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Zapisnik 646. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu  
održane 18. ožujka 2015.  

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 12. ožujka 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. 3. 
2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na radna 
mjesta prema raspisanim natječajima za pristupnike: 

 

3.1.1. Dr. sc. Ivan Petrović – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Mario 
Cifrek, prof. dr. sc. Siniša Srbljić i prof. dr. sc. Hrvoje Gold – Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, 
uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo, Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Ivana Petrovića izabire u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
automatizacija i robotika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za automatiku i računalno 
inženjerstvo.  
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.  
 

3.1.2. Dr. sc. Marko Čupić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Željka 
Mihajlović, izv. prof. dr. sc. Marin Golub i prof. dr. sc. Goran Martinović – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet i pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanja, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za 
elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i 
Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Marka Čupića izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na 
vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana umjetna inteligencija i na radno 
mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.  
Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.  
 

3.2. Reizbori na FER-u  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane  5. 3. 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za reizbore u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta:   

 

3.2.1. Dr. sc. Šandor Dembitz - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Maja Matijašević i prof. dr. sc. Dinko Begušić – Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i 
električka mjerenja, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Šandora Dembitza reizabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto izvanredni 
profesor u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.  
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.  
 

3.2.2. Dr. sc. Davor Grgić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Nikola Čavlina, prof. dr. sc. Dubravko Pevec i prof. dr. sc. Željko Bogdan - Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za visoki napon i energetiku, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Davora Grgića reizabire u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za visoki napon i 
energetiku.   
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.   
 

3.2.3. Dr. sc. Luka Ferković - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Damir Ilić, izv. prof. dr. sc. Ivan Leniček i prof. dr. sc. Tomislav Kilić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Luku Ferkovića 
reizabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka 
mjerenja.    
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.  
 

3.2.4. Dr. sc. Saša Ilijić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. 
Lahorija Bistričić, doc. dr. sc. Sanda Pleslić i prof. dr. sc. Ivica Picek – Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-
matematički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu fiziku, Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Sašu Ilijića reizabire u znanstveno-nastavno 
zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na radno mjesto docent u 
Zavodu za primijenjenu fiziku.    
Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.   
 

3.2.5. Dr. sc. Sanda Pleslić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 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, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu fiziku, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Sandu Pleslić 
reizabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje prirodnih znanosti, polje 
fizika, grana atomska i molekularna fizika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu fiziku.    
Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.   
 

3.3. Raspis natječaja 
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� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5. 3. 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeća radna mjesta i imenovanju 
stručnog povjerenstva:  

 

3.3.1. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana 
primijenjena matematika i matematičko modeliranje u Zavodu za primijenjenu matematiku radi obavljanja istraživačkih 
poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Mathematical Analysis of Multiphysics Problems Involving Thin and 
Composite Structures and Fluids (MAMPITICoStrFI) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. srpnja 2015. do 30. 
kolovoza 2017. godine.  
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Igor Velčić, prof. dr. sc. Darko Žubrinić i izv. prof. dr. sc. Mato Baotić.  
Sredstva za plaću i ostala materijala prava terete projekt.  
 

3.3.2. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta Napredne tehnologije u elektroenergetskim postrojenjima i tračničkim vozilima (FER 
– KIET) radno mjesto u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 20. 
veljače 2016. godine.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivan Petrović, prof. dr. sc. Vedran Bilas i doc. dr. sc. Darko Vasić.  
Sredstva za plaću i ostala materijala prava terete projekt.  
 

3.4. Pokretanje postupaka reizbora  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 5. 3. 2015. godine, a sukladno članku 102. st. 1. i 2. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju 
postupka za reizbor pristupnika zaposlenih na znanstveno-nastavnim radnim mjestima (osim redovitih 
profesora u trajnom zvanju) i imenovanju stručnih povjerenstava radi podnošenja izvješća o radu:  

 

3.4.1. Dr. sc. Željko Ilić – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika u Zavodu za telekomunikacije.   
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Alen Bažant, prof. dr. sc. Robert Nađ i prof. dr. sc. Dinko Begušić - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

3.4.2. Dr. sc. Antonio Petošić – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektronika u Zavodu za elektroakustiku.   
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Bojan Ivančević, izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek i prof. dr. sc. Tino Bucak - 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti.  
 

