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Zapisnik 658. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu održane 18. svibnja 2016. godine 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 13. svibnja 2016. godine.  
 
3.  Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata  
 

3.1. Prijedlozi za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2015./2016.  
 

Na temelju prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a od 10. svibnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

3.1.1. Fakultetsko vijeće prihvaća i potvrđuje prijedlog Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a, 
koje je prema kriterijima izvrsnosti ocijenilo 13 prispjelih studentskih radova (11 radova za kategoriju (a) i 2 rada za 
kategoriju (b)) sukladno Natječaju za dodjelu Rektorove nagrade, Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni 
tekst) i Smjernicama FER-a za vrednovanje radova studenata, te utvrdilo prijedlog studentskih radova studenata 
FER-a za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2015./2016. kako slijedi: 

 

• Kategorija (a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora): 
     

  Rang        Autor-i     Naziv rada    Mentor-i 
 

1 
 
 
 
 

Mirko Kokot,  
Luka Malovan 
 
 
 

Robotski potpomognuto  
dijagnosticiranje autizma: 
Evaluacija interakcije robota  
i djeteta 
 

Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić 
 
 
 
 

2 
 
 
 

Tomislav Petković,  
Luka Petrović 
 
 

Decentralizirano upravljanje 
multiagentskim robotskim 
sustavom 
 

Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Filip Marić,  
Ivan Jurin 
 
 
 

Intuitivni sustav teleoperacije  
robotskoga manipulatora 
korištenjem RGB-Dubinske 
kamere 
 

Prof. dr. sc. Ivan Petrović,  
Izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić 
 
 

4 
 
 
 
 
 

Krešimir Benčić,  
Vjekoslav Nemec 
 
 
 
 

Dinamičko modeliranje  
fleksibilnih mikromreža i  
metode određivanja granica  
sigurnosti prilikom prelaska u 
otočni pogon 
 

Doc. dr. sc. Tomislav Capuder,  
Izv. prof. dr. sc. Marko Delimar 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

Denis Čaušević 
 
 
 
 

Primjena uvjetnih slučajnih  
polja s Gaussovim  
potencijalima za semantičku 
segmentaciju 
 

Izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić 
 
 
 
 

5 
 
 

Ivan Vujević 
 
 

Alat za brzo pretraživanje  
baza proteinskih sljedova 
 

Izv. prof. dr. sc. Mile Šikić 
 
 

7 
 
 
 

Matija Srbić 
 
 
 

Reducing Accidental Home  
Injuries Involving Children  
with Bluetooth Smart Sensors 
 

Doc. dr. sc. Vedran Podobnik 
 
 
 

8 
 
 
 

Filip Šklebar,  
Matej Ferenčević 
 
 

Pametni senzorski čvor za  
praćenje elektrokardiograma  
i tjelesne aktivnosti 
 

Prof. dr. sc. Ratko Magjarević 
 
 
 

9 
 
 
 
 

Matea Pejčinović,  
Fran Stanić 
 
 
 

Primjena lokalnog 
pretraživanja u rješavanju 
problema izrade rasporeda  
zaposlenika 
 

Doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

Roko Mišlov 
 
 
 
 

Modeliranje kapacitivnih  
komponenti za površinsku  
montažu u širokom  
frekvencijskom pojasu 
 

Prof. dr. sc. Adrijan Barić 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

Irena Oršolić,  
Dario Pevec 
 
 
 

Sustav za procjenu iskustvene  
kvalitete usluge YouTube na  
osnovu šifriranog mrežnog  
prometa 
 

Doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov 
 
 
 
 

 

• Kategorija (b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora): 
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  Rang      Autori   Naziv rada    Mentor 
 

1 
 
 
 

Ivan Berdalović,  
Željko Osrečki,  
Filip Šegmanović 
 

Projektiranje sklopova za 
potiskivanje proboja fotodioda  
za detekciju jednog fotona 
 

Prof. dr. sc. Tomislav Suligoj 
 
 
 

2 
 
 
 

Antun Skurić,  
Nikola Šantorić,  
Milenko Šaponja 
 

Razvoj i izrada mehatroničkog 
sustava samobalansirajućeg  
vozila na dva kotača 
 

Dr. sc. Šandor Ileš 
 
 
 

 
� Informacija o prijedlozima za Rektorovu nagradu za ak. god. 2015./2016. 

 

• Kategorija (f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog dekana 
po redoslijedu prijave na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu): 

 

1. „ZEC - Zagreb Energy Conference 2015.“ 
- Autori: studenti FER-a - članovi Studentske udruge „IEEE Studentski ogranak Sveučilišta u Zagrebu“: 

Krešimir Benčić, Mirna Gržanić, Luka Jurinjak, Dora Mešić, Domagoj Mihalic, Ivan Novko, Zlatko Ofak, 
Iva Pavić, Boris Pećanac, Anamarija Pejić, Marko Salopek, Dominik Šekrst, Denis Šeper, Meri Tukač 

- Mentor: Prof. dr. sc. Igor Kuzle 
 

2. „Sajam poslova - Job Fair“ 
- Autori: Karla Biuković (FER), Belma Gutlić (FER), Filip Hormot (FER), Stanko Krtalić Rusendić (FER), 

Mak Muftić (FER), Branko Perić (FER), Marin Petričević (FER), Tihana Vidnjević (Geodetski fakultet), 
Bruno Vunderl (FER) 

- Mentor: Doc. dr. sc. Hrvoje Džapo 
 

3. „Natjecateljsko programiranje“ 
- Autori: Erik Banek (PMF), studenti FER-a: Mislav Bradač, Matej Ferenčević, Branimir Filipović, Zrinka 

Gavran, Dominik Gleich, Martin Gluhak, Paula Gombar, Antea Hadviger, Matija Herceg, Antonio Jurić, 
Ivan Katanić, Mihael Liskij, Frane Kurtović, Zvonimir Medić, Neven Miculinić, Iva Miholić, Ivan Paljak, 
Mihael Peklar, Tonko Sabolčec, Sandra Trkulja 

- Mentori: Doc. dr. sc. Ante Đerek i izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec 
 

3.2.  Raspisivanje natječaja za dodjelu nagrade „Željka Matutinović – Sunčica“ za ak. god. 2015./2016. 
 

� Na temelju Pravilnika o nagradi „Željka Matutinović - Sunčica“ za studentski projekt iz elektronike 
izrađen u suradnji s industrijom i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i 
studenata od 10. svibnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

odluku 
 

3.2.1. Raspisuje se Natječaj za dodjelu nagrade "Željka Matutinović - Sunčica" za najbolje studentske radove 
studenata FER-a u području elektronike, ostvarene u suradnji s industrijom, srednjim ili malim poduzećima u 
akademskoj godini 2015./2016. 
 

