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Zapisnik 657. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu održane 20. travnja 2016. godine 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 14. travnja 2016. godine.  
 
3.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

3.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
7. travnja 2016. i 13. travnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u 
znanstveno-nastavna i suradnička zvanja i na radna mjesta prema raspisanim natječajima za 
pristupnike:  

 

3.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 10. veljače 2016. godine, Narodnim novinama br. 13 od 10. 
veljače 2016. godine, web stranici Fakulteta od 10. veljače 2016. godine i web stranici Euraxessa od 10. veljače 
2016. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju – 1 izvršitelj, prispjele su 
prijave od dr. sc. Stjepana Stipetića i dr. sc. Marka Horvata.   
Stručno povjerenstvo u sastavu izv. prof. dr. sc. Damir Žarko, doc. dr. sc. Damir Sumina i prof. dr. sc. Joško Deur 
– Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje konstatiralo je da oba pristupnika ispunjavaju uvjete 
iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i 
stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
docent.  
Oba pristupnika izabrana su u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja, Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
Fakulteta, Kolegija Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju i Dekana Fakulteta.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće dr. sc. Stjepana 
Stipetića izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.  
Obrazloženje prijedloga za izbor navedenog pristupnika detaljno je prikazano u Izvješću stručnog povjerenstva.      
Izbor potvrđuje vijeće tehničkog područja.  
 

3.1.2. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 10. veljače 2016. godine, Narodnim novinama br. 13 od 10. 
veljače 2016. godine, web stranici Fakulteta od 10. veljače 2016. godine i web stranici Euraxessa od 10. veljače 
2016. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja 
– 1 izvršitelj, prispjele su prijave od dr. sc. Marka Horvata i dr. sc. Mihaele Vranić.    
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Mladen Varga – 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet konstatiralo je da oboje pristupnika ispunjavaju uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.  
Pristupnik dr. sc. Marko Horvat izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, a pristupnica dr. sc. Mihaela Vranić izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.  
Oboje pristupnika imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja, Mišljenja Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta, Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja i Dekana Fakulteta.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće dr. sc. Mihaelu Vranić 
izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.  
Obrazloženje prijedloga za izbor navedene pristupnice detaljno je prikazano u Izvješću stručnog povjerenstva.      
Izbor potvrđuje vijeće tehničkog područja.  
 

3.1.3. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 1. listopada 2015. godine, Narodnim novinama br. 104 od 30. 
rujna 2015. godine, web stranici Fakulteta od 1. listopada 2015. godine i web stranici Euraxessa od 5. listopada 
2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj, 
prispjele su prijave od dr. sc. Predraga Palea i dr. sc. Davora Davidovića.   
Dr. sc. Davor Davidović pisanim putem odustao je od svoje prijave 31. ožujka 2016. godine. 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Branko Jeren, prof. dr. sc. Damir 
Kalpić i prof. dr. sc. Željko Hocenski – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek i 
pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanja uz pribavljena, Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i obradbu 
informacija i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Predraga Palea izabire u znanstveno-nastavno zvanje 
docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto docent u 
Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.  
Izbor potvrđuje vijeće tehničkog područja.  
 

3.1.4. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 21. prosinca 2015. godine, Narodnim novinama br. 137 od 23. 
prosinca 2015. godine, web stranici Fakulteta od 21. prosinca  2015. godine i web stranici Euraxessa od 23. 
prosinca 2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave – 4 izvršitelja, prispjele su prijave od dr. sc. Gorana Delača, dr. sc. Gorana Glavaša, dr. sc. Alana Jovića, 
dr. sc. Kleme Vladimira i dr. sc. Marina Šilića.    
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Siniša Srbljić, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić i izv. prof. dr. sc. 
Tomislav Rolich – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 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.  
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Svi pristupnici izabrani su u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja, Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
Fakulteta, Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave i Dekana Fakulteta.  
 

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

3.1.4.1. dr. sc. Gorana Delača izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave  
 

3.1.4.2. dr. sc. Alana Jovića izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave  
 

3.1.4.3. dr. sc. Marina Šilića izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave  
 

3.1.4.4. dr. sc. Klemu Vladimira izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
 