3.4.3. Dr. sc. Igor Velčić – na radnom mjestu docenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika u Zavodu 
za primijenjenu matematiku.    
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Darko Žubrinić, izv. prof. dr. sc. Josipa Pina Milišić i prof. dr. sc. Josip 
Tambača - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

II. Znanstvena zvanja 
 

3.5.  Izbori u znanstvena zvanja 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5. 3. 
2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   

 

3.5.1. Dr. sc. Jan Šnajder – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Bojana 
Dalbelo Bašić, prof. dr. sc. Siniša Srbljić i dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik – Institut Ruđer Bošković 
Zagreb, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Budući da se radi o izboru u više znanstveno zvanje prije isteka od pet godina od prethodnog izbora u niže 
znanstveno zvanje, Fakultetsko vijeće donosi posebnu Odluku kojom se konstatira da je iz prikazane znanstvene 
djelatnosti dr. sc. Jana Šnajdera u izvješću stručnog povjerenstva vidljivo da ispunjava i uvjete za izbor u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, odnosno i uvjete za izbor u više znanstveno zvanje od zvanja za koje se 
predlaže izbor.  
Postupak za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik  pokrenut je na osobni zahtjev.   
 

3.5.2. Dr. sc. Vana Jeličić  – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Vedran 
Bilas, prof. dr. sc. Mladen Vučić i izv. prof. dr. sc. Antonio Šarolić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće  daje mišljenje da pristupnica dr. sc. Vana Jeličić 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.   
 

3.5.3. Dr. sc. Ana Katalinić Mucalo – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. 
prof. dr. sc. Radovan Zentner, prof. dr. sc. Sonja Grgić i doc. dr. sc. Ivan Vilović - Sveučilište u Dubrovniku, 
Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnica dr. sc. Ana Katalinić Mucalo 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. 
 

3.5.4. Dr. sc. Kristina Marasović – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. 
prof. dr. sc. Domagoj Jakobović, doc. dr. sc. Leonardo Jelenković i prof. dr. sc. Goran Martinović - Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet,  Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnica dr. sc. Kristina 
Marasović  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.   
 

3.6. Imenovanje stručnog povjerenstva 
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� 3.6.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Stjepana Sučića podnesenim 20. veljače 2015. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u 
znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Juraj Havelka, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i 
prof. dr. sc. Matislav Majstrović – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje.  

 

3.7.  Izbor suradnika na projektu - poslijedoktoranda    
� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 11. 3. 

2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o izboru suradnika na projektu – poslijedoktoranda 
prema raspisanom natječaju:   

 

3.7.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 20. veljače 2015. godine, Narodnim novinama br. 19 od 20. 
veljače 2015. godine, web stranici Fakulteta od 20. veljače  2015. godine i web stranici Euraxessa od 20. veljače 
2015. godine za izbor suradnika na projektu – poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika ili računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje ekonomija ili psihologija u Zavodu za 
telekomunikacije, radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Managing Trust 
and Coordinating Interactions in Smart Networks of People, Machines and organizations“ – 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme od 1. travnja 2015. do 30. lipnja 2017. godine, prispjele su prijave od dr. sc. Marine Bagić Babac i dr. sc. 
Marine Budimir.  
Na temelju izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. Vedran Podobnik, izv. prof. dr. sc. Ivana 
Dražić Lutilsky – Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet i izv. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić – Sveučilište 
u Zagrebu Filozofski fakultet, Fakultetsko vijeće dr. sc. Marinu Bagić Babac izabire za suradnika na projektu – 
poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za telekomunikacije, radi obavljanja 
istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart 
Networks of People, Machines and organizations“.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. travnja 2015. do 30. lipnja 2017. godine.  
 