Propozicije natječaja će biti u skladu s Pravilnikom o nagradi "Željka Matutinović – Sunčica", a bit će objavljene 
na vanjskim i intranet stranicama Fakulteta.  
 

Rok za predaju radova Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata putem Pismohrane Fakulteta i 
elektroničkim putem je do petka, 30. rujna 2016. godine do 12 sati. 
 

3.3. Prijedlog za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ za ak. god. 2015./2016. 
 

Na temelju Natječaja za dodjelu Nagrade "Fran Bošnjaković" za akademsku godinu 2015./2016., prijedloga 
dekana prof. dr. sc. Mislava Grgića i Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 10. svibnja 2016. 
godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je  donijelo  

odluku 
 

3.3.1. Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković” za ak. 
god. 2015./2016. predlaže: 
 

- Prof. dr. sc. Svena Lončarića - za znanstvene rezultate u istraživanju u području digitalne obrade i analize 
slike i u području računalnog vida, za promicanje znanstvene discipline i struke kroz Centar izvrsnosti za 
računalni vid na Sveučilištu u Zagrebu čiji je osnivač i voditelj te za prijenos znanja, posebice odgoj mladih 
stručnjaka kroz brojna mentorstva. 
 

4.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja  
 

4.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5. 
svibnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u znanstveno-nastavna i 
suradnička zvanja i na radna mjesta prema raspisanim natječajima za pristupnike:  

 

4.1.1. Dr. sc. Davor Bonefačić - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Juraj Bartolić, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš i prof. dr. sc. Dragan Poljak – Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za 
radiokomunikacije, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće 
dr. sc. Davora Bonefačića izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije i na radno mjesto redoviti profesor u 
trajnom zvanju u Zavodu za radiokomunikacije.    
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.     
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4.1.2. Dr. sc. Fetah Kolonić - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Željko 
Jakopović, prof. dr. sc. Ivan Petrović i prof. dr. sc. Božo Terzić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za elektrostrojarstvo i 
automatizaciju, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Fetaha Kolonića izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom 
zvanju u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.    
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.     
 

4.1.3. Dr. sc. Igor Sunday Pandžić - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Zdravko Kačič – Univerza v Mariboru Fakulteta 
elektrotehnike, računalništva in informatike, Slovenija, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za 
telekomunikacije, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Igora Sunday Pandžića izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana informacijski sustavi i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom 
zvanju u Zavodu za telekomunikacije.     
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.     
 

4.1.4. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 10. ožujka 2016. godine, Narodnim novinama br. 21 od 9. 
ožujka 2016. godine, web stranici Fakulteta od 10. ožujka 2016. godine i web stranici Euraxessa od 11. ožujka 
2016. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto redoviti profesor 
u trajnom zvanju u Zavodu za telekomunikacije – 3 izvršitelja, prispjele su prijave od dr. sc. Alena Bažanta, dr. 
sc. Dragana Jevtića i dr. sc. Maje Matijašević.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Mladen Kos i prof. dr. sc. Dinko Begušić 
- Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje konstatiralo je da svi pristupnici 
ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke o nužnim uvjetima za 
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju.   
Svi pristupnici imaju pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za telekomunikacije, Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta.  
 

Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće:  
 

4.1.4.1. Dr. sc. Alena Bažanta - izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto redoviti 
profesor u trajnom zvanju u Zavodu za telekomunikacije.  
 

4.1.4.2. Dr. sc. Dragana Jevtića - izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju 
za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto 
redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za telekomunikacije.  
 

4.1.4.3. Dr. sc. Maju Matijašević - izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju 
za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto 
redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za telekomunikacije.  
 

Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

4.1.5. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 10. ožujka 2016. godine, Narodnim novinama br. 21 od 9. 
ožujka 2016. godine, web stranici Fakulteta od 10. ožujka 2016. godine i web stranici Euraxessa od 11. ožujka 
2016. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u 
Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 2 izvršitelja, prispjele su prijave od dr. sc. Vedrana Bilasa 
i dr. sc. Davora Petrinovića.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Branko Jeren, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Vladimir Medved 
- Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet konstatiralo je da oba pristupnika ispunjavaju uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor u trajnom zvanju.   
Oba pristupnika imaju pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta.  
 

Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće:  
 

4.1.5.1. Dr. sc. Vedrana Bilasa - izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom 
zvanju u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.   
 

4.1.5.2. Dr. sc. Davora Petrinovića - izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju 
za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto redoviti profesor u 
trajnom zvanju u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.  
 

Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

4.1.6. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 3. prosinca 2015. godine, Narodnim novinama br. 131 od 2. 
prosinca 2015. godine, web stranici Fakulteta od 3. prosinca 2015. godine i web stranici Euraxessa od 3. prosinca 
2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili područje prirodnih znanosti, polje 
matematika ili fizika i na radno mjesto izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva - 1 izvršitelj, 
prispjele su prijave od dr. sc. Juraja Havelke, dr. sc. Saše Ilijića, dr. sc. Nikole Miškovića, dr. sc. Antonija 
Petošića, dr. sc. Vedrana Podobnika, dr. sc. Mirka Randića, dr. sc. Lee Skorin-Kapov, dr. sc. Jana Šnajdera, dr. 
sc. Bojana Trkulje i dr. sc. Igora Velčića.  
 



