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Zapisnik 661. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u  
Zagrebu održane 19. listopada 2016. godine 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 14. listopada 2016. godine.  
 
2.  Izbor članova i njihovih zamjenika u Senat Sveučilišta u Zagrebu i izbor članova i njihovih zamjenika u 

Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, na vrijeme od 1. studenoga 2016. do 30. rujna 2018.  
 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće da je 17. listopada 2016. godine donio Odluku o imenovanju 
Biračkoga odbora i Izbornoga povjerenstva za izbor članova i njihovih zamjenika u Senat Sveučilišta u 
Zagrebu i članova i njihovih zamjenika u Vijeće tehničkog područja. 
 

U Birački odbor imenovani su kako slijedi:  
1. Prof. dr. sc. Igor Kuzle, predsjednik  Prof. dr. sc. Mato Baotić, zamjenik 
2. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić, član  Prof. dr. sc. Gordan Ježić, zamjenik 
3. Izv. prof. dr. sc. Damir Žarko, član  Izv. prof. dr. sc. Ivan Leniček, zamjenik 
 

U Izborno povjerenstvo imenovani su kako slijedi:  
1. Prof. dr. sc. Borivoj Modlic, predsjednik  Prof. dr. sc. Davor Bonefačić, zamjenik 
2. Izv. prof. dr. sc. Marin Golub, član  Izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić, zamjenik  
3. Prof. dr. sc. Ivan Petrović, član   Doc. dr. sc. Josip Knezović, zamjenik  
 

Dekan je obavijestio Vijeće o kandidatima za izbor članova i zamjenika u Senat i Vijeće Sveučilišta u Zagrebu kako 
slijedi: 
 

I.  Za izbor članova i zamjenika u Senat Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od 1. studenoga 2016. do 30. rujna 
2018. kandidati su:  

 

1.  Prof. dr. sc. Mislav Grgić, član       
 Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, zamjenik 
   

2. Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, član     
 Izv. prof. dr. sc. Marko Delimar, zamjenik    
 

II.   Za izbor članova i zamjenika u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od 1. studenoga 
2016. do 30. rujna 2018. kandidati su: 

 

1. Prof. dr. sc. Mislav Grgić, član     
 Prof. dr. sc. Davor Petrinović, zamjenik   
 

2.  Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, član     
 Izv. prof. dr. sc. Vedran Podobnik, zamjenik   
 

3.  Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, član     
 Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, zamjenik  
 

4.  Izv. prof. dr. sc. Marko Delimar, član     
 Prof. dr. sc. Igor Kuzle, zamjenik   
 

5.  Prof. dr. sc. Adrijan Barić, član    
 Prof. dr. sc. Maja Matijašević, zamjenik    
 

6.  Prof. dr. sc. Mario Kovač, član     
 Prof. dr. sc. Sven Lončarić, zamjenik      
 
7.  Prof. dr. sc. Željka Mihajlović, član     
 Izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić, zamjenik    
 

Ujedno je obavijestio Vijeće o biračkom tijelu za izbor članova i njihovih zamjenika u Senat Sveučilišta u Zagrebu 
na vrijeme od 1. studenoga 2016. do 30. rujna 2018. kako slijedi:   
 

- Broj članova Fakultetskog vijeća koji glasuju - zaposlenici u znanstveno-nastavnim zvanjima: 183; 
- Najmanji potrebni broj nazočnih: 92; 
- Najmanji potrebni broj glasova za izbor: većina od broja nazočnih članova Fakultetskog vijeća iz redova 

zaposlenika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja.  
 

Glasovanje se obavlja tajno putem glasačkog listića. Na listiću se nalaze upute o tome na koji se način obavlja 
glasovanje. 
 

Pristupilo se tajnom glasovanju. 
 

Nakon provedenog glasovanja, Izborno povjerenstvo za provođenje izbora članova i zamjenika članova u Senat 
Sveučilišta u Zagrebu i u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu u sastavu prof. dr.sc. Borivoj Modlic, izv. 
prof. dr. sc. Marin Golub i prof. dr. sc. Ivan Petrović utvrdilo je rezultate tajnog glasovanja. 
 

Glavni tajnik Goran Ranogajec, dipl. iur. pročitao je rezultate glasovanja kako slijedi: 
 

U popisu birača upisano je 183 člana Fakultetskog vijeća u znanstveno-nastavnim zvanjima, a od toga je glasovalo 
147 birača. 
  

� Na temelju rezultata glasovanja, Fakultetsko vijeće donijelo je  
 

odluku 
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I.  Za članove i zamjenike u Senat Sveučilišta u Zagrebu izabrani su:  
 

1.  Prof. dr. sc. Mislav Grgić, član       
 Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, zamjenik 
   

2. Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, član     
 Izv. prof. dr. sc. Marko Delimar, zamjenik    
 

II.  Za članove i zamjenike u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu izabrani su: 
 

1. Prof. dr. sc. Mislav Grgić, član     
 Prof. dr. sc. Davor Petrinović, zamjenik   
 

2.  Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, član     
 Izv. prof. dr. sc. Vedran Podobnik, zamjenik   
 

3.  Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, član     
 Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, zamjenik  
 

4.  Izv. prof. dr. sc. Marko Delimar, član     
 Prof. dr. sc. Igor Kuzle, zamjenik   
 

5.  Prof. dr. sc. Adrijan Barić, član    
 Prof. dr. sc. Maja Matijašević, zamjenik    
 

6.  Prof. dr. sc. Mario Kovač, član     
 Prof. dr. sc. Sven Lončarić, zamjenik      
 

7.  Prof. dr. sc. Željka Mihajlović, član     
 Izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić, zamjenik    
 

Dužnost izabranih članova i zamjenika u Senatu i Vijeću tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu počinje 1. 
studenoga 2016. i traje do 30. rujna 2018. godine. 
 

3. Godišnje izvješće dekana o radu i poslovanju FER-a za ak. god. 2015./2016. 
 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić podnio je Fakultetskom vijeću Godišnje izvješće o radu i poslovanju FER-a za ak. 
god. 2015./2016.  
 

� Fakultetsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Godišnje izvješće dekana o radu i poslovanju Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016.  

 

(Izvješće se nalazi u repozitoriju: DJELATNIČKI INTRANET; Sjednice FV-a; Prilozi zapisnicima FV-a). 
 