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. 3. 2015. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog 
rada i predlaganje mentora: 

 

4.1.1. Blaženka Brkljač, mag. ing. – tema: "Napredni sustav regulacije uzbude s kompaundacijom". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Sejid 
Tešnjak – predsjednik, prof. dr. sc. Igor Kuzle – mentor i dr. sc. Zlatka Tečec Ribarić, znanstvena suradnica, 
KONČAR-Institut za elektrotehniku, Zagreb – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.2. Jurica Babić, mag. ing. – tema: "Algoritmi za upravljanje interakcijama unutar ekosustava pametnog 
parkirališta". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Ignac 
Lovrek – predsjednik, doc. dr. sc. Vedran Podobnik – mentor i prof. dr.sc. Wolfgang Ketter, Erasmus University, 
Rotterdam School of Management, Nizozemska – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.3. Mr. sc. Ivo Beroš, dipl. ing. mat. – tema: "Numeričko rješavanje polinomnih sustava". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Damir 
Kalpić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić – mentor i prof. dr. sc. Sanja Singer, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet strojarstva i brodogradnje – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.4. Goran Mauša, mag. ing. – tema: "Sustavne smjernice za provedbu predviđanja neispravnosti programskog 
koda". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Vlado Sruk – predsjednik, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić – mentorica, doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, 
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – mentorica, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – član i izv. prof. dr. sc. Željka Car 
– članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.5. Vedran Sesar, mag. ing. – tema: "Modeliranje i višekriterijsko upravljanje željezničkim sustavom 
korištenjem Petrijevih mreža". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko 
Kovačić – predsjednik, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – mentor i doc. dr. sc. Hrvoje Haramina, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.6. Robert Sitar, mag. ing. – tema: "Određivanje lokalnih zagrijanja konstrukcijskih dijelova energetskih 
transformatora". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko 
Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Željko Štih – mentor i doc. dr. sc. Žarko Janić, KONČAR - Energetski 
transformatori, d.o.o – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
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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. 3. 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. Mr. sc. Milan Filipović, dipl. ing. – tema: "Optimiranje zaštite i vođenja razdjelnih mreža s integriranim 
distribuiranim izvorima na osnovi sinkroniziranih mjerenja". 
Prihvaća se tema: "Vođenje mikromreža na osnovi sinkroniziranih mjerenja u elektroenergetskom sustavu" 
(Control of microgrids based on synchronized measurements in power energy system). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Ante Marušić i izv. prof. dr. sc. Srđan Skok, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 17. studenoga 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Ante Marušića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

4.2.2. Nikola Mataga, dipl. ing. – tema: "Izvod kontinuiranog mobilnog MIMO kanala temeljem diskretnih ray 
tracing simulacija baziranih na postupku enkodiranja i dekodiranja entiteta zraka". 
Prihvaća se tema: "Kontinuirani referentni model radijskog kanala s višestrukim ulazima i izlazima temeljen na 
entitetima zraka" (Continuous reference model of multiple-input-multiple-output radio channel based on ray 
entities). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 26. veljače 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Radovana Zentnera o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

4.2.3. Mr. sc. Ognjen Orel, dipl. ing. – tema: "Otkrivanje mogućih sigurnosnih prijetnji temeljeno na odstupanjima 
u vremenskim grafovima". 
Prihvaća se tema: "Otkrivanje moguće zlouporabe u informacijskim sustavima temeljeno na odstupanjima u 
vremenskim grafovima" (Detection of potential misuse in information systems based on temporal graph 
anomalies). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Mirta Baranović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 4. ožujka 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice prof. dr. sc. Mirte Baranović o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

4.2.4. Pavle Prentašić, mag. ing. – tema: "Metode i sustav za automatsku ranu detekciju dijabetičke retinopatije 
korištenjem slika očne pozadine". 
Prihvaća se tema: "Computational analysis of fundus photographs for early detection of diabetic retinopathy" 
(Računalna analiza slika očne pozadine za rano otkrivanje dijabetičke retinopatije).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Zoran Vatavuk, KBC Sestre milosrdnice, Klinika 
za oftamologiju, Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 11. veljače 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Svena Lončarića o  očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