4 
 

Pristupnici dr. sc. Saša Ilijić i dr. sc Vedran Podobnik 9. svibnja 2016. godine pisanim putem odustali su od svojih 
prijava kao i dr. sc. Lea Skorin-Kapov 10. svibnja 2016. godine.  
Pristupnik dr. sc. Igor Velčić na sjednici Fakultetskog vijeće održanoj 20. travnja 2016. godine izabran je u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno 
mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu matematiku.   
 

Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Igor Kuzle, izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić i prof. dr. sc. Goran 
Martinović - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek prijave navedenih četiri 
kandidata nije razmatralo. Stručno povjerenstvo konstatiralo je da pristupnici dr. sc. Juraj Havelka, dr. sc. Nikola 
Mišković, dr. sc. Antonio Petošić, dr. sc. Mirko Randić, dr. sc. Jan Šnajder i dr. sc. Bojan Trkulja ispunjavaju 
uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne 
i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i uvjete iz Pravilnika o posebnim uvjetima 
Fakulteta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.  
 

Pristupnici dr. sc. Juraj Havelka, dr. sc. Antonio Petošić, dr. sc. Mirko Randić i dr. sc. Bojan Trkulja izabrani su u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, pristupnik dr. 
sc. Jan Šnajder izabran je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, a pristupnik dr. sc. Nikola Mišković u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje 
tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti.  
 

Svi pristupnici imaju pozitivna Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, Kolegija matičnih 
Zavoda i Dekana Fakulteta.  
 

Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće dr. sc. Nikolu Miškovića 
izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje temeljne tehničke znanosti i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo.   
Obrazloženje prijedloga za izbor navedenog pristupnika detaljno je prikazano u izvješću stručnog povjerenstva.  
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.  
 

4.1.7. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 10. ožujka 2016. godine, Narodnim novinama br. 21 od 9. 
ožujka 2016. godine, web stranici Fakulteta od 10. ožujka 2016. godine i web stranici Euraxessa od 11. ožujka 
2016. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana automatizacija i robotika i na radno mjesto docent u Zavodu za automatiku i računalno 
inženjerstvo – 2 izvršitelja, prispjele su prijave od dr. sc. Ivana Markovića i dr. sc. Matka Orsaga.     
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Petrović, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i prof. dr. sc. Bojan Jerbić 
- Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje konstatiralo je da oba pristupnika ispunjavaju uvjete 
iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i 
stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
docent.  
Oba pristupnika imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja kao i pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za 
automatiku i računalno inženjerstvo i Dekana Fakulteta.  
 

Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće:  
 

4.1.7.1. Dr. sc. Ivana Markovića - izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika i na radno mjesto docent u 
Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.    
 

4.1.7.2. Dr. sc. Matka Orsaga - izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika i na radno mjesto docent u 
Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.    
 

Izbor potvrđuje vijeće tehničkog područja.  
 

4.1.8. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 21. prosinca 2015. godine, Narodnim novinama br. 137 od 23. 
prosinca 2015. godine, web stranici Fakulteta od 21. prosinca  2015. godine i web stranici Euraxessa od 23. 
prosinca 2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu 
informacija – 2 izvršitelja, prispjele su prijave od dr. sc. Ane Sović Kržić i dr. sc. Željke Lučev Vasić.   
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Damir Seršić, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Vladimir Medved 
– Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet konstatiralo je da obje pristupnice ispunjavaju uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.    
Obje pristupnice imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja kao i pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za 
elektroničke sustave i obradbu informacija, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta.  
 

Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće:  
4.1.8.1. Dr. sc. Anu Sović Kržić - izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za 
elektroničke sustave i obradbu informacija.  
 

4.1.8.2. Dr. sc. Željku Lučev Vasić - izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina 
za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za 
elektroničke sustave i obradbu informacija.  
 

Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.  
 

4.1.9. Dr. sc. Matija Džanko - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Branko Mikac, doc. dr. sc. Ognjen Dobrijević i doc. dr. sc. Damir Pintar, Fakultetsko vijeće dr. sc. Matiju Džanka 
izabire u suradničko zvanje poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na 
suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za telekomunikacije.  
Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme od četiri godine.  
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4.2. Reizbori na FER-u 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
5. svibnja 2016. i 16. svibnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za reizbor na 
znanstveno-nastavna radna mjesta:   

 

4.2.1. Dr. sc. Danko Basch - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Mario Žagar, prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. Željko Hocenski - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet Osijek, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za automatiku i računalno 
inženjerstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Danka Bascha reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana procesno računarstvo u Zavodu za automatiku i računalno 
inženjerstvo.    
 

4.2.2. Dr. sc. Damir Ilić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Zoran Skočir, prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Tomislav Kilić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i 
električka mjerenja, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. 
sc. Damira Ilića reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za osnove elektrotehnike i 
električka mjerenja.  
 

4.2.3. Dr. sc. Martin Dadić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Željko Štih, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Livio Šušnjić - Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet, uz 
pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Martina Dadića reizabire na 
znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.  
 

4.2.4. Dr. sc. Gordan Gledec - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Damir Kalpić, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc i prof. dr. sc. Željko Hutinski – Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
organizacije i informatike Varaždin, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjeno 
računarstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Gordana Gledeca reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor na vrijeme od pet godina 
za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana programsko inženjerstvo u Zavodu za primijenjeno 
računarstvo.     
 

4.2.5. Dr. sc. Mario Krnić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Mervan Pašić, prof. dr. sc. Darko Žubrinić i prof. dr. sc. Sanja Varošanec - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-
matematički fakultet, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu matematiku, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Marija Krnića 
reizabire na  znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje 
prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza u Zavodu za primijenjenu matematiku.  
 

4.2.6. Dr. sc. Damir Sumina - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Željko Jakopović, izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško i prof. dr. sc. Joško Deur - Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za elektrostrojarstvo i 
automatizaciju, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Damira Suminu reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto docent na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.   
 