5. Prijedlog Pravilnika o programu poticanja studentskog poduzetništva Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva 

 

Doc. dr. sc. Hrvoje Džapo, voditelj Centra karijera FER-a obavijestio je Vijeće kako slijedi: 
 

Centar karijera pokrenuo je u lipnju ove godine program poticanja studentskog poduzetništva SPOCK, što je 
akronim naziva programa Studentsko poduzetništvo u Centru karijera.  
Program se provodi s ciljem poticanja i potpore studentskim poduzetničkim aktivnostima, a provodi ga Centar 
karijera, uz potporu Fakulteta kao institucije na kojoj se provodi Program. 
U program se mogu prijaviti timovi sastavljeni od studenata Sveučilišta u Zagrebu, pri čemu barem jedan član tima 
mora biti s FER-a. Ove godine raspisan je natječaj u lipnju i odabrana su četiri studentska tima.  
Trenutno je u tijeku pilot-faza prve generacije studenata u provedbi programa. Studentski timovi prolaze kroz 
desetomjesečni program u kojem će im biti omogućen radni prostor, pristup opremi, mreži mentora unutar i izvan 
FER-a, savjetovanje, sudjelovanje na radionicama i dodatnim aktivnostima u organizaciji CKF-a, u suradnji s drugim 
institucijama i subjektima koji se bave poduzetništvom. Cilj je na kraju programa imati proizvod ili uslugu spremnu 
za izlazak na tržište, a timovima ćemo u suradnji s mrežom mentora pomoći u ostvarenju njihovih ideja. 
Do sada su se u suradnju uključili RAZA, TPZ, HUB 385, CISEx, ZIP, a očekuje se da će biti još zainteresiranih. 
Na sastanku s predstavnicima Grada Zagreba predstavnici Centra karijera FER-a dobili su obećanje da će Grad 
poduprijeti financijski studentske timove u ukupnom iznosu od 50.000 Kn, nakon što se program i službeni odobri 
od strane Fakultetskog vijeća. 
Svim članovima vijeća poslan je na mail prijedlog Pravilnika koji uređuje provedbu programa, što ujedno predstavlja 
i formalnu podlogu kroz koju program kojeg organiziramo postoje dio službenih aktivnosti koje radimo sa 
studentima. U Pravilniku se uređuju sva pitanja oko provedbe programa, prava i odgovrnosti timova i FER-a, pitanja 
intelektualnog vlasništva i sl. Pravilnik također predstavlja temelj na kojeg se naslanjaju sporazumi koji će biti 
potpisani s timovima nakon njegovog donošenja. 
Pozivaju se članovi Vijeća da podrže Pravilnik jer je on preduvjet za efikasan nastavak planiranih aktivnosti Centra 
karijera FER-a. 

 

� Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
odluku 

 

5.1. Usvaja se Pravilnik o programu poticanja studentskog poduzetništva Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva  
(Pravilnik je prilog zapisnika i objavit će se na mrežnim stranicama Fakulteta.) 
 

6.   Prijedlozi Povjerenstva za nagrade  
 

6.1. Dodjela nagrada „Josip Lončar” za ak. god. 2015./2016. 
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� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrade sa sjednice održane 6. 
listopada 2016. godine, a u skladu s Pravilnikom o nagradi „Josip Lončar“ na FER-u i Naputkom o 
primjeni Pravilnika o nagradi „Josip Lončar“ na FER-u, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

o dodjeli nagrada „Josip Lončar“ za ak. god. 2015./2016. 
 

a) PRIZNANJE “Josip Lončar“ za ak. god. 2015./2016. dodjeljuje se sljedećim studentima za posebno istaknuti 
uspjeh u svladavanju gradiva na pojedinim godinama studija: 
 

Prva nastavna godina preddiplomskog studija   Prosj. ocj. 
Vedran Mihal       5,00 
Mihael Liskij       5,00 
Josip Jukić       5,00 
Nikola Petrušić       5,00 
Lovro Pavlaković       4,89 
Marijana Peti       4,89 
Katarina Ćavar       4,89 
Matija Kušec        4,89 
Andrej Mijić       4,88 
Fabijan Čorak       4,88 
 

Druga nastavna godina preddiplomskog studija   Prosj.ocj. 
 

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija 
Petra Bucić       4,88 
Petar Tomić       4,85             
                                                

Studij: Računarstvo   
Luka Kraljević       4,83 
Krešimir Dodig       4,83 
Katarina Blažić       4,82 
Pero Skoko       4,81 
Tomislav Buhiniček      4,65 
 

Prva nastavna godina diplomskog studija Prosj.ocj. Profil 
 

Elektrotehnika i informacijska tehnologija 
Luka Petrović 4,93 Automatika  
Nikola Bunčić 4,88 Elektroenergetika 
Maja Barić   5,00  Elektroničko i računalno inženjerstvo 
Ninoslav Budimir  4,93  Elektronika  
David Horvat   4,77  Elektrotehnički sustavi i tehnologija 
 

Informacijska i komunikacijska tehnologija  
Matej Brkašić  4,94   Telekomunikacije i informatika  
 

Računarstvo  
Ante Novokmet  4,78   Programsko inženjerstvo i  
  informacijski sustavi  
Josip Kovačević 4,75   Računalno inženjerstvo  
Tena Perak        5,00             Računarska znanost  
 

b) Posebno priznanje „Josip Lončar“ dodjeljuje se sljedećim studentima za posebno istaknuti uspjeh u završetku 
preddiplomskog studija u ak. god. 2015./2016., koji su na odgovarajućem studiju ostvarili najbolji uspjeh u svim 
nastavnim godinama preddiplomskog studija (FER-2), obranili završni rad i završili preddiplomski studij s izvrsnim 
uspjehom: 
 

Preddiplomski studij:   Prosj.ocj. na studiju Modul 
 

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija   
Albert Škegro                               4,93   Automatika 
Marko Matijaščić                          4,81   Elektroničko i računalno inženjerstvo 
 

Studij: Računarstvo 
Zvonimir Jurelinac      5,00   Računalno inženjerstvo  
Filip Hrenić                              4,87   Računarska znanost  
Ivan Ćorić                 4,84   Računarska znanost  
 

Fakultet dobitnicima Posebnog priznanja „Josip Lončar“ uz Priznanje dodjeljuje i novčanu nagradu u 
iznosu od 1.000,00 kn. 
 

c) I. Brončana plaketa „Josip Lončar“ dodjeljuje se najboljim studentima za cjelokupni uspjeh na diplomskom 
studiju (FER-2) u ak. god. 2015./2016. te koji su u propisanom roku diplomirali s izvrsnim uspjehom:  

 

Diplomski studij:  Prosj.ocj.studija Profil 
 

Elektrotehnika i informacijska     
tehnologija     
Juraj Oršulić    5,00  Automatika  
Meri Tukač    5,00  Elektroenergetika  
Marko Gazivoda    5,00  Elektroničko i računalno inženjerstvo 



4 
 

Ivan Berdalović    5,00  Elektronika  
Miran Blažek     4,79  Elektrotehnički sustavi i tehnologija  

 

Informacijska i komunikacijska 
tehnologija    
Antonio Benc    4,89  Obradba informacija  
Tomislav Marinović    4,94  Radiokomunikacijske tehnologije  
Matea Tomeljak     4,88  Telekomunikacije i informatika  

 

Računarstvo     
Antun Flaš     4,88  Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi  
Randy Čupić    4,59  Računalno inženjerstvo  
Fran Stanić     5,00  Računarska znanost  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrade, a u skladu s Pravilnikom 
o nagradi „Josip Lončar“ na FER-u i Naputkom o primjeni Pravilnika o nagradi „Josip Lončar“ na 
FER-u, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

c) II. Posebna kategorija Brončane plakete "Josip Lončar" za ak. god. 2015./2016. dodjeljuje se najboljem studentu 
diplomskog studija koji je bio na studentskoj razmjeni preko programa ERASMUS+ na Tehničkom sveučilištu u 
Beču kako slijedi: 
 

Računarstvo   Prosj. ocj. studija Profil 

Karlo Dumbović 4,92  Računarska znanost 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrade sa sjednice održane 6. 
listopada 2016. godine, a u skladu s Pravilnikom o nagradi „Josip Lončar“ na FER-u i Naputkom o 
primjeni Pravilnika o nagradi „Josip Lončar“ na FER-u, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

d) Srebrna plaketa „Josip Lončar“ za ak. god. 2015./2016. dodjeljuje se za naročito uspješne doktorske 
disertacije i znanstvenoistraživački rad kako slijedi: 

