disturbances). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i dr. sc. Krešimir Vrdoljak, znanstveni suradnik, KONČAR – 
Inženjering za energetiku i transport d.d., Zagreb. 
 

4.11.5. Perica Ilak, mag. ing. – tema: "Optimalna koordinacija proizvodnje električne energije iz vjetra i vode" 
(Optimal coordination of wind and hydro power generation). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika je: prof. dr. sc. Slavko Krajcar. 
 

4.11.6. Aleksandar Kiričenko, dipl. ing. – tema: "Non-Foster radio frequency source" (Nefosterovski 
radiofrekvencijski izvor). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
 

4.11.7. Vedran Miletić, prof. mat. i inform. – tema: "Method for optimizing availability of optical 
telecommunication network in presence of correlated failures" (Metoda optimiranja raspoloživosti optičke 
telekomunikacijske mreže u prisustvu koreliranih kvarova) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Branko Mikac. 
 

4.11.8. Elmir Šećerbegović, dipl. ing. – tema: "Višekriterijski postupak optimiranja za lokalizirano dinamičko 
upravljanje resursima širokopojasnih pristupnih mreža" (Multi-criteria optimization method for localized dynamic 
resource allocation in broadband access networks). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mladen Kos. 
 

4.11.9. Mr. sc. Alberto Teković, dipl. ing. – tema: "Metoda predviđanja interferencije između javne pokretne 
mreže i digitalne zemaljske televizije u području digitalne dividende" (Prediction method for interference between 
public mobile network and digital terrestrial television in the digital dividend spectrum). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Robert Nađ. 
 

4.11.10. Zoran Zbunjak, dipl. ing. – tema: "Napredne zaštitne sheme prijenosne elektroenergetske mreže 
zasnovane na sinkroniziranim mjerenjima" (Smart protection schemes of power transmission grid based on 
synchronized measurements). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Igor Kuzle. 
 

5.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
 

5.1.  Upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ u I. ljetni semestar ak. 
god. 2014./2015. 

 

Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. veljače 2015. godine, odluke 
Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija "Informacijska sigurnost" sa sastanka održanog 2. 
veljače 2015. godine, te prikupljenih prijava i održanih intervjua, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

odluku 
 

5.1.1. Odobrava se upis 13 pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. ljetni semestar akademske godine 
2014./2015. na poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost". 
Popis pristupnika s imenima mentora nalazi se u privitku zapisnika. 
 

5.2. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ održane 2. 
veljače 2015. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. veljače 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za 
sljedeću studenticu: 
 

5.2.1.  IVA MUSIĆ, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "SIGURNOSNA ANALIZA BESKONTAKTNIH SUSTAVA PLAĆANJA" (SECURITY 
ANALYSIS OF CONTACTLESS PAYMENT SYSTEMS). 
Mentor: prof. dr. sc. Mario Kovač. 
 

5.3. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija “Informacijska  sigurnost” 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ održane 2. 
veljače 2015. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. veljače 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku: 
 

5.3.1. TRPIMIR KOZARČANIN, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
“Informacijska sigurnost” do 29. veljače 2016. godine. 
 

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

 

5.4. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada 
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Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 2. veljače 2015. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. 
veljače 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada za 
sljedeću studenticu: 
 

5.4.1.  MARIJA KORAJAC, dipl. iur. 
Prihvaća se tema: "ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA PROIZAŠLIH IZ ELEKTRONIČKIH TRANSAKCIJA" 
("ONLINE DISPUTE RESOLUTION ARISING FROM ELECTRONIC TRANSACTIONS"). 
Mentor: prof. dr. sc.  Marko Baretić - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
 

III. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“  
 

5.5. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ održane 2. veljače 
2015. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. veljače 2015. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 
 

5.5.1.  IGOR   ŽIGER, dipl. ing.  
Tema: "GUBICI U VISOKONAPONSKIM MJERNIM TRANSFORMATORIMA S OTVORENOM JEZGROM" 
(LOSSES IN OPEN-CORE HIGH VOLTAGE INSTRUMENT TRANSFORMERS). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: doc. dr. sc. Bojan Trkulja – 
predsjednik, prof. dr. sc.  Željko Štih – mentor i doc. dr. sc. Žarko Janić – Končar Energetski transformatori d.o.o. 
Zagreb – član. 
 

5.6.   Predaja završnog specijalističkog rada 
 

5.6.1. IGOR ŽIGER, dipl. ing. –  odobrava se predaja završnog  specijalističkog rada na poslijediplomskom 
specijalističkom studiju „Transformatori“. 
 

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

5.7. Prijedlog tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 2. veljače 2015. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. veljače 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i imenovanju 
mentora za sljedeće studente: 
 

5.7.1.  SAŠA DRAGELJEVIĆ,  dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "INTEROPERABILNOST ŽELJEZNIČKOG ELEKTROENERGETSKOG 
PODSUSTAVA U EUROPSKOJ UNIJI" (INTEROPERABILITY OF RAILWAY ELECTRIC POWER 
SUBSYSTEM IN THE EUROPEAN UNION). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić. 
 

5.7.2.  BOŽO JURIĆ,  dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "DODATNI POVRATNI VOD U IZMJENI SUSTAVA ELEKTRIČNE VUČE" (ADDITIONAL 
RETURN CONDUCTOR IN MODIFICATION OF ELECTRIC TRACTION SYSTEM). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić. 
 

5.7.3.  ZORAN  MILKOVIĆ,  dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "PRORAČUN IMPEDANCIJE KONTAKTNE MREŽE 25 KV, 50 HZ" (CALCULATION OF 25 
kV, 50 Hz  OVERHEAD CONTACT  LINE IMPEDANCE). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić. 
 

5.7.4.  NENAD  NOVKOVSKI,  dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "GRAĐENJE, UPORABA I ODRŽAVANJE KONTAKTNE MREŽE 25 KV, 50 HZ" 
(CONSTRUCTION, MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF 25 kV, 50 Hz OVERHEAD CONTACT LINE). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić. 
 

5.7.5.  MATEJ ZELIĆ,  mag. ing.  
Prihvaća se tema: "ANALIZA FAKTORA UTJECAJA NA PROJEKTIRANJE KONTAKTNE MREŽE 
ŽELJEZNIČKIH KOLODVORA" (ANALYSIS OF IMPACT FACTORS ON DESIGNING RAILWAY STATIONS 
OVERHEAD CONTACT SYSTEM). 
Mentor: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
 

6.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

6.1. Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće da je Rektor Sveučilišta u Zagrebu donio Odluku o 
raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica, koji će 
se održati u srijedu, 25. ožujka i četvrtak 26. ožujka 2015. godine. 
Postupak predmetnih izbora na Fakultetu treba provesti sukladno Odluci Rektora SuZg i odredbama Pravilnika o 
izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica koji je donijela 
Skupština Studentskog zbora na sjednici održanoj 26. ožujka 2010. godine. 
 
 

      Dekan 

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


