
1 
 

Zapisnik 636. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane dana 19. ožujka 2014. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/14-02/29, Ur.broj: 251-67/400-14/6 od 
14. ožujka 2014. 
 

5. Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

5.1. Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata  
 

- Davanje potpore prijedlozima za dodjelu nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 
2013. godinu 

 

I. Na temelju raspisanog natječaja za dodjelu nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2013. godinu, 
dostavljenih prijedloga i materijala te prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 
6.3.2014. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluke 
 

5.1.1. Podržava se prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 
za 2013. godinu: 
 

Za nagradu mladom znanstveniku „Vera Johanides“ predlaže se: 
 

- Doc. dr. sc. Nikola Mišković za iznimno uspješnu znanstvenu djelatnost u proteklih pet godina u 
znanstvenom području Tehničkih znanosti, polje Temeljne tehničke znanosti, grana Automatika i to posebno za 
značajan uspjeh u natjecanju za europske i domaće istraživačke projekte u području robotike - kandidat je prvi 
koordinator FP7 IC STREP kolaborativnog projekta u Hrvatskoj, te za značajan znanstveni i stručni doprinos u 
području identifikacije, vođenja i upravljanja bespilotnim pomorskim plovilima, čiji su rezultati objavljeni u 2 
poglavlja u knjizi, 4 rada u časopisima i više od 30 radova na međunarodnim konferencijama. 
(prijedlog skupine znanstvenika članova Akademije tehničkih znanosti Hrvatske: prof. dr. sc. Nikola Bogunović, 
prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i prof. dr. sc. Ivan Petrović i Kolegija Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo). 
 

5.1.2. Podržava se prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 
za 2013. godinu: 
 

Za nagradu mladom znanstveniku „Vera Johanides“ predlaže se: 
 

- Dr. sc. Mirko Poljak za iznimno uspješnu znanstvenu djelatnost u proteklih pet godina u znanstvenom 
području Tehničkih znanosti, polje Elektrotehnika, grana Elektronika i to posebno za doprinos u razumijevanju 
fizike transporta nosilaca naboja u naprednim nanoelektroničkim elementima, čiji su rezultati objavljeni u 
ukupno 8 znanstvenih radova indeksiranih u CC časopisima i 19 znanstvenih radova na međunarodnim 
konferencijama. 
(prijedlog izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj). 
 

6.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja 
 

6.1. Izbori na FER-u                            
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 6.3.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u znanstveno – nastavna zvanja i na radna mjesta prema 
raspisanim natječajima za navedene pristupnike: 
 

6.1.1. Dr. sc. Tomislav PRIBANIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Mario Cifrek, prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Vladimir Medved – Sveučilište u Zagrebu 
Kineziološki fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Tomislava 
Pribanića izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za 
elektroničke sustave i obradbu informacija.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

6.1.2. Dr. sc. Mile ŠIKIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Sven 
Lončarić, prof. dr. sc. Nikola Bogunović i prof. dr. sc. Vedran Batoš – Sveučilište u Dubrovniku, uz pribavljena 
Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
Fakulteta i Dekana Fakulteta,  Fakultetsko vijeće dr. sc. Milu Šikića izabire 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 u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

6.1.3. Dr. sc. Josipa Pina MILIŠIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Darko Žubrinić, prof. dr. sc. Mervan Pašić i  prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka - Sveučilište u 
Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu 
matematiku, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Josipu Pinu Milišić izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za 
područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje i na 
radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu matematiku.  
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja) 
 

6.2. Pokretanje postupaka reizbora   
 

Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 6.3.2014. godine, a sukladno članku 102. st. 1. i 2. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka za 
reizbor pristupnika zaposlenih na stručnim i znanstveno-nastavnim radnim mjestima (osim redovitih profesora u 
trajnom zvanju) i imenovanju stručnih povjerenstava radi podnošenja izvješća o radu:  
 