4.3. Izbori na drugim visokim učilištima   
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
5. svibnja 2016.  i 16. svibnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju 
sljedećeg mišljenja:  

 

4.3.1. Dr. sc. Mario Miličević - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Mirta Baranović, prof. dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc. Vedran Batoš - Sveučilište u Dubrovniku, Fakultetsko 
vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Mario Miličević 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 računarstvo, kao i daje mišljenje da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana obradba informacija i na radno mjesto izvanredni profesor na Sveučilištu u Dubrovniku.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
 

4.3.2. Dr. sc. Ivan Vilović - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. 
Gordan Šišul, prof. dr. sc. Robert Nađ i prof. dr. sc. Nikša Burum – Sveučilište u Dubrovniku, Fakultetsko vijeće 
daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Ivan Vilović 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, kao i daje mišljenje da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
radiokomunikacije i na radno mjesto izvanredni profesor na Sveučilištu u Dubrovniku.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
 

4.4.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 17. svibnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog 
predavanja:  

 

4.4.1. U postupku izbora docenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika, a prema natječaju 
objavljenom u Večernjem listu od 21. prosinca 2015. godine, Narodnim novinama br. 137 od 23. prosinca 2015. 
godine, web stranici Fakulteta od 21. prosinca 2015. godine i web stranici Euraxessa od 23. prosinca 2015. 
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godine, Fakultetsko vijeće za pristupnike dr. sc. Davora Dragičevića, dr. sc. Domagoja Vlaha i dr. sc. Gorana 
Radunovića imenuje stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Mario Osvin Pavčević, doc. dr. sc. Lana Horvat Dmitrović i izv. prof. dr. sc. Vedran Krčadinac – Sveučilište u 
Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

4.5. Raspisi natječaja 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5. 
svibnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu sljedećih natječaja i 
imenovanju stručnih povjerenstava:  

 

4.5.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mario Žagar, prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. Željko Hocenski - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Danka Bascha.)  
 

4.5.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih 
znanosti, polje temeljne tehničke znanosti i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za 
automatiku i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, prof. dr. sc. Ivan Petrović i prof. dr. sc. Bojan Jerbić – 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Stjepana Bogdana.)  
 

4.5.3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za primijenjeno 
računarstvo - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Kalpić, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Neven Vrček – Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin. (Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto 
dr. sc. Krešimira Fertalja.)  
 

4.5.4. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za radiokomunikacije 
- 2 izvršitelja.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Dragan Poljak – 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  (Postoji Suglasnost Sveučilišta u 
Zagrebu. Radna mjesta dr. sc. Silvija Hrabara i dr. sc. Krešimira Malarića.)  
 

4.5.5. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za osnove 
elektrotehnike i električka mjerenja - 2 izvršitelja.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Tomislav Kilić - Sveučilište 
u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  (Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radna 
mjesta dr. sc. Damira Ilića i dr. sc. Romana Malarića.)  
 

4.5.6. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za elektroničke 
sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Branko Jeren, prof. dr. sc. Neven Mijat i prof. dr. sc. Dinko Begušić – 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Mladena Vučića.)  
 

4.5.7. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo-Bašić, izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i prof. dr. sc. Vladimir 
Lipovac – Sveučilište u Dubrovniku.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Jana Šnajdera.)  
 

4.5.8. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za telekomunikacije - 2 izvršitelja.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Gordan Ježić, prof. dr. sc. Maja Matijašević i prof. dr. sc. Dinko Begušić - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radna mjesta dr. sc. Vedrana Podobnika i dr. sc. Lee Skorin-Kapov.)  
4.5.9. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
ili računarstvo ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika i na radno mjesto poslijedoktorand u 
Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30. rujna 2018. 
godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a „Algoritmi za mjerenje sustavskog rizika - 
ASYRMEA“ - voditelj doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar, izv. prof. dr. sc. Mile Šikić i doc. dr. sc. Igor Velčić.   
 

4.5.10. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme do 30. rujna 2017. godine.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete 60% projekt Integrirani zdravstveni sustav za podršku 
osobama s dijabetesom dok 40% sredstava osigurava Sveučilište u Zagrebu.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ratko Magjarević, izv. prof. dr. sc. Igor Lacković i prof. dr. sc. Vladimir Medved 
– Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.   
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4.5.11. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe HRZZ projekta „Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart Networks of 
People, Machines and Organizations“ (mentor prof. dr. sc. Gordan Ježić) radno mjesto u Zavodu za 
telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine i 10 mjeseci. 
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Gordan Ježić, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc i izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec.    
 

4.6.  Izbori u znanstvena zvanja 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5. 
svibnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   

 

4.6.1. Dr. sc. Damir Žarko – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Zlatko 
Maljković, prof. dr. sc. Viktor Šunde i prof. dr. sc. Joško Deur – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 
brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Damir Žarko ispunjava uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora u pokrenut na osobni zahtjev.  
 

4.6.2. Dr. sc. Boško Milešević – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Ivo Uglešić, prof. dr. sc. Zlatko Maljković i dr. sc. Srđan Žutobradić, znanstveni suradnik – Hrvatska regulatorna 
agencija, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Boško Milešević ispunjava uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora u pokrenut na osobni zahtjev.  
 

4.7. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5. 
svibnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnih povjerenstava 
za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje:  

 

4.7.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Vanje Garaja podnesenim 29. travnja 2016. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 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. Ivan Petrović, prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić i prof. dr. sc. Željko Hocenski - Sveučilište 
J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek.   
 

4.7.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Igora Ercega podnesenim 3. svibnja 2016. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško, prof. dr. sc. Željko Jakopović i prof. dr. sc. Božo 
Terzić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

4.7.3. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Marka Koričića podnesenim 4. svibnja 2016. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Suligoj, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Tomislav 
Švedek - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek.  
 

4.7.4. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Stjepana Sučića podnesenim 5. svibnja 2016. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 
sastavu: doc. dr. sc. Juraj Havelka, prof. dr. sc. Ante Marušić i dr. sc. Dubravko Sabolić, znanstveni savjetnik – 
Hrvatska elektroprivreda.  
 