 

- Dr. sc. Tomislav Župan, doktorska disertacija pod naslovom: „Metodologija proračuna raspodjele unutarnjih 
prenapona duž namota transformatora primjenom koncentriranih parametara“, mentor: prof. dr. sc. Željko Štih, 

 

- Dr. sc. Niko Bako, doktorska disertacija pod naslovom: „Circuit design of radio frequency identification system 
blocks in CMOS technology („Projektiranje sklopova radiofrekvencijskih identifikacijskih sustava u tehnologiji 
CMOS“), mentor: prof. dr. sc. Adrijan Barić, 
 

- Dr. sc. Dijana Tralić, doktorska disertacija pod naslovom: „Detekcija kopiranih područja na digitalnim slikama 
analizom statističkih svojstava slika“, mentorica: prof. dr. sc. Sonja Grgić,  
 

- Dr. sc. Nikola Banić, doktorska disertacija pod naslovom: „Metode visoke točnosti za računalnu postojanost 
boja za rad u stvarnom vremenu temeljene na Retinex pristupu te učenju“, mentor: prof. dr. sc. Sven Lončarić. 

 

� Na temelju prijedloga i obrazloženja Kolegija Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju, 
Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja, Povjerenstva za dodjelu Zlatne 
plakete „Josip Lončar“ od 7. listopada 2016. i Povjerenstva za nagrade od 11. listopada 2016. 
godine, a u skladu s Pravilnikom o nagradi ″″″″Josip Lončar″″″″ na FER-u i Naputkom o primjeni 
Pravilnika o nagradi ″″″″Josip Lončar″″″″ na FER-u, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

e) Zlatna plaketa "Josip Lončar" za akademsku godinu 2015./2016. dodjeljuje se: 
 

- Prof. dr. sc. Zlatku Maljkoviću za značajno unapređenje nastave uvođenjem novih sadržaja, a posebno za 
podizanje prepoznatljivosti FER-a i Sveučilišta u Zagrebu istraživačkim radom u području elektrostrojarstva. 

 

- Prof. dr. sc. Zoranu Skočiru za značajno unapređenje nastave i predan rad sa studentima, a posebno za 
dugogodišnju koordinaciju rada Studentske savjetničke službe i doprinose ostvarene u suradnji s 
gospodarstvom na području poslovne inteligencije i elektroničkog poslovanja. 

 

6.2. Dodjela nagrade „Roberto Giannini“ za ak. god. 2015./2016. 
 

� Na temelju podataka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom i prijedloga Povjerenstva za nagrade 
sa sjednice održane 6. listopada 2016. godine, a u skladu s Pravilnikom o nagradi „Roberto 
Giannini“ na FER-u, Naputkom o primjeni Pravilnika o nagradi „Roberto Giannini“ na FER-u i 
Izmjenama i dopunama Naputka, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

6.2.1. Nagrada „Roberto Giannini” za ak. god. 2015./2016. dodjeljuje se:  
 

- dr. sc. Ivani Bosnić za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima. 
 

Fakultet dr. sc. Ivani Bosnić uz priznanje dodjeljuje i jednokratnu novčanu nagradu u visini iznosa njezine 
mjesečne plaće (bruto). 

 

Dr. sc. Ivana Bosnić na radnom mjestu poslijedoktoranda ostvarila je u ak. god. 2015./2016. najbolje rezultate u 
nastavi prema kriterijima propisanim Pravilnikom o nagradi „Roberto Giannini“.  
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6.3. Dodjela nagrade „Željka Matutinović-Sunčica“ za ak. god. 2015./2016. 
 

� Na temelju natječaja 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 ak. god. 2015./2016., prijedloga stručnog povjerenstva za ocjenu prispjelih 
radova za dodjelu Nagrade od 13. listopada 2016. godine i Povjerenstva za nagrade od 17. listopada 
2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

odluku 
 

6.3.1. Nagrada „Željka Matutinović – Sunčica“ za ak. god. 2015./2016. dodjeljuje se za najbolji studentski rad u 
području elektronike, ostvaren u suradnji s industrijom, srednjim ili malim poduzećima studentici FER-a, kako slijedi: 

 

- Tamara Ptičar, za rad pod naslovom „Posmačni registar s odvojnim sklopom za SPI komunikaciju izveden u 
integriranoj 0,18 µm CMOS tehnologiji“, mentor: prof. dr. sc. Adrijan Barić. 

 

Novčani dio nagrade donacija je Zaklade „Željka Matutinović – Sunčica“ koju financira obitelj Matutinović.  
 

Svečana podjela nagrade biti će na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća 16. studenoga 2016. godine. 
 

6.4. Dodjela nagrade "Stanko Turk" za ak. god. 2015./2016. 
 

� Na temelju raspisanog natječaja, dostavljenih materijala, prijedloga Stručnog povjerenstva za 
davanje mišljenja za dodjelu nagrade „Stanko Turk“ za posebno istaknuti diplomski rad iz polja 
Računarstva i Povjerenstva za nagrade, a u skladu s Pravilnikom o nagradi „Stanko Turk“ za 
posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

6.4.1. Nagrada „Stanko Turk” za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva za ak. god. 
2015./2016. dodjeljuje se kako slijedi: 
 

- Ante Gojsalić, mag. ing. računarstva, za diplomski rad pod naslovom: „Primjena metoda dubinske 
analize u domeni igara na sreću“, mentor: doc. dr. sc. Damir Pintar. 

 

6.5. Dodjela ZLATNIH DIPLOMA u povodu 50. obljetnice diplomiranja u ak. god. 1965./1966. na 
Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 

� Na temelju prijedloga Povjerenstva za nagrade sa sjednice održane 6. listopada 2016. godine, a u 
skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele Zlatne diplome u povodu 50-te obljetnice 
završetka studija elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

6.5.1. U povodu 50. obljetnice diplomiranja, dodjeljuju se ZLATNE DIPLOME sljedećim diplomiranim inženjerima 
elektrotehnike koji su diplomirali ak. god. 1965./1966. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: 
 