6.2.1. Dr. sc. Tomislav ŠIKIĆ – na radnom mjestu docenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika u 
Zavodu za primijenjenu matematiku.  
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Vesna Županović, izv. prof. dr. sc. Ilko Brnetić i prof. dr. sc. Mirko 
Primc - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
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6.2.2. Mr. sc. Radomir JEČMENICA – na radnom mjestu stručnog suradnika za  područje prirodnih znanosti, 
polje fizika u Zavodu za primijenjenu fiziku.   
Imenuje se stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Vesna Borjanović, dr. sc. Mario Matijević – suradnik u 
suradničkom zvanju poslijedoktoranda i izv. prof. dr. sc. Vladimir Dananić - Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije.   
 

6.2.3. Vitomir BLAGOJEVIĆ, prof. – na radnom mjestu stručnog suradnika za  predmet Tjelesni odgoj u 
Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.  
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zoran Skočir, doc. dr. sc. Nikola Švigir i prof. dr. sc. Vladimir 
Medved – Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.  
 

6.3. Pokretanje postupaka za produljenje Ugovora o radu nastavnicima nakon navršenih  65 godina starosti 
Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 6.3.2014. i dostavljenih prijedloga zavodskih kolegija, a u 
skladu sa člankom 102. st. 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Fakultetsko vijeće donosi 
odluku o pokretanju postupka za produljenje Ugovora o radu za niže navedene nastavnike koji istekom ove 
akademske godine navršavaju 65 ili više godina života i imenovanju stručnih povjerenstava: 
 

6.3.1. Dr. sc. Bojan IVANČEVIĆ – redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroakustiku.   
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. 
Goran Hudec – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.   
 

6.3.2. Dr. sc. Sejid TEŠNJAK – redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika u Zavodu za visoki napon i energetiku.    
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Tomislav Tomiša,  prof. dr. sc. Ante Marušić i 
prof. dr. sc. Matislav Majstrović - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

II. Znanstvena zvanja  
 

6.4. Imenovanje stručnog povjerenstva 
 

6.4.1. U svezi sa osobnim zahtjevom dr. sc. Gorana DELAČA podnesenim dana 03.03.2014. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Siniša Srbljić,  izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić i izv. prof. dr. sc. Darko 
Huljenić – Ericsson Nikola Tesla Zagreb.  
 

6.5.  Pokretanje postupka izbora asistenta    
 

Na temelju zahtjeva voditelja projekta izv. prof. dr. sc. Ivane Podnar Žarko i predstojnice Zavoda za 
telekomunikacije prof. dr. sc. Maje Matijašević i prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 6.3.2014. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta donijelo je odluku o pokretanju raspisa natječaja za izbor:  
 

6.5.1. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije, a radi stjecanja stupnja doktora znanosti - 1 izvršitelj 
za rad na znanstveno-istraživačkom FP7 projektu „OpenloT – Open Source blueprint for large scale self – organizing 
cloud environments for IoT applications” voditelj izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna primanja osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme do 28.02.2015. godine.    
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, doc. dr. sc. Krešimir Pripužić i prof. dr. sc. Drago 
Žagar – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

7.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

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

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.3.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora: 
 