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

3.1.5. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 1. listopada 2015. godine, Narodnim novinama br. 104 od 30. 
rujna 2015. godine, web stranici Fakulteta od 1. listopada 2015. godine i web stranici Euraxessa od 5. listopada 
2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili područje prirodnih znanosti, polje 
matematika ili fizika i na radno mjesto izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – 1 izvršitelj, 
prispjele su prijave od dr. sc. Juraja Havelke, dr. sc. Nikole Miškovića, dr. sc. Antonija Petošića, dr. sc. Vedrana 
Podobnika, dr. sc. Mirka Randića, dr. sc. Lee Skorin-Kapov, dr. sc. Jana Šnajdera, dr. sc. Bojana Trkulje i dr. sc. 
Igora Velčića.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Damir Seršić, prof. dr. sc. Neven Elezović i prof. dr. sc. Vedran 
Batoš- Sveučilište u Dubrovniku konstatiralo je da svi pristupnici ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 
izbora u znanstveno-nastavna zvanja i uvjete iz Pravilnika o posebnim uvjetima Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva za izbore u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor.  
Pristupnici dr. sc. Juraj Havelka, dr. sc. Bojan Trkulja, dr. sc. Mirko Randić, dr. sc. Lea Skorin-Kapov, dr. sc. 
Antonio Petošić i dr. sc. Vedran Podobnik izabrani su u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, pristupnik dr. sc. Jan Šnajder izabran je u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, pristupnik dr. sc. Nikola Mišković u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, a 
pristupnik dr. sc. Igor Velčić u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje prirodnih znanosti, polje 
matematika.   
Svi pristupnici imaju pozitivna Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, Kolegija matičnih 
Zavoda i Dekana Fakulteta.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće  dr. sc. Igora Velčića 
izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje prirodnih 
znanosti, polje matematika i na radno mjesto izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u 
Zavodu za primijenjenu matematiku. Obrazloženje prijedloga za izbor navedenog pristupnika detaljno je 
prikazano u Izvješću stručnog povjerenstva.      
Izbor potvrđuje vijeće prirodoslovnog područja.  
 

Navedena odluka donijeta je uz dva glasa protiv. 
 

3.1.6. Dr. sc. Darijan Marčetić - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Slobodan Ribarić, izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i prof. dr. sc. Danko Basch, Fakultetsko vijeće dr. sc. Darijana 
Marčetića izabire za suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave, radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a „Deidentifikacija za zaštitu 
privatnosti u nadzornim sustavima“– voditelj prof. dr. sc. Slobodan Ribarić. Sredstva za plaću i ostala materijalna 
prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. svibnja 2016. do 30. rujna 2018. godine.  
 

3.1.7. Ivan Slivar, mag. ing. - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Branko Mikac, prof. dr. sc. Gordan Ježić i doc. dr. sc. Stjepan Groš,  Fakultetsko vijeće dr. sc. Ivana Slivara, 
mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno 
mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije.  
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov.  
Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme.  
 

3.2. Reizbori na FER-u 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
7. travnja 2016. i 13. travnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za reizbor na 
znanstveno-nastavna radna mjesta:   

 

3.2.1. Dr. sc. Krešimir Fertalj - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Damir Kalpić, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Neven Vrček – Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
organizacije i informatike u Varaždinu, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjeno računarstvo, 
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Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Krešimira Fertalja 
reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo, grana informacijski sustavi u Zavodu za primijenjeno računarstvo.   
 

3.2.2. Dr. sc. Silvio Hrabar - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Nikša Burum – Sveučilište u Dubrovniku, uz pribavljena 
Mišljenja Kolegija Zavoda za radiokomunikacije, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana 
Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Silvija Hrabara reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti 
profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije 
u Zavodu za radiokomunikacije.  
 

3.2.3. Dr. sc. Jan Šnajder - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Bojana Dalbelo Bašić, izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i prof. dr. sc. Vladimir Lipovac - Sveučilište u Dubrovniku, uz 
pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Jana Šnajdera 
reizabire na  znanstveno-nastavno radno mjesto docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo, grana umjetna inteligencija u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave.    
 

3.2.4. Dr. sc. Slaven Zakošek - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Damir Kalpić, prof. dr. sc. Mirta Baranović i prof. dr. sc. Mladen Varga – Sveučilište u Zagrebu Ekonomski 
fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjeno računarstvo, Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Slavena Zakošeka reizabire na znanstveno-
nastavno radno mjesto docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
programsko inženjerstvo u Zavodu za primijenjeno računarstvo.   
 

3.3. Produljenje Ugovora o radu sukladno članku 87 stavak 6 Statuta Sveučilišta u Zagrebu i Odluci i Rješenju 
Ustavnog suda broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. godine 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 7. travnja 2016. godine i dostavljenih 
prijedloga zavodskih kolegija o utvrđenim potrebama za nastavkom rada redovitih profesora u 
trajnom zvanju, koji istekom ove akademske godine navršavaju 65 ili više godina života, a 
uzimajući u obzir njihov znanstveni doprinos i uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju 
mladih znanstvenika, Fakultetsko vijeće Fakulteta donosi odluke o produljenju Ugovora o radu 
za akademsku godinu 2016./2017. sljedećim redovitim profesorima u trajnom zvanju: 

1. prof. dr. sc. Tomislav Petković – znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika na radnom 
mjestu u Zavodu za primijenjenu fiziku, 