1. Dr. sc. Dario Almesberger, dipl. ing. 
2. Martin Banko, dipl. ing. 
3. Josip Ivo Barbetti, dipl. ing. 
4. Šime Bašić, dipl. ing. 
5. Mijo Bedaković, dipl. ing. 
6. Zark Bedalov, dipl. ing. 
7. Dome Belamarić, dipl. ing. 
8. Nada Bencetić, dipl. ing. 
9. Šime Bilan, dipl. ing. 
10. Ivo Biliško, dipl. ing. 
11. Božidar Birač, dipl. ing. 
12. Darko Blažeković, dipl. ing. 
13. Ljubomir Bocak, dipl. ing. 
14. Krešimir Božičković, dipl. ing. 
15. Ivan Bračić, dipl. ing. 
16. Vjekoslav Bregović, dipl. ing. 
17. Biserka Bučkal, dipl. ing. 
18. Branimir Cecić, dipl. ing. 
19. Marijan Cesarec, dipl. ing. 
20. Mr. sc. Krešimir Cerovac, dipl. ing. 
21. Boris Cimaš, dipl. ing. 
22. Mr. sc. Marijan Crnjak, dipl. ing. 
23. Strašimir Dašić, dipl. ing. 
24. Ante Delonga, dipl. ing. 
25. Vladimir Dobrić, dipl. ing. 
26. Davorko Dominković, dipl. ing. 
27. Tomislav Drinčić, dipl. ing. 
28. Ivan Duvnjak, dipl. ing. 
29. Prof. dr. sc. Kamilo Feher, dipl. ing. 
30. Stjepan Frankol, dipl. ing. 
31. Ivan Galić, dipl. ing. 
32. Osvin Gaupp, dipl. ing. 
33. Tihomir Gavranić, dipl. ing. 
34. Richard Goldstein, dipl. ing. 
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35. Ratko Gospodnetić, dipl. ing. 
36. Katica Hamidović-Matoničkin, dipl. ing. 
37. Prof. dr. sc. Zdravko Hebel, dipl. ing. 
38. Mr. sc. Damir Heinelt, dipl. ing. 
39. Branimir Herites, dipl. ing. 
40. Dr. sc. Kemal Hot, dipl. ing. 
41. Pavao Hršak, dipl. ing. 
42. Ante Huljev, dipl. ing. 
43. Onor Iljadica, dipl. ing. 
44. Branimir Janković, dipl. ing. 
45. Mr. sc. Ivan Kardašić, dipl. ing. 
46. Božidar Katušić, dipl. ing. 
47. Milivoj Klobučar, dipl. ing. 
48. Vladimir Kolarić, dipl. ing. 
49. Dr. sc. Danko Končar, dipl. ing. 
50. Momir Korica, dipl. ing. 
51. Mario Košutić, dipl. ing. 
52. Mr. sc. Sead Kotlo, dipl. ing. 
53. Josip Kousek, dipl. ing. 
54. Tomislav Krstičević, dipl. ing. 
55. Prof. dr. sc. Marijan Kunštić, dipl. ing. 
56. Ivan Lebo, dipl. ing. 
57. Boris Ljubek, dipl. ing. 
58. Vladimir Madecki, dipl. ing. 
59. Krešimir Malić, dipl. ing. 
60. Mr. sc. Ante Marinović, dipl. ing. 
61. Marjan Marjančević, dipl. ing. 
62. Damir Martinko, dipl. ing. 
63. Ivan Martinovsky, dipl. ing. 
64. Neven Megušar, dipl. ing. 
65. Zdravko Mikovilović, dipl. ing. 
66. Nikola Mileusnić, dipl. ing. 
67. Mr. sc. Dragan Milosavljević, dipl. ing. 
68. Mladen Milostić, dipl. ing. 
69. Dragutin Milošević, dipl. ing. 
70. Prof. dr. sc. Stanko Milun, dipl. ing. 
71. Boris Možnik, dipl. ing. 
72. Hajrudin Mulabećirović, dipl. ing. 
73. Zdravko Mulić, dipl. ing. 
74. Milan Muždalo, dipl. ing. 
75. Branko Mužević, dipl. ing. 
76. Vladimir Mužinić, dipl. ing. 
77. Mr. sc. Ivan Ostojić, dipl. ing. 
78. Stanislav Pavlić, dipl. ing. 
79. Milutin Pavlović, dipl. ing. 
80. Miroslav Pećnik, dipl. ing. 
81. Izv. prof. dr. sc. Radmio Peić, dipl. ing. 
82. Svetomir Perić, dipl. ing. 
83. Berislav-Mato Perković, dipl. ing. 
84. Ivan Petirš, dipl. ing. 
85. Boris Petrovčić, dipl. ing. 
86. Mr. sc. Željko Plavčić, dipl. ing. 
87. Branimir Premer, dipl. ing. 
88. Guido Prister, dipl. ing. 
89. Ivan Rajić, dipl. ing. 
90. Prof. dr. sc. Tihomil Rausnitz, dipl. ing. 
91. Mr. sc. Velimir Rotschild, dipl. ing. 
92. Vladimir Ružić, dipl. ing. 
93. Vladimir Serdar, dipl. ing. 
94. Mladen Sertić, dipl. ing. 
95. Mr. sc. Vilim Simone, dipl. ing. 
96. Tomislav Smolčec, dipl. ing. 
97. Ivan Starčević, dipl. ing. 
98. Mr. sc. Goran Stojkovski, dipl. ing. 
99. Mr. sc. Mladen Strižak, dipl. ing. 
100. Mr. sc. Mijo Šagovac, dipl. ing. 
101. Ivan Šantek, dipl. ing. 
102. Ante Šare, dipl. ing. 
103. Mladen Šerić, dipl. ing. 
104. Zvonko Šiljković, dipl. ing. 
105. Mario Širola, dipl. ing. 
106. Ivan Šmalcelj, dipl. ing. 
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107. Mr. sc. Ivan Šoštarić, dipl. ing. 
108. Ivan Špicer, dipl. ing. 
109. Zdravko Topolnik, dipl. ing. 
110. Krešimir Tumpa, dipl. ing. 
111. Josip Udina, dipl. ing. 
112. Mr. sc. Vaso Ukropina, dipl. ing. 
113. Mr. sc. Vladimir Uzelac, dipl. ing. 
114. Eugen Verhar, dipl. ing. 
115. Žarko Vidović, dipl. ing. 
116. Vladimir Vujčić, dipl. ing. 
117. Mr. sc. Gojko Žeželj, dipl. ing.  
118. Rajko Žic, dipl. ing. 
119. Mr. sc. Rajko Židovec, dipl. ing. 
120. Ratko Živković, dipl. ing. 
121. Zdenko Županić, dipl. ing. 

 

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

1) Nagrada "KONČAR" za doktorske disertacije za ak. god. 2015./2016. 
- Pristigao je jedan prijedlog koji je upućen na razmatranje Stručnom povjerenstvu koje je, u skladu s člankom 

6. Pravilnika o godišnjoj nagradi Končar za doktorske disertacije, imenovao Dekan.  
- Prijedlog za nagradu bit će pripremljen za sjednicu Fakultetskog vijeća u mjesecu studenome ove godine.  
 

7. Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja  
 

7.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 6. 
listopada 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto prema raspisanom natječaju za pristupnike:   

 

7.1.1. 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 prirodnih znanosti, 
polje matematika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 2 izvršitelja, prispjele su prijave 
od dr. sc. Marija Bukala, dr. sc. Davora Dragičevića, dr. sc. Anamari Nakić, dr. sc. Gorana Radunovića, dr. sc. Maje 
Resman i dr. sc. Domagoja Vlaha.  
Pristupnica dr. sc. Maja Resman pisanim putem 26. rujna 2016. godine odustala je od svoje prijave.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Mario Osvin Pavčević, doc. dr. sc. Lana Horvat Dmitrović i prof. dr. sc. 
Dean Crnković – Sveučilište u Rijeci 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 docent.  
Svi pristupnici izabrani su u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje prirodnih znanosti, polje 
matematika, imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja i pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu 
matematiku i Dekana Fakulteta. 
Pristupnici dr. sc. Mario Bukal, dr. sc. Anamari Nakić, dr. sc. Goran Radunović i dr. sc. Domagoj Vlah imaju pozitivna 
Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta. Za pristupnika dr. sc. Davora Dragičevića nije 
dostavljeno Mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta.  
  