7.1.1. Kristina Andrić, dipl. ing. – tema: "Modeli kreditnog rizika bazirani na hibridnim metodama dubinske 
analize i adaptivnom evolucijskom grupiranju". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Mirta 
Baranović – predsjednica, prof. dr. sc. Damir Kalpić – mentor i prof. dr. sc. Ksenija Dumičić, Sveučilište u 
Zagrebu Ekonomski fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.2. Milan Beslać, dipl. ing. – tema: "Upravljanje radijskim resursima koristeći distribuirane kooperativne 
kognitivne algoritme u samooptimizirajućim mrežama". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu:  izv. prof. dr. sc. 
Gordan Šišul – predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić – mentorica i prof. dr. sc. Branka Medved Rogina, Institut 
Ruđer Bošković Zagreb – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.3. Mr. sc. Nenad Dragun, dipl. ing. – tema: "Granularno predstavljanje znanja zasnovano na aspektnom 
pristupu". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Jan 
Šnajder – predsjednik, prof. dr. sc. Nikola Bogunović – mentor i dr. sc. Dragan Gamberger, znanstveni savjetnik, 
Institut Ruđer Bošković Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.4. Zdravko Eškinja, mag. ing. – tema: "Inteligentno upravljanje toplinskim tokom u sustavima dvoslojnih 
fasada". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu:  izv. prof. dr. sc. 
Željko Ban – predsjednik, prof. dr. sc. Zoran  Vukić – mentor, dr. sc. Ognjen Kuljača, znanstveni savjetnik, 
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Brodarski institut, Zagreb – mentor, doc. dr. sc. Nikola Mišković – član i prof. dr. sc. Goran Gjetvaj, Sveučilište u 
Zagrebu Građevinski fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.5. Alma Oračević, dipl. ing. – tema: "Sigurno i pouzdano praćenje mete u bežičnim senzorskim mrežama". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu:  izv. prof. dr. sc. 
Miljenko Mikuc – predsjednik, prof. dr. sc. Mladen Kos – mentor, izv. prof. dr. Suat Ozdemir, Gazi University 
Engineering Faculty, Ankara,Turska – mentor, doc. dr. sc. Željko Ilić – član i prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson 
Nikola Tesla Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.6. Goran Pavlaković, dipl. ing. – tema: "Izlazni stupanj 10 kW poluvodičkog kratkovalnog odašiljača za 
digitalnu radiodifuziju". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu:  prof. dr. sc. 
Borivoj Modlic – predsjednik, prof. dr. sc. Silvio Hrabar – mentor i doc. dr. sc. Ivan Vilović, Sveučilište u 
Dubrovniku Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.7. Juraj Petrović, mag. ing. – tema: "Sustav za automatiziranu provjeru znanja i pružanje dinamički 
generirane povratne informacije na temelju ekspliciranih pravila za opis procesa donošenja odluke pri rješavanju 
scenarijskih problemskih zadataka". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Mario 
Žagar – predsjednik, prof. dr. sc. Branko Jeren – mentor i izv. prof. dr. sc. Damir Ljubotina, Sveučilište u 
Zagrebu Filozofski fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.8. Stjepan Picek, dipl. ing. – tema: "Evolucijsko računarstvo za dizajn i analizu kriptografskih primitiva". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Marin Golub – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović – mentor, izv. prof. dr. sc. Lejla Batina, Radboud 
University Nijmegen Institute for computing and information sciences, Nizozemska – mentorica, doc. dr. sc. Ante 
Đerek i izv. prof. dr. sc. Tonči Carić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.9. Joško Rokov, dipl. ing. – tema: "Metode za stalnost boje u slici temeljene na znanju". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Marko 
Subašić – predsjednik, prof. dr. sc. Sven Lončarić – mentor i izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Sveučilište u 
Zagrebu Grafički fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.2. 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 dana 6.3.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po članku 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski doktorski studij: 
 

7.2.1. Stjepan Tvorić, dipl. ing. – tema: "Otkrivanje kvarova asinkronog motora analizom magnetskog polja u 
zračnom rasporu". 
Prihvaća se tema: "Otkrivanje kvarova rotora kaveznoga asinkronoga motora analizom magnetskog polja u 
zračnom rasporu" (Rotor faults detection in squirrel-cage induction motor based on magnetic field analysis in air-
gap). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Željko Štih i izv. prof. dr. sc. Stjepan Car, Končar – Institut za elektrotehniku, 
Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 16. siječnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Željka Štiha o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.2. Mr. sc. Zoran Ereš, dipl. ing. – tema: "Primjena grafena u elektromagnetskim metapovršinama". 
Prihvaća se tema: "Karakterizacija grafena za primjenu u elektromagnetskim metapovršinama" (Graphene 
characterisation for application in electromagnetic metasurfaces). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 16. prosinca 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Silvija Hrabara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.3. Mr. sc. Miroslav Macan, dipl. ing.  – tema: "Potiskivanje istosmjerne komponente struje kod pretvarača s 
galvanskim odvajanjem na tračničkim vozilima". 
Prihvaća se tema: "Smanjivanje istosmjerne komponente struje izmjenjivača s galvanskim odvajanjem na 
tračničkim vozilima" (Minimisation of DC current component  in galvanic isolated inverters for railway vehicles) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Jakopović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 4. ožujka 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Željka Jakopovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
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7.3. Pokretanje postupka za ocjenu disertacije i izbor članova Povjerenstva za ocjenu disertacije 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.3.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju članova Povjerenstva za 
ocjenu disertacije: 
 