2. prof. dr. sc. Zoran Skočir – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika na radnom mjestu u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka 
mjerenja, 

3. prof. dr. sc. Sejid Tešnjak – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektroenergetika na radnom mjestu u Zavodu za visoki napon i energetiku, 

4. prof. dr. sc. Nikola Čavlina – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektroenergetika na radnom mjestu u Zavodu za visoki napon i energetiku, 

5. prof. dr. sc. Slavko Krajcar – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektroenergetika na radnom mjestu u Zavodu za visoki napon i energetiku, 

6. prof. dr. sc. Branko Mikac – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika na radnom mjestu u Zavodu za telekomunikacije, 

7. prof. dr. sc. Ignac Lovrek – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika na radnom mjestu u Zavodu za telekomunikacije, 

8. prof. dr. sc. Mladen Kos – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika na radnom mjestu u Zavodu za telekomunikacije, 

9. prof. dr. sc. Branko Jeren – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektronika na radnom mjestu u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija, 

10. prof. dr. sc. Zoran Vukić – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, 
grana automatika na radnom mjestu u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo, 

11. prof. dr. sc. Slobodan Ribarić – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
umjetna inteligencija na radnom mjestu u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave, 

12. prof. dr. sc. Juraj Bartolić – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
radiokomunikacije na radnom mjestu u Zavodu za radiokomunikacije, 

13. prof. dr. sc. Damir Kalpić – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
informacijski sustavi na radnom mjestu u Zavodu za primijenjeno računarstvo. 
 

Odluka Fakultetskog vijeća za pristupnike pod točkama od 2. do 13. proslijediti će se Vijeću tehničkog područja 
na potvrdu, dok će se Odluka Fakultetskog vijeća za pristupnika pod točkom 1. proslijediti Vijeću prirodoslovnog 
područja na potvrdu. Po dobivanju potvrda vijeća područja pristupit će se sklapanju Ugovora o radu.  
 

3.4. Raspisi natječaja 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
7. travnja 2016. i 13. travnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu 
sljedećih natječaja i imenovanju stručnih povjerenstava:  

 

3.4.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u 
Zavodu za radiokomunikacije - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Sonja Grgić, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Hrvoje Gold – Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti.    
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Tomislava Kosa.)  
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3.4.2. Suradnika u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektrostrojarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 
povratka na rad Tanje Poljugan, dipl. ing. koja se nalazi od 4. siječnja 2016. godine na rodiljnom dopustu. 
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Damir Sumina, izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško i doc. dr. sc. Juraj Havelka.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

3.4.3. 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, a 
radi obavljanja istraživačkih poslova na uspostavnome istraživačkom projektu HRZZ-a „Sense Hive: Dinamički 
modeli za postepenu izgradnju leksičko-semantičkih resursa potpomognuti radom mnoštva“ - voditelj doc. dr. sc. 
Jan Šnajder.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2018. godine.  
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Jan Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i izv. prof. dr. sc. Mile Šikić.  
 

3.4.4. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
ili računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili polje sociologija 
ili polje psihologija ili područje humanističkih znanosti polje filozofija i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu 
za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, a radi 
obavljanja istraživačkih poslova na uspostavnome istraživačkom projektu HRZZ, fond „Jedinstvo uz pomoć 
znanja“ (UKF) 19/15 „EVEnt Retrieval Based on semantically Enriched Structures for interactive user Tasks 
(EVERBEST)“ - voditelj prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2017. godine.  
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Jan Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i doc. dr. sc. Ivica Botički.    

Raspisi natječaja od točke 3.4.5. do točke 3.4.25. odobravaju se u skladu s Odobrenjem Hrvatske zaklade za 
znanost za zapošljavanje 21 doktoranda odobrenih temeljem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih 
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisanog u rujnu 2015. godine (Obavijest HRZZ-a broj: I-631-
2016 od 24. ožujka 2016. godine)  
 

3.4.5. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje prirodnih znanosti, polje 
matematika za potrebe projekta HRZZ-a „Mathematical Analysis of Multiphysics Problems Involving Thin and 
Composite Structures and Fluids“, mentor doc. dr. sc. Igor Velčić i na radno mjesto u Zavodu za primijenjenu 
matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Josipa Pina Milišić, doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar i doc. dr. sc. Igor Velčić.  
 

3.4.6. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ-a „Mjeriteljska infrastruktura za pametne mreže“, mentor prof. dr. sc. 
Roman Malarić i na radno mjesto u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Roman Malarić, izv. prof. dr. sc. Martin Dadić i doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar.     
 

3.4.7. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana obradba informacija za potrebe NATO projekta  „Multidisciplinary Metrics for Soldier 
Resilience Prediction and Training“, mentor prof. dr. sc. Krešimir Ćosić i na radno mjesto u Zavodu za 
elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Siniša Popović i doc. dr. sc. Damir Sumina.  
 