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

7.1.1.1. dr. sc. Marija Bukala izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje 
prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku.  
 

7.1.1.2. dr. sc. Anamari Nakić izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje 
prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku. 
 

Obrazloženje prijedloga za izbor navedenih pristupnika detaljno je prikazano u Izvješću stručnog povjerenstva.      
Izbor potvrđuje vijeće prirodoslovnog područja.  
 

7.2. Raspisi natječaja  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 6. 
listopada i 17. listopada 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o raspisu 
sljedećih natječaja i imenovanju stručnih povjerenstava:  

 

7.2.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 
izvršitelj na neodređeno vrijeme  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ratko Magjarević, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Vladimir Medved – 
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Hrvoja Džape.)  
 

7.2.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja – 3 
izvršitelja na neodređeno vrijeme.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Ilić, prof. dr. sc. Zoran Skočir i prof. dr. sc. Livio Šušnjić - Sveučilište u 
Rijeci Tehnički fakultet Rijeka.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radna mjesta dr. sc. Luke Ferkovića, dr. sc. Mirka Randića i dr. sc. 
Bojana Trkulje.)  
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7.2.3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na 
neodređeno vrijeme.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ante Marušić, izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić i prof. dr. sc. Zoran Baus – 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.    
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Juraja Havelke.)  
 

7.2.4. 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 na neodređeno 
vrijeme.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Alen Bažant, prof. dr. sc. Gordan Ježić i prof. dr. sc. Dinko Begušić – Sveučilište 
u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radna mjesta dr. sc. Željka Ilića i dr. sc. Krešimira Pripužića.)  
 

7.2.5. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje prirodnih znanosti, polje 
fizika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.  
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić, prof. dr. sc. Tomislav Petković i prof. dr. sc. Vesna Volovšek 
- Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Saše Ilijića.)  
 

7.2.6. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj na neodređeno 
vrijeme.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Nikola Čavlina, prof. dr. sc. Nenad Debrecin i izv. prof. dr. sc. Dražen Lončar - 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje. 
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Krešimira Trontla.)  
 

7.2.7. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme. 
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Tomislav Suligoj, izv. prof. dr. sc. Igor Krois i prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje 
- Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. 
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Marka Koričića.)  
 

7.2.8. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroakustiku – 1 izvršitelj na neodređeno 
vrijeme.  
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek, izv. prof. dr. sc. Siniša Fajt i prof. dr. sc. Tino Bucak - Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Antonija Petošića.)  
 

7.2.9. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju – 1 izvršitelj na 
neodređeno vrijeme. 
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željko Jakopović, izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško i prof. dr. sc. Joško Deur - 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje. 
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Damira Sumine.)  
 

7.2.10. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjeno računarstvo – 1 izvršitelj na neodređeno 
vrijeme.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, prof. dr. sc. Vedran Mornar i prof. dr. sc. Mladen Varga - 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Ivice Botičkog.)  
 

7.2.11. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na 
neodređeno vrijeme. 
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mario Kovač, izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i prof. dr. sc. Željko Hocenski - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. 
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Josipa Knezovića.)  

 

7.2.12. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje prirodnih znanosti, polje 
matematika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za primijenjenu matematiku – 3 izvršitelja na neodređeno 
vrijeme.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Neven Elezović, prof. dr. sc. Darko Žubrinić i prof. dr. sc. Sanja Varošanec - 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radna mjesta dr. sc. Andree Aglić Aljinović, dr. sc. Ilka Brnetića i dr. sc. 
Marija Krnića.)   

7.2.13. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje prirodnih znanosti, polje 
fizika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Tomislav Petković, prof. dr. sc. Vesna Županović i prof. dr. sc. Vesna Volovšek 
- Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Lahorije Bistričić.)  
 

7.2.14. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 
izvršitelj na neodređeno vrijeme.  
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Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željko Štih, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Livio Šušnjić - Sveučilište u 
Rijeci Tehnički fakultet Rijeka.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Martina Dadića.)  
 

7.2.15. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Siniša Srbljić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i prof. dr. sc. Željko Hocenski - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. 
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radna mjesta dr. sc. Marina Goluba i dr. sc. Siniše Šegvića.)  
 

7.2.16. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 
izvršitelj na neodređeno vrijeme. 
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mladen Vučić, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Mirjana Bonković - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. 
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Dražena Jurišića.)  
 

7.2.17. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za visoki napon i energetiku - 1 izvršitelj na neodređeno 
vrijeme.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Slavko Krajcar, prof. dr. sc. Ante Marušić i prof. dr. sc. Zoran Baus – Sveučilište 
J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.    
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Željka Tomšića.)  
 

7.2.18. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na 
neodređeno vrijeme.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Viktor Šunde, prof. dr. sc. Željko Jakopović i prof. dr. sc. Joško Deur – Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Damira Žarka.)  
 

7.2.19. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na 
radno mjesto docent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Damir Sumina, prof. dr. sc. Željko Jakopović i prof. dr. sc. Joško Deur  Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  (Radno mjesto prof. dr. sc. Zlatka Maljkovića koji je 1. listopada 2016. 
godine otišao u mirovinu. Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.)  
 

7.2.20. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na 
radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Neven Elezović, doc. dr. sc. Tomislav Burić i doc. dr. sc. Boris Milašinović.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno u sustavu razvojnih koeficijenata.)  
 

7.2.21. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na 
radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj 
na određeno vrijeme od 1. siječnja 2017. godine do 31. siječnja 2018. godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na 
uspostavnom projektu HRZZ-a „UIP-2014-09-6889: Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova 
vremenskih podataka s primjenom u biomedicini“ - voditelj doc. dr. sc. Alan Jović.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Alan Jović, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i prof. dr. sc. Mario Cifrek.   
 

7.2.22. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na 
radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za radiokomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. prosinca 2016. 
godine do 31. kolovoza 2018. godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a „Održivi optički 
komunikacijski i senzorski sustavi zasnovani na rezonatoru s produženom rezonantnom šupljinom“ - voditelj prof. dr. 
sc. Zvonimir Šipuš.    
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, doc. dr. sc. Dubravko Babić i prof. dr. sc. Adrijan Barić.  
 

7.2.23. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu 
za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. siječnja 2017. 
godine do 30. rujna 2018. godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na uspostavnom istraživačkom projektu            
HRZZ-a „Sense Hive: Dinamički modeli za postepenu izgradnju leksičko-semantičkih resursa potpomognuti radom 
mnoštva“ - voditelj izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i izv. prof. dr. sc. Mile Šikić. 
Predmetni raspis natječaja odobrava se ponovno budući da je pristupnik izabran na 659. sjednici Fakultetskog vijeća 
od 6. srpnja 2016. godine za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta dr. sc. Željko Agić pisanim putem obavijestio 
Fakultet da nije u mogućnosti stupiti u radni odnos.    
    

7.3. Pokretanje postupaka reizbora  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 6. listopada 2016. godine, a u 
skladu s člankom 102. st. 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo odluku o pokretanju postupka za reizbor pristupnika zaposlenih na 
znanstveno-nastavnim radnim mjestima i imenovanju stručnih povjerenstava radi podnošenja 
izvješća o radu:  

 

7.3.1. Dr. sc. Kristian Jambrošić – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroakustiku.     
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Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Siniša Fajt, prof. dr. sc. Tomislav Suligoj i prof. dr. sc. Tino Bucak – 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti.  
 