4.2.5. Sonja Ravlić, mag. ing. – tema: "Otkrivanje visokoomskih kvarova u mrežama uzemljenim preko 
transformatora za uzemljenje zvjezdišta". 
Prihvaća se tema: "Prepoznavanje visokoomskih kvarova u mrežama srednjeg napona uzemljenima preko 
transformatora za uzemljenje zvjezdišta" (High impedance fault detection in middle voltage networks with earthing 
transformer).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Ante Marušić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 27. veljače 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ante Marušića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

4.2.6. Darko Sinanović, dipl. ing. – tema: "Višeantenski sustavi s jednim nosiocem i višestrukim pristupom po 
frekvenciji s prostornom modulacijom i predajnim diverzitijem". 
Prihvaća se tema: "Prostorna modulacija i odašiljački diverziti u višeantenskim sustavima s jednim nosiocem i 
višestrukim pristupom po frekvenciji" (Spatial modulation and transmit diversity in multiple antenna single carrier 
frequency division multiple access systems).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 10. veljače 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Gordana Šišula o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

4.2.7. Ljupko Teklić, dipl. ing. – tema: "Određivanje vrste i mjesta kvara primjenom umjetnih neuronskih mreža". 
Prihvaća se tema: "Određivanje vrste i mjesta kvara u elektroenergetskoj prijenosnoj mreži primjenom umjetnih 
neuronskih mreža" (Determination of fault type and fault location in power system transmission network using 
artificial neural networks).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
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Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 24. veljače 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ivice Pavića 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. 3. 2015. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju članova 
Povjerenstva za ocjenu disertacije: 

 

4.3.1. Ivan Mrčela, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Kompenzacija mrtvoga vremena i napona vođenja tranzistora i dioda kod diodno 
pritegnutoga trorazinskoga izmjenjivača"  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Viktor Šunde 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, doc. dr. sc. Tomislav 
Burić – član i izv. prof. dr. sc. Denis Pelin, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – 
član. 
 

4.3.2. Damir Muha, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Elektromagnetske strukture temeljene na pasivnim i aktivnim metamaterijalima približno 
nulte permitivnosti".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Silvio Hrabar dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – predsjednik, prof. dr. sc. Juraj Bartolić 
– član i prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član. 
 

4.4.  Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 5. 3. 2015. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za obranu disertacije: 

 

4.4.1. Nino Antulov-Fantulin, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstva – tema: "Statistical inference algorithms for epidemic processes on complex networks" (Algoritmi 
za statističko zaključivanje o epidemijskim procesima na kompleksnim mrežama).   
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Mile Šikić i dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sven Lončarić – 
predsjednik, doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar – član i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, Hrvatsko katoličko 
sveučilište, Zagreb – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Sven Lončarić – 
predsjednik, doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar – član i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, Hrvatsko katoličko 
sveučilište, Zagreb – član (zamjenik: prof. dr. sc. Damir Seršić). 
 

4.4.2. Mario Brčić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Proactive-reactive project scheduling with flexibility and quality requirements" (Proaktivno-
reaktivno vremensko raspoređivanje na projektima sa zahtjevima fleksibilnosti i kvalitete).   
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Damir Kalpić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović – član i dr. sc. Kristina Šorić, viša znanstvena suradnica, prof. v. 
šk., Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb – članica, te se imenuje povjerenstvo za obranu u 
sastavu: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović – član i dr. sc. Kristina 
Šorić, viša znanstvena suradnica, prof. v. šk., Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb – članica 
(zamjenik: izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić). 
 

4.4.3. Igor Nazor, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Metoda za procjenu izvodljivosti uvođenja informacijskih sustava u mala i srednja poduzeća".   
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka Car – članica i prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
organizacije i informatike Varaždin – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Damir 
Kalpić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka Car – članica i prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet organizacije i informatike Varaždin – član (zamjenik: doc. dr. sc. Boris Milašinović). 
 

4.4.4. 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 je: prof. dr. sc. Ignac Lovrek. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva 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, te se imenuje povjerenstvo za obranu 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 (zamjenik: prof. dr. sc. Alen Bažant). 
 

4.4.5. 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 je: prof. dr. sc. Bojan Ivančević. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva 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, te se imenuje povjerenstvo za obranu 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 
(zamjenik: prof. dr. sc. Goran Hudec, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet). 
 