5.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

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

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 5. svibnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene 
teme doktorskog rada i predlaganje mentora: 

 

5.1.1. Tin Bobetko, dipl. ing. – tema: "Metoda određivanja optimalne konfiguracije prijenosne elektroenergetske 
mreže zasnovana na umjetnoj inteligenciji". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Marko Delimar – predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – mentor i dr. sc. Tomislav Plavšić, znanstveni suradnik, 
Hrvatski operator prijenosnog sustava, d.o.o., Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.2. Mr. sc. Krešimir Dekanić, prof. fizike i politehnike – tema: "Računalni modeli za određivanje 
mikrostrukturnih parametara nanomaterijala". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Mladen 
Vučić – predsjednik, prof. dr. sc. Sven Lončarić – mentor, doc. dr. sc. Željko Skoko, Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb – mentor, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član i akademik prof. 
emer. dr. sc. Stanko Popović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.3. Frano Škopljanac-Mačina, dipl. ing. – tema: "Sinteza procesa provjere znanja za adaptivne sustave e-
učenja". 
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Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Zoran 
Skočir – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković – mentor i doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište 
u Rijeci Tehnički fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.4. Goran Vasiljević, dipl. ing. – tema: "Lokalizacija mobilnog robota u industrijskim okruženjima za primjenu 
u autonomnim skladištima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Stjepan Bogdan – predsjednik, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – mentor i doc. dr. sc. Ivana Palunko, Sveučilište u 
Dubrovniku Odjel za elektrotehniku i računarstvo – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

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

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 5. svibnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po članku 73. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili 
poslijediplomski doktorski studij: 

 

5.2.1. Goran Jurišić, mag. ing. – tema: "Ispitivanje performansi zaštitnih funkcija u komunikacijski temeljenim 
digitalnim transformatorskim stanicama". 
Prihvaća se tema: "Metode ispitivanja svojstava zaštitnih funkcija u komunikacijski temeljenim transformatorskim 
stanicama" (Protection function performance testing methods in communication based digital substation 
systems). Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Juraj Havelka. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 18. travnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Ante Marušića o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

5.2.2. Tomislav Lipić, dipl. ing. – tema: "Ranjivost dinamičkih kompleksnih mreža s lokalnim međuzavisnostima 
i procesom oporavka". 
Prihvaća se tema: "Ranjivost dinamičkih kompleksnih mreža s lokalnim međuzavisnostima i procesom oporavka" 
(Vulnerability of dynamic complex networks with local dependencies and recovery process).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: doc. dr. sc. Igor Čavrak i dr. sc. Karolj Skala, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 1. travnja 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora doc. dr. sc. Igora Čavraka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

5.2.3. Goran Molnar, mag. ing. tema: "Metaheurističke tehnike za praktične probleme sa skupom evaluacijom". 
Prihvaća se tema: "Metaheuristics for problems with limited budget of evaluations" (Metaheuristike za probleme 
s ograničenim brojem evaluacija).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 28. travnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Domagoja Jakobovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskome jeziku. 
 

5.2.4. Ivan Slivar, mag. ing. tema: "Optimizacija iskustvene kvalitete igara zasnovanih na računalnom oblaku 
temeljeno na strategijama prilagodbe video kodiranja". 
Prihvaća se tema: "Quality of experience driven video encoding adaptation strategies for cloud gaming under 
network constraints" (Strategije prilagodbe videokodiranja usmjerene poboljšavanju iskustvene kvalitete za igre 
zasnovane na računalnom oblaku uslijed ograničenja mreže).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorica pristupnika je: doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 11. travnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice doc. dr. sc. Lee Skorin-Kapov o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskome jeziku. 
 

5.2.5. Nikola Tanković, dipl. ing. – tema: "Optimizacija arhitekture informacijskih sustava u oblaku u ostvarenju 
zadanih radnih značajki i troškova izvođenja". 
Prihvaća se tema: "Optimiranje konfiguracije informacijskog sustava u oblaku sukladno sporazumu o razini 
usluge" (Optimizing cloud information system configuration compliant with service level agreement).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Mario Žagar i doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 27. travnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Marija Žagara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

5.2.6. Mr. sc. Mario Weber, dipl. ing. – tema: "Regulacija tržišta Interneta stvari". 
Prihvaća se tema: "Regulacija tržišta usluga Interneta stvari u pametnim gradovima" (Market regulation of 
Internet of Things services in smart cities).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko. 
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Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 29. travnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice izv. prof. dr. sc. Ivane Podnar Žarko o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

5.2.7. Dominik Zorić, mag. ing. – tema: "Mobilni sustav za virtualni slušni okoliš sa praćenjem glave u realnom 
vremenu". 
Prihvaća se tema: "Dinamički virtualni slušni okoliš za mobilne uređaje s praćenjem kretnji glave u stvarnom 
vremenu" (Dynamic virtual auditory environment for mobile devices with real-time head-tracking).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 22. ožujka 2016. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora 
izv. prof. dr. sc. Kristiana Jambrošića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

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

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 5. svibnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju 
članova Povjerenstva za ocjenu disertacije:  

 

5.3.1. Nikola Banić, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstvo – 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). 
Znanstveni radovi koji se objedinjeni predlažu kao doktorski rad, objavljeni su u časopisima indeksiranima u 
Current Contents, SCI i SCI-Expanded i u kategoriji “Engineering, Computing and Technology”. Od potrebna tri 
rada jedan je objavljen u časopisu Journal of the Optical Society of America A-Optics (faktor odjeka 1,558) a dva 
su objavljena u časopisu “IEEE Signal Processing Letters” (faktor odjeka 1,751). Faktori odjeka oba časopisa 
veći su od medijana faktora odjeka časopisa iz područja istraživanja. Doktorand je glavni autor u sva tri rada. 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Sven Lončarić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: doc. dr. sc. Marko Subašić – predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić 
– članica i izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – članica. 
 

5.3.2. Anamarija Bjelopera, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Uklanjanje degradacije slike primjenom statističkoga modela prirodne scene i 
percepcijske mjere kvalitete slike".  
Mentorica pristupnice prof. dr. sc. Sonja Grgić dostavila je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Sven Lončarić – predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav 
Kos – član i izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – članica. 
 