7.3.2. Dr. sc. Mario Kušek – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika u Zavodu za telekomunikacije.      
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Maja Matijašević, akademik prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Dinko Begušić 
- Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.   
 

7.3.3. Dr. sc. Dubravko Babić – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana radiokomunikacije u Zavodu za radiokomunikacije.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner i  prof. dr. sc. Nikša Burum - 
Sveučilište u Dubrovniku.   
 

7.4.  Izbor u znanstveno zvanje  
� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 6. 

listopada 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je  donijelo odluku o davanju sljedećeg 
mišljenja:   

 

7.4.1. Dr. sc. Dario Bojanjac – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Silvio Hrabar i prof. dr. sc. Antonio Šarolić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Dario Bojanjac 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.    
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

7.5. Imenovanje stručnih povjerenstava  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 6. listopada 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o imenovanju stručnih povjerenstava za davanje 
prijedloga za izbor u znanstvena zvanja:  

 

7.5.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Ivane Podnar Žarko podnesenim 3. listopada 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: akademik prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Mario Žagar i prof. dr. sc. Robert Manger – 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

7.5.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Božidara Filipovića-Grčića podnesenim 3. listopada 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. Ivo Uglešić, prof. dr. sc. Ante Marušić i prof. dr. sc. Tomislav Kilić - Sveučilište u 
Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

7.5.3. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Žarka Janića podnesenim 21. rujna 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. Željko Štih, prof. dr. sc. Sead Berberović i prof. dr. sc. Livio Šušnjić - Sveučilište 
u Rijeci Tehnički fakultet Rijeka.   
 

7.5.4. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Tomislava Župana podnesenim 5. listopada 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: prof. dr. sc. Željko Štih, doc. dr. sc. Bojan Trkulja i prof. dr. sc. Livio Šušnjić - Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet Rijeka.   
 

8. Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

8.1.  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 6. listopada 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu 
predložene teme doktorskog rada i predlaganje mentora: 

 

8.1.1. Anton Marušić, dipl. ing. – tema: "Optimiranje uzemljivača VN postrojenja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Željko 
Štih – predsjednik, prof. dr. sc. Sead Berberović – mentor i dr. sc. Srđan Žutobradić, znanstveni suradnik, Hrvatska 
energetska regulatorna agencija, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.2. Mr. sc. Branko Radojević, dipl. ing. – tema: "Nova metoda upravljanja raspodjelom mrežnog prometa". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Vedran 
Mornar – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Žagar – mentor i prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, Sveučilište u Dubrovniku, 
Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
  

8.2. 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 
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� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 6.  listopada 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po 
članku 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili 
poslijediplomski doktorski studij: 

 

8.2.1. Tin Bobetko, dipl. ing. – tema: "Metoda određivanja optimalne konfiguracije prijenosne elektroenergetske 
mreže zasnovana na umjetnoj inteligenciji". 
Prihvaća se tema: "Metoda određivanja optimalne topologije prijenosne elektroenergetske mreže zasnovana na 
umjetnim neuronskim mrežama" (Method for determination of optimal power transmission network topology based 
on artificial neural networks). 
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 9. rujna 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Ivice Pavića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

8.2.2. Matija Horvat, dipl. ing. – tema: "Razrješavanje geoprostornih upita u računalnoj mreži za geoprostornu 
usmjerenu komunikaciju". 
Prihvaća se tema: "Razrješavanje adresa u geoprostorno-naslovljivoj računalnoj mreži" (Address resolution in 
geolocation-addressable computer network).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Dejan Škvorc. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 30. rujna 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora doc. dr. sc. Dejana Škvorca o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

8.2.3. Tomislav Jagušt, dipl. ing. – tema: "Model sustava interaktivnih obrazovnih sadržaja i njegova primjena u 
unaprjeđenju obrazovnih lekcija u osnovnim školama". 
Prihvaća se tema: “Višeplatformski sustav za unaprjeđenje učenja u ranom osnovnoškolskom obrazovanju 
zasnovan na digitalnim interaktivnim sadržajima, načelima obrazovnih igara i prilagodljivosti sustava učeniku” 
(Multiplatform system for improvement of learning in early primary school education based on digital interactive 
contents, gamification principles and adaptivity to the student). 
Pozitivno mišljenje Etičkog povjerenstva Fakulteta elektrotehnike i računarstva o prijedlogu istraživanja sastavni je 
dio predloženog prihvata teme.    
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Ivica Botički. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 14. srpnja 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora doc. dr. sc. Ivice Botičkog o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

8.2.4. Edin Kočo, mag. ing. – tema: "Upravljanje četveronožnim hodačima temeljeno na biološki inspiriranim 
mehaničkim i upravljačkim karakteristikama i evolucijskom učenju". 
Prihvaća se tema: "Hybrid compliance control and feet trajectory optimization for a bioinspired quadruped robot" 
(Hibridno upravljanje podatnošću i optimizacija trajektorije stopala za biološki inspiriranog četveronožnog robota).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 29. rujna 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Zdenka Kovačića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskome jeziku. 
 

8.2.5. Filip Mandić, mag. ing. – tema: "Upravljanje površinskim plovilima u svrhu lokalizacije podvodnog vozila 
korištenjem jednostrukih akustičkih mjerenja udaljenosti". 
Prihvaća se tema: "Control of autonomous surface marine vessels for underwater vehicle localization using single 
range acoustic measurements" (Upravljanje autonomnim površinskim plovilima u svrhu lokalizacije podvodnoga 
vozila korištenjem jednostrukih akustičkih mjerenja udaljenosti).   
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 29. rujna 2016. godine i izvješća na Vijeću 
predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Zorana Vukića o očekivanome 
izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskome jeziku. 
 

8.2.6. Frano Petric, mag. ing. – tema: "Modeliranje, upravljanje i ocjena interakcije robota i djeteta u robotom 
potpomognutom protokolu za dijagnostiku poremećaja iz autističnog spektra korištenjem djelomično osmotrivih 
Markovljevih procesa odlučivanja". 
Prihvaća se tema: "Robot-assisted autism spectrum disorder diagnostics using partially observable Markov decision 
processes" (Robotom potpomognuta dijagnostika poremećaja iz autističnog spektra primjenom djelomično 
osmotrivih Markovljevih procesa odlučivanja)  
Pozitivno mišljenje Etičkog povjerenstva Fakulteta elektrotehnike i računarstva o prijedlogu istraživanja sastavni je 
dio predloženog prihvata teme.  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić.   
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 29. rujna 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Zdenka Kovačića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskome jeziku. 
 

8.2.7. Marko Šprem, mag. ing. – tema: "Pasivne optičke mreže s valnim multipleksom temeljene na višestrukoj 
uporabi valne duljine i usrednjavanjem modulacija". 
Prihvaća se tema: "Optical communication based on wavelength reuse and modulation averaging" (Optička 
komunikacija zasnovana na višestrukoj uporabi valne duljine i usrednjavanju modulacije).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
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Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Dubravko Babić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 29. rujna 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora doc. dr. sc. Dubravka Babića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskome jeziku. 
 