7.3.1. Goran Glavaš, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Crpljenje i pretraživanje tekstnih informacija na temelju grafova događaja". 
Mentor pristupnika doc. dr. sc. Jan Šnajder dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić – predsjednica, izv. prof. dr. sc. 
Ivana Podnar Žarko – članica i doc. dr. sc. Nikola Ljubešić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – član. 
 

7.3.2. Artur Šilić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Vremenska vizualizacija velikih zbirki tekstova zasnovana na analizi korespondencije". 
Mentorica pristupnika prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić dostavila je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Nikola Bogunović – predsjednik, doc. dr. sc. Jan 
Šnajder – član i prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – član. 
 

7.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije  
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.3.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za obranu disertacije:  
 

7.4.1. Iva Bačić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Model komunikacijskoga kanala digitalnoga sustava satelitske radiodifuzije sa 
zemaljskom retransmisijom". 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Krešimir Malarić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Robert Nađ – 
predsjednik, prof. dr. sc. Juraj Bartolić – član i izv. prof. dr. sc. Zoran Blažević, Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. 
Robert Nađ – predsjednik, prof. dr. sc. Juraj Bartolić – član i izv. prof. dr. sc. Zoran Blažević, Sveučilište u Splitu 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član (zamjenica: prof. dr. sc. Dina Šimunić). 
 

7.4.2. Nikola Ivković, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Modeliranje, analiza i poboljšanje algoritama optimizacije kolonijom mrava". 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Marin Golub. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Slobodan 
Ribarić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Osvin Pavčević – član i prof. dr. sc. Mirko Maleković, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: 
prof. dr. sc. Slobodan Ribarić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Osvin Pavčević – član i prof. dr. sc. Mirko 
Maleković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. 
Domagoj  Jakobović). 
 

7.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

            Pristupnik/ca            Povjerenstvo  
 

1. Josip Bačmaga, mag. ing.   Doc. dr. sc. Igor Krois – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Adrijan Barić – mentor 

Prof. dr. sc. Tomislav Švedek, Elektrotehnički fakultet 
Osijek – član 

 

2. Bojan Vondra, dipl. ing.    Prof. dr. sc. Ivan Petrović – predsjednik 
      Prof. dr. sc. Davor Bonefačić – mentor 

Doc. dr. sc. Biljana Juričić, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb – članica 

 

7.6. Brisanje kolegija na doktorskom studiju 
7.6.1. Matko Orsag, mag. ing. – odobrava se na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost mentora, 
brisanje kolegija: Modelsko, prediktivno i optimalno upravljanje.  
 

7.6.2. Igor Štambuk, dipl. ing. – odobrava se na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost mentora, 
brisanje kolegija: Mjeriteljstvo i precizna mjerenja. 
 

7.7. Naknadni upis propuštenog semestra na doktorskom studiju 
7.7.1. Juraj Petrović, mag. ing. – odobrava se upis u V. (ljetni) semestar ak. god. 2013./2014. prema Pravilniku 
o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

7.8. Prijelaz na doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
 

7.8.1. Goran Benčić, dipl. ing. -  odobrava se prijelaz na doktorski studij FER-a te upis u II. (ljetni) semestar 
ak.god. 2013./2014. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

7.8.2. Mr. sc. Alberto Teković, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na doktorski studij FER-a te upis u IV. (ljetni) 
semestar ak.god. 2013./2014. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

7.9. Produžetak doktorskog studija 
7.9.1. Mr. sc. Darko Fudurić, dipl. ing. – ne odobrava se nastavak doktorskoga studija prema Pravilniku o 
poslijediplomskom sveučilišnom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva od 19. siječnja 2005. 
 