4.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit  
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Polje: Elektrotehnika     
 

            Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Nina Meško, mag. ing.   Prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik 
  Izv. prof. dr. sc. Damir Žarko – mentor 
  Doc. dr. sc. Žarko Janić, Končar -     Energetski 

transformatori d.o.o., Zagreb – član 
 

2. Ranko Munk, dipl. ing. Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – predsjednik 
  Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – mentor 
  Prof. dr. sc. Bojan Jerbić, FSB, Zagreb – član 
 

Polje: Računarstvo     
 

            Pristupnik/ca    Povjerenstvo 
 

1. Mr. sc. Darko Gvozdanović, dipl. ing. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić - predsjednik 
  Prof. dr. sc. Mario Kovač – mentor 
  Prof. dr. sc. Željko Hocenski, Elektrotehnički fakultet, 

Osijek – član 
 

2. Krešimir Jozić, mag. ing. Prof. dr. sc. Ratko Magjarević – predsjednik 
  Prof. dr. sc. Željka Mihajlović – mentorica 
  Prof. dr. sc. Karolj Skala, IRB, Zagreb – član 
 

4.6. Seminar za stjecanje generičkih vještina 
 

4.6.1. Melika Mešković, dipl. ing. – priznaje se, temeljem sudjelovanja na radionici iz područja pisanja projektnih 
prijedloga u okviru Centra za edukaciju i obrazovanje i uz suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz Seminara za 
stjecanje generičkih vještina. 
 

4.6.2. Elmir Šećerbegović, dipl. ing. – priznaje se, temeljem sudjelovanja na radionici iz područja pisanja 
projektnih prijedloga u okviru Centra za edukaciju i obrazovanje i uz suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz 
Seminara za stjecanje generičkih vještina. 
 

4.6.3. Sara Žulj, mag. ing. – priznaje se, temeljem sudjelovanja na radionici How to give effective oral 
presentations? u sklopu projekta Modernizacije doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga 
kvalifikacijskoga okvira (MODOC) i uz suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje generičkih 
vještina. 
 

4.7. Imenovanje mentora/ice 
 

4.7.1. Matea Đonlić, magl. ing. – imenuje se mentor izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić umjesto dosadašnjeg 
mentora prof. dr. sc. Damira Seršića zbog usklađivanja s područjem istraživanja.  
 

4.7.2. Marina Ptiček, mag. ing. – imenuje se mentor prof. dr. sc. Gordan Ježić umjesto dosadašnjeg mentora 
doc. dr. sc. Ivice Botičkoga zbog usklađivanja s područjem istraživanja.  
 

4.8. Promjena statusa studiranja na doktorskom studiju 
 

4.8.1. Sara Žulj, mag. ing. – odobrava se promjena statusa studiranja; iz izvanrednoga u redoviti. 
    

4.9. Naknadni upis propuštenoga semestra 
 

4.9.1. Jurica Babić, mag. ing. – odobrava se upis u V. (ljetni) semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o 
doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

4.9.2. Hrvoje Mihaldinec, mag. ing. – odobrava se upis u IV. (ljetni) semestar ak. god. 2014./2015. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

4.9.3. Sonja Ravlić, mag. ing. – odobrava se upis u V. (ljetni) semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o 
doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

4.10. Prijelaz na doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva   
 

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

4.11. Stipendije FER-a 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 5. 3. 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

4.11.1. Produljuje se stipendija FER-a doktorandici – korisnici stipendije Evi Cetinić, mag. ing. koja upisuje 6. 
(ljetni) semestar ak. god. 2014./2015. 
 

4.12. Ispis s doktorskoga studija 
 

4.12.1. Filip Gvardijan, mag. ing. – odobrava se ispis s doktorskoga studija na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva u Zagrebu, na osobni zahtjev. Imenovani je studij upisao u zimskom semestru ak. god. 2014./2015. 
S datumom ispisa prestaju sve međusobne obveze FER-a i Filipa Gvardijana, mag. ing. 
 