8.2.8. Josip Tošić, dipl. ing. – tema: "Adaptivna zaštita naprednih mreža". 
Prihvaća se tema: "Dinamička adaptivna zaštita distributivnih mreža primjenom metoda inteligentnog 
pretraživanja" (Dynamic adaptive protection for distribution networks using intelligent search methods).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ante Marušić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 6. srpnja 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Ante Marušića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

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

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 6. listopada 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i 
imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu disertacije: 

 

8.3.1. Mr. sc. Davor Virkes, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Model navigacijskoga sučelja za osobe s osjetilnim oštećenjima".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Tomislav Kos dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Davor Bonefačić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Siniša 
Fajt – član i izv. prof. dr. sc. Doris Novak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
 

8.3.2. Mladen Vukomanović, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Modeliranje struktura za vođenje i zračenje elektromagnetske energije zasnovanih 
na tehnologiji valovoda sa zabranjenim pojasom frekvencija".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Juraj Bartolić – predsjednik, prof. dr. sc. Silvio Hrabar 
– član i prof. dr. sc. Nikša Burum,  Sveučilište u Dubrovniku Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član. 
 

8.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 6. listopada 2016. 
godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o prihvatu ocjene i imenovanju 
članova Povjerenstva za obranu disertacije: 

 

8.4.1. Dinko Oletić, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Low-power wearable system for asthmatic wheeze detection" (Nosivi sustav za detekciju 
astmatskih fićuka s malom potrošnjom energije). 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Vedran Bilas. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ratko Magjarević 
– predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član i izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Ratko Magjarević – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član i izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet – član (zamjenik: doc. dr. sc. Darko Vasić). 
 

8.4.2. Bruno Jurišić, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Methods for calculations of high frequency transmitted overvoltages through a power 
transformer" (Metode proračuna prenesenih prenapona visokih frekvencija energetskog transformatora). 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Ivo Uglešić i prof. dr. sc. Françoise Paladian, Institut Pascal, Université Blaise 
Pascal, Francuska. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Željko Štih – 
predsjednik, prof. dr. sc. Srete Nikolovski, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek – član i prof. dr. sc. Nadir Idir, Université de Lille 1, 
Laboratory of Electrical Engineering and Power Electronics, Francuska – član te se imenuje povjerenstvo za 
obranu u sastavu: prof. dr. sc. Željko Štih – predsjednik, prof. dr. sc. Srete Nikolovski, Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek – član, prof. dr. 
sc. Nadir Idir, Université de Lille 1, Laboratory of Electrical Engineering and Power Electronics, Francuska – član, 
izv. prof. dr. sc. Sébastien Lalléchère, Blaise Pascal University, Institut Pascal, Francuska – član i dr. sc. Alain 
Xemard, znanstveni suradnik, Électricité de France R&D – član  (zamjenici: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić i prof. 
dr. sc. Ivica Pavić). 
 

8.4.3. Gordan Kreković, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Postupci intuitivnoga upravljanja sintezom zvuka". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Petrinović. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Damir Seršić – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mile Šikić – član i red. prof. art. Zlatko Tanodi, Sveučilište u Zagrebu Muzička 
akademija – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Damir Seršić – predsjednik, izv. 
prof. dr. sc. Mile Šikić – član i red. prof. art. Zlatko Tanodi, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija – član 
(zamjenik: prof. dr. sc. Sven Lončarić). 
 

8.4.4. Boris Šnajder, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Upravljanje potrošnjom energije u bežičnoj mreži kamera visoke razlučivosti za periodički 
nadzor okoliša". 
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Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Vedran Bilas i izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Darko Vasić – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić – član i prof. dr. sc. Antonio Šarolić, Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: doc. dr. sc. 
Darko Vasić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić – član i prof. dr. sc. Antonio Šarolić, Sveučilište u Splitu 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Igor Lacković). 
 

8.4.5. Mr. sc. Željko Tabaković, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Dodjeljivanje frekvencija u spoznajnom radiju uporabom metode sekvencijalnoga 
bojanja grafova". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mislav Grgić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Borivoj Modlic – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – član i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek – član te se imenuje 
povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Borivoj Modlic – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – član 
i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva 
i informacijskih tehnologija Osijek – član (zamjenik: prof. dr. sc. Robert Nađ). 
 

8.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 6. listopada 2016. godine, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo odluku o imenovanju povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit, 
kako slijedi: 

 

Polje: Elektrotehnika 
 

Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

8.5.1. Mr. sc. Ivica Bašić, dipl. ing.  prof. dr. sc. Nikola Čavlina – predsjednik 
      prof. dr. sc. Davor Grgić – mentor 

dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik, 
Institut Ruđer Bošković, Zagreb – član 

  

8.6. Imenovanje mentora/ice 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 6. listopada 2016. godine, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo je odluku o imenovanju mentora kako slijedi: 

 

8.6.1. Kristian Skračić, mag. ing. – imenuje se mentor doc. dr. sc. Predrag Pale umjesto dosadašnjega mentora 
izv. prof. dr. sc. Mile Šikića uz obrazloženje: "Dosadašnje istraživanje u okviru doktorske disertacije Kristiana 
Skračića rezultiralo je fokusiranjem na specifičnosti distribuiranih protokola autentifikacije, a posebno na 
problematiku oblikovanja pitanja i prisjećanja odgovora na njih u autentifikaciji temeljenoj na znanju. Specifično 
područje kognitivnih znanosti vezanih uz učenje, pamćenje i provjeru znanja u domeni je istraživačkog rada doc. 
dr. sc. Predraga Pale, koji se također bavi i područjem sigurnosti, dok se istraživački rad sadašnjeg mentora izv. 
prof. dr. sc. Mile Šikića u novije vrijeme intenzivno usmjerava na bioinformatiku. Uvažavajući te činjenice, kao i to 
da doc. dr. sc. Predrag Pale godinama surađuje sa sadašnjim mentorom izv. prof. dr. sc. Milom Šikićem i s 
doktorandom, što se očituje u pet objavljenih zajedničkih znanstvenih radova te priznatom zajedničkom patentu, 
prihvaća se da doc. dr. sc. Predrag Pale preuzme mentorstvo doktoranda Kristiana Skračića“. 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. sjednici koja je održana 13. rujna 2016. u 347. akademskoj godini 
(2015./2016.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog 
studija predloženicima: 
 

8.7.1. Stipe Ćurlin, dipl. ing. – tema: "Utjecaj promjenjivosti proizvodnje vjetroelektrana na oscilatornu stabilnost 
elektroenergetskog sustava" (Impact of variable wind power production on power system oscillatory stability).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
 

8.7.2. Mr. sc. Krešimir Dekanić, prof. fizike i politehnike – tema: "Računalni model i analiza signala za 
određivanje mikrostrukturnih parametara nanomaterijala" (Computational model and signal analysis for 
determination of microstructural parameters of nanomaterials).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Sven Lončarić i doc. dr. sc. Željko Skoko, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-
matematički fakultet Zagreb. 
 

8.7.3. Tihomir Knežević, dipl. ing. – tema: "Physical characteristics and applications of nanometer thin boron-
on-silicon layers in silicon detector devices" (Fizikalne karakteristike i primjena nanometarski tankih slojeva bora 
na siliciju u silicijskim detektorima).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Tomislav Suligoj i prof. dr. sc. Lis K. Nanver, University of Twente, Faculty of 
Electrical Engineering Mathematics & Computer Science, Enschede, Nizozemska. 
 