Polje: Računarstvo 
    

          Pristupnik/ca 
 

1.  Darko Jurić, mag. ing. 
 
 

 
                  

                   Povjerenstvo 
  

Doc. dr. sc. Marko Subašić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Sven Lončarić – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko, Fakultet prometnih 
znanosti, Zagreb – član
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7.10.  Upis, slušanje i polaganje kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju na FER-u u ak. god. 
2013./2014. 

 

7.10.1. Goran Gašparović, dipl. ing. student poslijediplomskoga doktorskoga studija na Sveučilištu u Zagrebu 
Fakultetu strojarstva i brodogradnje – odobrava se upis, slušanje i polaganje kolegija na poslijediplomskom 
doktorskom studiju na FER-u u ljetnom semestru ak. god. 2013./2014. – Modelsko, prediktivno i optimalno 
upravljanje (M. Baotić; M. Morari). 
 

7.11. Naknadni upis pristupnika u I. (ljetni) semestar ak. god. 2013./2014. na poslijediplomski doktorski studij 
FER-a  

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 6.3.2014. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 

odluku    

7.11.1. Odobrava se naknadni upis pristupnika koji ispunjava uvjete za upis na poslijediplomski doktorski studij 
FER-a za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u I. (ljetni) semestar ak. god. 2013./2014., kako sljedi: 
 
 

Red. 
br. 

Ime 
 

Prezime 
 

Sprema  
 

Mentor 
 

 

Zn. polje    
el./rač. 

 

Status  
I/R 

1. Darko Gvozdanović 
Mr. sc.             

FER Zgb, 2004.       
5.0 

Prof. dr. sc.       
Mario Kovač 

R I 

 

7.12. Međunarodni dvojni doktorati znanosti (Cotutelle de thèse) 
7.12.1. Stjepan Picek, dipl.ing. - daje se suglasnost za potpisivanje sporazuma o međunarodnom dvojnom 
doktoratu znanosti (Cotutelle de thèse) između Sveučilišta u Zagrebu i Radboud University Nijmegen, 
Nizozemska). 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 8. sjednici održanoj 11. veljače 2014. u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

7.13.1. Ivan Bolkovac, dipl. ing. – tema: "Optimiranje zvuka akustičkoga sustava upozoravanja kod električnih i 
hibridnih vozila" (Optimization of acoustic alerting system sounds in electric and hybrid vehicles).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Kristian Jambrošić. 
 

7.13.2. Branimir Dropuljić, ing. – tema: "Estimacija emocionalnih stanja zasnovana na dubinskoj analizi 
akustičkih značajki govornoga signala" (Emotional state estimation based on data mining of acoustic speech 
features). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Davor Petrinović i prof. dr. sc. Krešimir Ćosić, Zagreb. 
 

7.13.3. Marko Gulić, dipl. ing. – tema: "Automatsko pronalaženje podudarnosti u ontologijama primjenom 
paralelne kompozicije osnovnih metoda" (Automatic ontology matching by using parallel composition of basic 
methods). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak. 
 

7.13.4. Matija Gulić, dipl. ing. – tema: "Paralelizacija algoritama za rješavanje problema usmjeravanja vozila 
korištenjem baza podataka s ugrađenim domenski usmjerenim funkcijama" (Parallelization of vehicle routing 
algorithms by using database with domain-specific embedded functions). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Damir Kalpić. 
 

7.13.5. Mr. sc. Mario Klarić, dipl. ing. – tema: "Upravljanje pogonom vjetroelektrana zasnovano na 
sinkroniziranim mjerenjima" (Control of wind power plants operation based on synchronized measurements). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle. 
 