5.3.3. Perica Ilak, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Optimalna koordinacija proizvodnje električne energije iz vjetra i vode".   
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Slavko Krajcar dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Delimar – predsjednik, prof. dr. sc. Damir 
Kalpić – član i izv. prof. dr. sc. Ranko Goić, Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 
– član. 
 

5.3.4. Goran Mauša, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Poboljšanje postupaka za predviđanje programskih neispravnosti zasnovano na strojnom 
učenju".  
Mentorice pristupnika prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet dostavile su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom 
znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka 
Car – članica i prof. dr. sc. Ivo Ipšić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – član. 
 

5.3.5. Krešimir Šakić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Subjektivno vrednovanje kvalitete prikaza 3D videosekvenci utemeljeno na masovnom 
ispitivanju putem Interneta".   
Mentorica pristupnika prof. dr. sc. Sonja Grgić dostavila je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – predsjednik, prof. dr. sc. Sven 
Lončarić – član i doc. dr. sc. Emil Dumić, Sveučilište Sjever – član. 
 

5.3.6. Tomislav Župan, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Metodologija proračuna raspodjele unutarnjih prenapona duž namota transformatora 
primjenom koncentriranih parametara".   
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Željko Štih 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, prof. dr. sc. Sead 
Berberović – član i prof. dr. sc. Livio Šušnjić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – član. 
 

5.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 5. svibnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za 
obranu disertacije: 
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5.4.1. Silvije Davila, prof. fizike i informatike – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Integrirani informacijski okvir za praćenje i procjenu kvalitete zraka u 
stvarnom vremenu". 
Mentorica pristupnika je: naslovna izv. prof. dr. sc. Jadranka Pećar Ilić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mirta Baranović 
– predsjednica, prof. dr. sc. Damir Kalpić – član i dr. sc. Dragan Gamberger, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb – član te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Mirta Baranović – 
predsjednica, prof. dr. sc. Damir Kalpić – član i dr. sc. Dragan Gamberger, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb – član (zamjenik: doc. dr. sc. Igor Mekterović). 
 

5.4.2. Mr. sc. Vilijan Matošević, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Spregnuti magnetsko-toplinski proračun sinkronoga generatora". 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Davor Zvizdić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković 
– predsjednik, prof. dr. sc. Sead Berberović – član i prof. dr. sc. Livio Šušnjić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet 
– član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. 
Sead Berberović – član i prof. dr. sc. Livio Šušnjić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – član (zamjenik: izv. 
prof. dr. sc. Damir Žarko). 
 

5.4.3. Robert Sitar, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Određivanje lokalnih zagrijanja konstrukcijskih dijelova energetskih transformatora". 
Mentori pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Štih. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković 
– predsjednik, prof. dr. sc. Sead Berberović – član i naslovni doc. dr. sc. Žarko Janić, Končar Energetski 
transformatori, d.o.o., Zagreb – član te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko 
Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Sead Berberović – član i naslovni doc. dr. sc. Žarko Janić, Končar Energetski 
transformatori, d.o.o., Zagreb – član (zamjenik: doc. dr. sc. Bojan Trkulja). 
 

5.4.4. Vanja Smailović, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstvo – 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).  
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Vedran Podobnik  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek – 
predsjednik, naslovni izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla, d.d., Zagreb – član i prof. dr. sc. Mirjana 
Ivanović, University of Novi Sad, Faculty of Science, Department of Mathematics and Informatic, Republika Srbija 
– članica te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek – predsjednik, naslovni izv. 
prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla, d.d., Zagreb – član i prof. dr. sc. Mirjana Ivanović, University of 
Novi Sad, Faculty of Science, Department of Mathematics and Informatic, Republika Srbija – članica (zamjenik: 
izv. prof. dr. sc. Mario Kušek). 
 

5.4.5. Alan Župan, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Izbor parametara i redoslijeda sklapanja regulacijskih prigušnica u visokonaponskoj 
mreži".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivica Pavić – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić – član i dr. sc. Srđan Žutobradić, znanstveni suradnik, Hrvatska 
energetska regulatorna agencija, Zagreb – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. 
Ivica Pavić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić – član i dr. sc. Srđan Žutobradić, znanstveni suradnik, 
Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb – član (zamjenik: prof. dr. sc. Ante Marušić). 
 

5.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

Pristupnik/ca             Povjerenstvo 
 

1. Marko Išlić, mag. ing.  Doc dr. sc. Juraj Havelka – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Ante Marušić – mentor 

Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić, Tehnički fakultet, Rijeka – član 
 

2. Antonija Marinčić, mag. ing.    Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Dina Šimunić – mentorica 

Prof. dr. sc. Ramjee Prasad, Center for TeleInfrastruktur 
(CTIF) at Aalborg University, Danska – član 
  

Polje: Računarstvo     
 

Pristupnik/ca               Povjerenstvo 
 

1. Ana Koren, mag. ing.    Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Dina Šimunić – mentorica 

Prof. dr. sc. Ramjee Prasad, Center for TeleInfrastruktur 
(CTIF) at Aalborg University, Danska – član 

 

5.6. Izvedbeni plan doktorskoga studija za ak. god. 2016./2017.  
 

� Na temelju prijedloga zavoda i Odbora za doktorske studije od 5. svibnja 2016. godine, a u skladu 
s uvjetima za nositelje predmeta i sudjelovanje nastavnika na doktorskom studiju, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo sljedeće 

odluke 
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Prihvaćaju se promjene u Izvedbenom planu doktorskoga studija FER-a za ak. god.  2016./2017. kako slijedi:  
 

5.6.1. Imenovanje nositelja predmeta 
 

Električni filtri u elektroenergetskom sustavu 
Nositelj:  izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Neven Mijat, izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić) 
 

Električki filtri-odabrana poglavlja 
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Mijat, prof. dr. sc. Mladen Vučić   
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Neven Mijat, izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić) 
 

Instrumentacija u zaštiti okoliša 
Nositelj: prof. dr. sc. Ratko Magjarević 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Ratko Magjarević, prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković) 
 

Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike 
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravko Pevec, doc. dr. sc. Mario Matijević 
(Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Dubravko Pevec) 
 

Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori 
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, doc. dr. sc. Dubravko Babić, doc. dr. sc. Marko Bosiljevac 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, doc. dr. sc. Dubravko Babić) 
 

Primjena obrade signala 
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Jeren, prof. dr. sc. Davor Petrinović 
(Dosadašnji nositelji: akademik prof. emer. dr. sc. Hrvoje Babić, prof. dr. sc. Branko Jeren, prof. dr. sc. Davor 
Petrinović) 
 

Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda 
Nositelji: prof. dr. sc. Ivica Crnković, izv. prof. dr. sc. Željka Car, doc. dr. sc. Marin Vuković 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Ivica Crnković, izv. prof. dr. sc. Željka Car) 
 

Projektiranje radiofrekvencijskih sustava 
Nositelji: prof. dr. sc. Juraj Bartolić, doc. dr. sc. Dubravko Babić 
(Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Juraj Bartolić) 
 

Raspoloživost mreže 
Nositelj: prof. dr. sc. Branko Mikac 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Branko Mikac i doc. dr. sc. Marko Lacković) 
 

Teorija signala 
Nositelj: prof. dr. sc. Damir Seršić 
(Dosadašnji nositelji: akademik prof. emer. dr. sc. Hrvoje Babić, prof. dr. sc. Damir Seršić) 
 

Teorija sklopnih aparata 
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Gašparac, doc. dr. sc. Igor Erceg) 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Ivan Gašparac, doc. dr. sc. Stjepan Štefan) 
 

Ujednačavanje signala u radioprijenosu 
Nositelji: prof. dr. sc. Robert Nađ, izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner) 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Ervin Zentner, prof. dr. sc. Robert Nađ, izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner) 
 

5.6.2. Promjena semestra izvođenja predmeta 
 

5.6.2.1. Seminar za stjecanje generičkih vještina Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje predavat će se 
u zimskom semestru ak. god. 2016./2017. 
 

5.6.3. Predmeti koji se neće predavati u akademskoj godini 2016./2017. 
 

5.6.3.1.  Eksperimentalne tehnike nano- i znanosti o materijalima 
 Fizika impulsnih plazmi s primjenama 
 Napredne i inteligentne tehnologije Interneta 
 Odabrana poglavlja fizike poluvodiča 
 Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala 
 Zvuk u arhitekturi 
 
5.7.  Raspis natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje 

akademskoga stupnja doktora znanosti u I. (zimski) semestar u ak. god. 2016./2017. 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 5. svibnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
 

5.7.1. Raspisuje se javni natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje 
akademskoga stupnja doktora znanosti u I. (zimski) semestar u ak. god. 2016./2017.  
- Upisna kvota: 60 slobodnih mjesta. 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 9. sjednici koja je održana 19. travnja 2016. u 347. akademskoj godini 
(2015./2016.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
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5.8.1. Igor Cvišić, dipl. ing. – tema: "Vizualna odometrija u stvarnome vremenu za robusnu navigaciju u 
nepoznatim složenim okruženjima" (Real-time visual odometry for robust navigation in unknown complex 
environments). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
 

5.8.2. Josip Ćesić, mag. ing. – tema: "Multiple moving objects tracking based on random finite sets and Lie 
groups" (Praćenje više gibajućih objekata zasnovano na slučajnim konačnim skupovima i Lievim grupama). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
 

5.8.3. Nenad Katanić, mag. ing. – tema: "Metoda otkrivanja provale temeljena na strojnom učenju i kontekstno 
ovisnome raspoznavanju aktivnosti u stvarnome vremenu" (Physical intrusion detection method based on 
machine learning and context-aware activity recognition in real-time). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
 

5.8.4. Damir Korenčić, dipl. ing. matematike – tema: "Računalni postupci za modeliranje i analizu medijske 
agende temeljeni na strojnome učenju" (Computational methods for modelling and analysis of the media agenda 
based on machine learning). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: doc. dr. sc. Jan Šnajder i dr.sc. Strahil Ristov, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb. 
 

5.8.5. Kruno Lenac, mag. ing. – tema: "Simultaneous mobile robot localization and three-dimensional modeling 
of unknown complex environments in real time" (Istodobna lokalizacija mobilnih robota i trodimenzionalno 
modeliranje nepoznatih složenih prostora u stvarnome vremenu). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
 

5.8.6. Martina Marjanović, mag. ing. – tema: "Energy-efficient mobile crowd sensing in the Internet of Things 
domain" (Energetski učinkovito skupno opažanje okoline pokretnim uređajima u području Interneta stvari). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorica pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko. 
 

5.8.7. Branimir Novoselnik, mag. ing. – tema: "Optimal coordinated and robust control of electrical power 
distribution system" (Optimalno koordinirano i robusno upravljanje elektroenergetskim distribucijskim sustavom). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mato Baotić. 
 

5.8.8. Slavica Robić, dipl. ing. – tema: "Metoda za određivanje praga energijskoga siromaštva temeljena na 
energijskim, klimatskim, socijalnim i zdravstvenim pokazateljima" (Method for defining energy poverty threshold 
based on energy, climate, social and health indicators). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Slavko Krajcar. 
 

6.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje  
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost“ 
 

6.1.  Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ u 
I. zimski semestar akademske godine 2016./2017.  

 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. svibnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Informacijska sigurnost“ 
održane 2. svibnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

 

odluku 
 

6.1.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost“ 
u I. zimskom semestru ak. god. 2016./2017. 
Broj slobodnih mjesta: 20 ukupno. 
 

6.2.  Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. svibnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Informacijska sigurnost“ 
održane 2. svibnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka 
ocjene završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

6.2.1. RANKO MIKLIN, dipl. ing.  
Tema: "USPOREDBA SIGURNOSNIH ZAHTJEVA APLIKACIJA U DISTRIBUIRANIM SUSTAVIMA I 
APLIKACIJA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE" (COMPARISON OF SECURITY REQUIREMENTS FOR 
APPLICATIONS IN DISTRIBUTED SYSTEMS AND APPLICATIONS FOR ELECTRONIC COMMERCE). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak - 
predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj - mentor i prof. dr. sc. Željko Hutinski - Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
organizacije i informatike - član. 
 