8.7.4. Mladen Marković, mag. ing. – tema: "Objedinjena metoda određivanja probojnih napona izolacijskih 
tekućina podvrgnutih izmjeničnom naponu" (Unified method for determination of breakdown voltages of insulating 
liquid AC breakdown).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Štih. 
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8.7.5. Mr. sc. Fahrudin Mehmedović, dipl. ing. – tema: "Energetski optimalno upravljanje procesom hlađenja 
klinkera u cementari" (Energy optimal control  of clinker cooler in cement production process).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Fetah Kolonić. 
 

8.7.6. Pavle Prentašić, mag. ing. – tema: "Computational analysis of fundus photographs for early detection of 
diabetic retinopathy" (Računalna analiza slika očne pozadine za rano otkrivanje dijabetičke retinopatije).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Zoran Vatavuk, Klinički bolnički centar Sestre 
milosrdnice, Klinika za oftamologiju, Zagreb 
 

8.7.7. Frano Škopljanac-Mačina, dipl. ing. – tema: "Sinteza procesa provjere znanja za adaptivne sustave e-
učenja" (Assessment process synthesis for adaptive e-learning systems).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković. 
 

8.7.8. Goran Vasiljević, dipl. ing. – tema: "Highly accurate markerless localization of mobile robots in indoor  
industrial environments" (Lokalizacija visoke točnosti mobilnih robota u zatvorenim industrijskim okruženjima bez 
korištenja markera).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić. 
 

8.7.9. Matija Zidar, dipl. ing. – tema: "Optimalno planiranje i vođenje aktivnih distribucijskih mreža sa 
spremnicima energije" (Optimal planning and operation of active distribution network with energy storage 
systems).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Igor Kuzle. 
 

8.7.10. Dominik Zorić, mag. ing. – 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: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović. 
 

8.7.11. Igor Žiger, univ. spec. transf. – tema: "Metoda proračuna gubitaka naponskih transformatora velike 
snage s otvorenom jezgrom" (Method for calculation of losses in open-core power voltage transformers).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Štih. 
 

8.7.12. Josip Žilak, dipl. ing. – tema: "Characteristics of radio frequency integrated circuits and device reliability 
in horizontal current bipolar transistor technology" (Karakteristike radiofrekvencijskih integriranih sklopova i 
pouzdanost elemenata u tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Tomislav Suligoj. 
 

9.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje  
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost“  
 

9.1.  Upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost" u prvi zimski semestar 
za akademsku godinu 2016./2017.  

 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje od 3. listopada 2016. godine, odluke 
Stručnog vijeća za poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost" sa sjednice 
održane dana 3. listopada 2016. godine, te na temelju prikupljenih prijava i održanih intervjua, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

9.1.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u prvi zimski semestar ak. god. 2016./2017. na 
poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost" (popis 4 pristupnika s imenima mentora nalazi se u 
prilogu zapisnika). 
 

9.2. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje od 3. listopada 2016. godine i sjednice 
Stručnog vijeća za poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost" održane 3. 
listopada 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o prihvaćanju teme 
završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 

 

9.2.1.  JOSIP BJELOBRK, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "Razvoj i implementacija plana kontinuiteta poslovanja za proces upravljanja incidentima" 
(Development and implementation of the business continuity plan for incident management process). 
Mentor: prof. dr. sc. Nikola Hadjina - Zagreb. 
 

II.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori“ 
 

9.3. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje od 3. listopada 2016. godine i sjednice 
Stručnog vijeća za poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori“ sa sjednice održane 3. 
listopada 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane 
završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 
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9.3.1.  JOŠKO PAPIĆ, dipl. ing.  
Tema: "Izbor visokonaponskog udarnog generatora za ispitni laboratorij specijalnih transformatora" (High-
voltage impulse generator selection for test laboratory of special transformers). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić - 
predsjednik, prof. dr. sc. Ivo Uglešić - mentor i dr. sc. Žarko Janić, naslovni docent - Končar Energetski 
transformatori d.o.o. Zagreb - član. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
 

10.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora  
 

10.1. Izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o Izvješću Povjerenstva za upravljanje kvalitetom kako slijedi: 
  
Godišnje izvješće PUK-a u 2015./2016. 

- Aktivnosti povjerenstva u 2015./2016.  
� provedena je unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete; 
� mišljenja o napredovanju u znanstveno-nastavna zvanja; 
� fakultetske studentske ankete; 
� sveučilišna anketa za procjenu nastavnika; 
� unutarnje vrednovanje nastavnika. 

 

Plan aktivnosti za 2016./2017. 
• Ažuriranje Priručnika i Pravilnika za osiguranje kvalitete na FER-u i drugih dokumenata, na temelju očekivanih 

zakonskih promjena, potaknutih novim standardima i smjernicama za osiguranja kvalitete iz dokumenta ESG-
2015 (revidirana verzija od ESG-2005); 

• mišljenja o napredovanju u znanstveno-nastavna zvanja; 
• analiza i redefiniranje godišnjih izvješća predmeta; 
• unutarnje vrednovanje; 
• sveučilišne ankete. 
 

Unutarnje vrednovanje 
• Vrednuju se svi koji nisu bili vrednovani u protekle dvije akademske godine. 
• Parovi će biti vidljivi na webu  

� Intranet�Nastava�Anketa�Unutarnje vrednovanje 
� na toj adresi vrednovatelju će biti dostupan obrazac za vrednovanje 
� vrednovatelji i vrednovani bit će obaviješteni elektroničkom poštom o početku vrednovanja 

• Vrednovanje treba provesti do kraja ljetnog semestra. 
 

Sveučilišna anketa 
• Rezultati Sveučilišne ankete za procjenu nastavnika  za zimski semestar 2015./16. dostupni su na webu: 

� Intranet�Nastava�Anketa�Sveučilišna anketa 
• Rezultati Sveučilišne ankete za procjenu nastavnika  za ljetni semestar 2015./16. uskoro će biti dostupni na 

webu. 
• Ove akademske godine provodi se anketa za procjenu nastavnika koji nisu anketirani u prethodnom razdoblju: 

zadnja dva tjedna zimskog i ljetnog semestra. 
• Rezultati ankete koriste se pri napredovanju. 
 

� Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

10.1.1. Prihvaća se Godišnje izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za akademsku godinu 2015./2016. 
 

10.2. Izvješće podružnice Studentskoga zbora 
 

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

1). Zamjenik predsjednika Studentskog zbora FER-a 
Na elektroničkoj sjednici Studentskog zbora FER-a od 11. listopada 2016. godine za zamjenika predsjednika 
Studentskog zbora FER-a za ak. god. 2016./2017. izabran je Domagoj Kenda.  
 

2). Zamjenik predstavnika studenata u Dekanskom kolegiju 
Za zamjenika predstavnika studenata u Dekanskom kolegiju za ak. god. 2016./2017. izabran je Marko Matijaščić.  
 

3). Predstavnik i zamjenik SZ FER-a u SZZG, studentski pravobranitelj i zamjenik 
Studentski zbor FER-a izabrao je predstavnike i zamjenike kako slijedi: 
� Lovro Marković izabran je za predstavnika SZ FER-a u SZZG, a Ante Orešković za njegovog zamjenika.  
� Marko Matijaščić izabran je za studentskog pravobranitelja, a Jakov Grković za njegovog zamjenika.  
 

 
 

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