7.13.6. Gordan Kreković, mag. ing. – tema: "Postupci intuitivnog upravljanja sintezom zvuka" (Procedures for 
intuitive sound synthesis control).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Petrinović. 
 

7.13.7. Marko Lelas, dipl. ing. – tema: "3D reconstruction system on smartphone" (Sustav za trodimenzionalnu 
rekonstrukciju na pametnom telefonu). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Tomislav Pribanić. 
 

7.13.8. Mr. sc. Vilijan Matošević, dipl. ing. – tema: "Spregnuti magnetsko-toplinski proračun sinkronoga 
generatora" (Coupled magneto-thermal calculation of synchronous generator). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Davor Zvizdić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje. 
 

7.13.9. Boško Milešević, dipl. ing. – tema: "Elektromagnetski utjecaj sustava električne željeznice na metalne 
strukture (Electromagnetic influence of electric railway system on metallic structures). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
 

7.13.10. Tamara Petrović, dipl. ing. – tema: "Centralizirano upravljanje strukturno promjenjivim sustavima s 
više vozila zasnovano na pridjeljivanju resursa" (Centralized control of variable structure multi-vehicle systems 
based on resource allocation). 
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Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan. 
 

7.13.11. Antonio Pošćić, mag. ing. – tema: "Vizualni programski jezik za sintezu zvuka i računalno stvaranje 
glazbe" (Visual programming language for sound synthesis and computer music creation). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Danko Basch. 
 

7.13.12. Ivan Sović, mag. ing. – tema: "Algorithms for de novo genome assembly from third generation 
sequencing data" (Algoritmi za de novo sastavljanje genoma iz sekvenciranih podataka treće generacije). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: doc. dr. sc. Mile Šikić i prof. dr. sc. Karolj Skala, Institut Ruđer Bošković Zagreb. 
 

7.13.13. Stjepan Stipetić, dipl. ing. – tema: "Optimiranje elektromagnetskoga proračuna serije sinkronih 
motora s trajnim magnetima" (Optimization of electromagnetic design of synchronous permanent magnet motor 
series). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko. 
 

8.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

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

 

8.1. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 4. ožujka 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. 
ožujka 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje 
tržišta elektroničkih komunikacija“ za sljedeću studenticu: 
 

8.1.1. MARINA IVIĆ, dipl. oec. 
Tema: "ODABIR INSTRUMENTA ZA UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U TELEKOMUNIKACIJSKOJ 
INDUSTRIJI"  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - mentorica i 
doc.dr.sc. Hrvoje Perčević - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 

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

8.2. Tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 4. ožujka 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. ožujka 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Željeznički elektrotehnički sustavi“ i imenovanju mentora za 
sljedećeg studenta: 
 

8.2.1. DOMAGOJ PAVIĆ, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "MOGUĆNOST PRIMJENE NOVIH TEHNOLOGIJA U SUSTAVIMA SKRETNICA NA 
HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA" 
(PERSPECTIVE OF APPLYING NEW TECHNOLOGIES ON CROATIAN RAILWAYS SWITCH SYSTEMS) 
Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Toš - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 

8.3. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada  
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 4. ožujka 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. ožujka 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Željeznički elektrotehnički sustavi“ za sljedećeg studenta: 
 

8.3.1. DARKO FRANCUZ, dipl. ing.  
Tema: "OSIGURANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA AUTOMATSKIM PRUŽNIM BLOKOM" 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Petrović - 
predsjednik, prof. dr. sc. Zdravko Toš - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti - mentor i doc. dr. sc. 
Borna Abramović - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti - član. 
 

8.4. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 4. ožujka 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. ožujka 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke:   

8.4.1. ČEDOMIR RADOJEVIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Željeznički elektrotehnički sustavi“ do 31. ožujka 2015. godine. 
 

8.4.2. IVAN SEDINIĆ, dipl. oec. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ do 31. ožujka 2015. godine. 
          

 
 
Dekan  
 

    Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 