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

 

6.3.  Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. svibnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija “Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 2. svibnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog 
rada za sljedeće studente: 
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6.3.1. ZDENKO OGNJENČIĆ, dipl. ing. 
Tema: "INFRASTRUKTURNI UVJETI ZA UVOĐENJE SLJEDEĆE GENERACIJE ŠIROKOPOJASNIH 
PRISTUPNIH MREŽA" (INFRASTRUCTURE CONDITIONS FOR ROLL-OUT OF NEXT GENERATION 
BROADBAND ACCESS NETWORKS). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Branko Mikac - 
predsjednik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek - mentor i izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet - članica. 
 

6.3.2. JAGODA PELEPONJKO, dipl. iur. 
Tema: "PRAVA I OBVEZE PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU" (RAIL PASSENGER RIGHTS AND 
OBLIGATIONS). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin - 
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - predsjednik, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov - Sveučilište u Zagrebu Pravni 
fakultet - mentorica i prof. dr. sc. Ignac Lovrek -  član. 
 

6.3.3. IVAN VIDLIČKA, dipl. iur. 
Tema: "ZAJEDNIČKA IZGRADNJA ELEKTRONIČKO KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I 
POVEZANE OPREME U POKRETNOJ MREŽI" (SHARING OF AN ELECTRONIC COMMUNICATIONS 
INFRASTRUCTURE IN MOBILE NETWORK). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Gordan Ježić - 
predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - mentor i doc. dr. sc. Marko 
Jurić - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - član. 
 

6.4. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. svibnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija “Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 2. svibnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog 
rada za sljedeće studente: 

 

6.4.1. EDUARD BRIŠKI, dipl. ing. 
Tema: "ZAKONITO PRESRETANJE I ZADRŽAVANJE PODATAKA U ELEKTRONIČKIM 
KOMUNIKACIJAMA" (LAWFUL INTERCEPTION AND DATA RETENTION IN ELECTRONIC 
COMMUNICATIONS). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc - mentor i prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu 
Pravni fakultet - član. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

6.4.2. MARINA BRKLJAČIĆ, dipl. iur. 
Tema: "PRAVO NA OTVORENI INTERNET" (THE RIGHT TO AN OPEN INTERNET). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović - 
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni 
fakultet - mentor i prof. dr. sc. Ignac Lovrek - član. 
Zamjenica: prof. dr. sc. Maja Matijašević. 
 

III.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori“ 
 

6.5.  Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij "Transformatori" u I. zimski 
semestar akademske godine 2016./2017.  

 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. svibnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Transformatori“ održane 
2. svibnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

 

odluku 
 

6.5.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori“ u I. 
zimskom semestru ak. god. 2016./2017. 
- Broj slobodnih mjesta: 20 ukupno. 
 

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

6.6. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

 
� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. svibnja 2016. godine 

i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ održane 2. svibnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o 
prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 

 

6.6.1. DAVOR CVRTAK, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "ZAŠTITA SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA OD ATMOSFERSKIH UTJECAJA" 
(SURGE PROTECTION FOR SIGNALLING-SAFETY DEVICES). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić. 
 

6.7. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. svibnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ održane 2. svibnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o 
pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog rada za sljedeće studente: 

 

6.7.1. TOMISLAV PUŠEC, dipl. ing.  
Tema: "NADZOR I UPRAVLJANJE OPTIČKOM MREŽOM HRVATSKIH ŽELJEZNICA" (SUPERVISION AND 
MANAGEMENT OF CROATIAN RAILWAYS OPTICAL NETWORK). 



14 
 

Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš - 
predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić - mentorica i izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić - Sveučilište u Zagrebu Grafički 
fakultet – članica. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Tomislav Kos. 
 

6.7.2. SAŠA STANKOVIĆ, dipl. ing.  
Tema: "USPOREDBA KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA ZA PRIJENOS PODATAKA IZMEĐU 
ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA I CENTRA DALJINSKOG UPRAVLJANJA NA PRUZI MORAVICE-
RIJEKA" (COMPARISON OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR DATA TRANSMISSION BETWEEN 
POWER FACILITIES AND REMOTE CONTROL CENTER ON THE TRACK MORAVICE-RIJEKA). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul - 
predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić - mentorica i izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić - Sveučilište u Zagrebu Grafički 
fakultet - članica. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Tomislav Kos. 
 

6.7.3. JOSIP SUDIĆ, dipl. ing.  
Tema: "ULOGA TELEKOMUNIKACIJA KOD UPRAVLJANJA PRUŽNIM SIGNALNO-KOMUNIKACIJSKIM 
UREĐAJIMA" (THE ROLE OF TELECOMMUNICATIONS IN MANAGEMENT OF RAILWAY SIGNALLING AND 
COMMUNICATIONS EQUIPMENT). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Sonja Grgić - 
predsjednica, prof. dr. sc. Zdravko Toš - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti - mentor i doc. dr. 
sc. Hrvoje Haramina - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti - član.  
Zamjenik: doc. dr. sc. Borna Abramović - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 

7.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora  
 

7.1.  Izvješće podružnice Studentskoga zbora 
 

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

1). Predstavnik studenata i zamjenica predstavnika u Dekanskom kolegiju 
Na sjednici Studentskog zbora FER-a održanoj 9. svibnja 2016. godine za predstavnika studenata u Dekanskom 
kolegiju izabran je Ante Orešković, a za njegovu zamjenicu izabrana je Valerija Šimić. 
 

7.2. Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja – novi Statut FER-a 
 

� Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 
 

odluku 
 

7.2.1. Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva ovlašćuje Upravu Fakulteta 
da u suradnji s prof. dr. sc. Borivojem Modlicem, voditeljem Radne skupine za izradu prijedloga Statuta FER-a, 
napravi izmjene Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva sukladno primjedbama 
Odbora za Statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
        
                    Dekan  
       
               Prof. dr. sc. Mislav Grgić, v.r. 