4.13. 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: 
 

4.13.1. Milan Beslać, dipl. ing. – tema: "Metoda kooperativnog kognitivnog upravljanja radijskim resursima u 
mobilnim komunikacijskim sustavima"  (Method of cooperative cognitive radio resource management in mobile 
communication systems). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
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4.13.2. Šandor Ileš, dipl. ing. – tema: "Optimal control of a tower crane based on the polytopic linear parameter 
varying model" (Optimalno upravljanje stupnim kranom temeljeno na politopskom linearnom parametarski 
promjenjivom modelu). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Fetah Kolonić. 
 

4.13.3. Mladen Karan, mag. ing. – tema: "Računalom potpomognuta izgradnja i semantičko pretraživanje zbirki 
pitanja i odgovora" (Computer-aided construction and semantic search of question and answer collections). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Jan Šnajder. 
 

4.13.4. Martina Kutija, dipl. ing. – tema:  "Bezsenzorsko upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom 
temeljeno na fazno zatvorenoj petlji" (Sensorless control of wind turbine cage induction generator based on phase-
locked loop. 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: doc. dr. sc. Damir Sumina. 
 

4.13.5. Dinka Lale, dipl. ing. – tema: "Procjena dostatnosti zaliha nuklearnog goriva u slučaju značajnog 
doprinosa nuklearne energije u rješavanju problema globalnog zatopljenja" (Estimation of nuclear fuel supply 
sufficiency in the case of significant nuclear energy contribution to the solution of the global warming problem). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Dubravko Pevec. 
 

4.13.6. Ivan Lujo, dipl. ing. – tema: "Vibracijski senzor utemeljen na promjeni razdiobe elektromagnetskoga polja 
u svjetlovodu" (Vibration sensor based on electromagnetic field redistribution in optical fiber). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš. 
 

4.13.7. Mr. sc. Kristina Perić, dipl. ing. – tema: "Metodologija elektroenergetskog planiranja pametnog grada 
uključivanjem stohastičkih i spoznajnih neodređenosti" (Smart city power planning methodology by including 
stochastic and knowledge uncertainties). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić. 
 

4.13.8. Ivana Stupar, mag. ing. – tema: "Model-based cloud service deployment with minimal operational cost" 
(Raspoređivanje usluge u računalnom oblaku zasnovano na modelu s minimalnim troškom izvođenja usluge). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla Zagreb. 
 

5.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
 

5.1. Naknadni 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. ožujka 2015. godine, 
odluke Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija "Informacijska sigurnost" sa 
sjednice održane 2. ožujka 2015. godine, te na temelju prikupljenih prijava i održanih intervjua, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 

5.1.1. Odobrava se naknadni upis pristupnika koji ispunjava uvjete za upis u I. (ljetni) semestar u ak. god. 
2014./2015. na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“, kako slijedi:  

    
R. 
br. 

 
IME I PREZIME 

 
ZAVRŠEN FAKULTET 

 
MENTOR 

 

1. 
 
Petra Fabris 
 

 

Fakultet ekonomije i turizma Sveučilišta 
Jurja Dobrile u Puli 

  
Izv. prof. dr.sc. Boris Vrdoljak 

 

5.2. Prijedlog tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. ožujka 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija "Informacijska sigurnost" 
održane 2. ožujka 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog 
specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedeće studente: 

 

5.2.1.  DARKO HRESTAK, dipl. ing.  
Prihvaća se tema:  "PROGRAMSKI ALAT ZA STVARANJE SUPSTITUCIJSKIH TABLICA" (SOFTWARE TOOL 
FOR GENERATION OF SUBSTITUTION TABLES). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marin Golub. 
 

5.2.2. MARKO VRKLJAN, dipl. ing. 
Prihvaća se tema:  "POST-MORTEM ANALIZA TVRDOG DISKA I RADNE MEMORIJE PRIMJENOM 
FORENZIČKIH ALATA"  
(POST-MORTEM HARD DISK AND RAM MEMORY ANALYSIS USING FORENSIC TOOLS). 
Mentor: prof. dr. sc. Miroslav Bača – Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin. 
5.3. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. ožujka 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija "Informacijska sigurnost" 
održane 2. ožujka 2015. godine, Fakultetsko vijeće  donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene 
završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 
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5.3.1. DRAŽEN KOREN, dipl. ing.  
Tema:  "UPRAVLJANJE INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU PODATKOVNOG CENTRA"  (DATA CENTER 
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu:  prof. dr. sc. Krešimir Fertalj  –  
predsjednik,  prof. dr. sc. Nikola Hadjina – Zagreb –  mentor i  prof. dr. sc. Miljenko Mikuc.  
                                   

5.4. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Informacijska sigurnost 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. ožujka 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija "Informacijska sigurnost" 
održane 2. ožujka 2015. godine, Fakultetsko vijeće je donijelo odluku: 
 

5.4.1. ISAK NUHIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Informacijska 
sigurnost do 31. ožujka 2016. godine. 
 

5.5. Brisanje kolegija poslijediplomskog specijalističkog studija Informacijska sigurnost  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. ožujka 2015. i sjednice 
Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija "Informacijska sigurnost" održane 2. 
ožujka 2015. godine, Fakultetsko vijeće je donijelo odluku: 
 

5.5.1.  ISAK NUHIĆ, dipl. ing. -  odobrava se brisanje kolegija: 
           1) Sigurnost bežičnih mreža, 
           2) Sigurnosne arhitekture i tehnologije. 
 

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

 

5.6. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. ožujka 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdiscipliniranog poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane  2. ožujka 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za 
sljedećeg studenta: 

 

5.6.1.  DOMAGOJ JURJEVIĆ,  dipl. oec. 
Prihvaća se tema: "POSLOVNI MODEL PRUŽANJA USLUGE MEĐUNARODNOG ROAMINGA ZASNOVAN 
NA NAČELU »ROAM LIKE AT HOME«" 
(BUSINESS MODEL FOR PROVIDING INTERNATIONAL ROAMING SERVICE BASED ON 'ROAM LIKE AT 
HOME’ PRINCIPLE). 
Mentorica: izv. prof. dr. sc.  Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu  Ekonomski  fakultet. 
 

III. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“  
 

5.7. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. ožujka 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Transformatori“ održane 2. 
ožujka 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog 
specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 
 

5.7.1.  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 obranu 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. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Sead Berberović. 
 

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

5.8. Prijedlog tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. ožujka 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 2. ožujka 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme 
završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedeće studente: 
 

5.8.1.  MARKO  KUKIĆ,  dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "ELEKTRONIČKA  SIGNALNO-SIGURNOSNA SUČELJA PREMA ČOVJEKU"   
(ELECTRONIC SIGNAL-SAFETY MAN-MACHINE INTERFACES). 
Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Toš – Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 

5.8.2.  IGOR MATULIĆ,  dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "LOCIRANJE UDARA MUNJA NA MREŽI ŽELJEZNIČKIH PRUGA"  
(LOCATING LIGHTNING STRIKES ON THE RAILWAY NETWORK). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić. 
 

5.9. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. ožujka 2015. godine i sjednice 
Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički sustavi“ održane 
2. ožujka 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog 
specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 
 

5.9.1. MARKO ŽGANEC, dipl. ing.  
Tema: "ANALIZA SMETNJI I KVAROVA NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ U SVRHU POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA I UČINKOVITOSTI ODRŽAVANJA"  
 



9 
 

 
(DISTURBANCES AND FAILURE ANALYSIS FOR RAILWAY CROSSINGS IN REPUBLIC OF CROATIA IN THE 
PURPOSE OF INCREASING TRAFFIC SAFETY AND MAINTENANCE EFFICIENCY) 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – 
predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić – mentorica i  dr. sc. Sonja Zentner Pilinsky, profesorica  visoke škole – 
Tehničko veleučilište  Zagreb.                                                                             
 

6.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić izvijestio je Fakultetsko vijeće o provođenju izbora predstavnika studenata u 
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor FER-a. Slijedom navedenoga, Dekan je pozvao sve 
studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija FER-a da izađu na izbore koji će se održati 
u srijedu, 25. ožujka 2015. godine i u četvrtak, 26. ožujka 2015. godine od 8.00 do 20.00 sati u auli Fakulteta. 
 
 
 

  Dekan 
                  

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