3.4.8. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Development of Advanced Sensorless 
Control of Permanent Magnet Generator for Improving Energy Efficiency“, mentor doc. dr. sc. Damir Sumina i 
na radno mjesto u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Damir Sumina, izv. prof. dr. sc. Damir Žarko i doc. dr. sc. Juraj Havelka.  
 

3.4.9. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika za potrebe projekta HRZZ-a „Development of advanced high voltage 
systems by application of new information and communication technologies“, mentor prof. dr. sc. Ivo Uglešić i 
na radno mjesto u Zavodu za visoki napon i energetiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivo Uglešić, prof. dr. sc. Zlatko Maljković i izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić.  
 

3.4.10. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika ili računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Kooperativno upravljanje iskustvenom kvalitetom u 
pokretnim mrežama za interaktivne višemedijske aplikacije u računalnom oblaku (Q-MANIC)“, mentor doc. dr. 
sc. Lea Skorin-Kapov i na radno mjesto u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 
godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov, doc. dr. sc. Vedran Podobnik i doc.  dr. sc. Ivica Botički.  
 

3.4.11. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart Networks of 
People, Machines and Organizations“, mentor doc. dr. sc. Vedran Podobnik i na radno mjesto u Zavodu za 
telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Vedran Podobnik, doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov i doc. dr. sc. Ivica Botički.  
 

3.4.12. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika ili računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Iznad Nyquistove granice“, mentor prof. dr. sc. Damir 
Seršić i na radno mjesto u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme 
od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Seršić, prof. dr. sc. Sven Lončarić i izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk.    
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3.4.13. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ-a „Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova 
vremenskih podataka s primjenom u biomedicini“, mentor prof. dr. sc. Mario Cifrek i na radno mjesto u Zavodu 
za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Igor Lacković, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Željka Mihajlović.     
 

3.4.14. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika ili računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Algoritmi za mjerenje sustavnog rizika“, mentor doc. 
dr. sc. Zvonko Kostanjčar i na radno mjesto u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj 
na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar, prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Nedjeljko Perić.        

3.4.15. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe HORIZON 2020 projekta „Wrist and arm sensing technologies for cardiac arrhythmias 
detectio (WastCard)“, mentor prof. dr. sc. Ratko Magjarević i na radno mjesto u Zavodu za elektroničke sustave 
i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ratko Magjarević, izv. prof. dr. sc. Igor Lacković i prof. dr. sc. Adrijan Barić.  
 

3.4.16. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe NATO projekta „Unmanned System for Maritime Security and Environmental 
Monitoring (MORUS)“, mentor prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i na radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno 
inženjerstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić i doc. dr. sc. Damir Sumina.    
 

3.4.17. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika ili računarstvo za potrebe HORIZON 2020 projekta „Safe human-robot interaction in logistic 
applications for highly flexible warehouses (SafeLog)“, mentor prof. dr. sc. Ivan Petrović i na radno mjesto u 
Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivan Petrović, izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško, doc. dr. sc. Marija Seder.     
 

3.4.18. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ-a „Ultrasound system for complex material parameters determination 
in the nonlinear working conditions“, mentor doc. dr. sc. Antonio Petošić i na radno mjesto u Zavodu za 
elektroakustiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Antonio Petošić, izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek i doc. dr. sc. Vladimir Čeperić.     
 

3.4.19. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika za potrebe projekta HRZZ-a „High-performance Semiconductor Devices for 
Wireless Circuit and Optical Detection Applications“, mentor prof. dr. sc. Tomislav Suligoj i na radno mjesto u 
Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 
godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Tomislav Suligoj, doc. dr. sc. Marko Koričić i prof. dr. sc. Silvio Hrabar.   
 

3.4.20. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ-a „Napredna metodologija projektiranja prekidačkih istosmjernih 
pretvornika“, mentor prof. dr. sc. Adrijan Barić i na radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Adrijan Barić, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Ratko Magjarević.   
 

3.4.21. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Sustav predlaganja u arhitekturi zasnovanoj na uslugama", mentor 
prof. dr. sc. Siniša Srbljić i na radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Siniša Srbljić, izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i doc. dr. sc. Igor Čavrak.    
 

3.4.22. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Heuristička optimizacija u kriptologiji (EvoCrypt)“, mentor izv. prof. dr. 
sc. Domagoj Jakobović i na radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Marin Golub, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić i izv. prof. dr. sc. Domagoj 
Jakobović.   
 

3.4.23. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika ili računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „SenseHive: Dinamički modeli za postepenu izgradnju 
leksičko-semantičkih resursa potpomognuti radom mnoštva“, mentor doc. dr. sc. Jan Šnajder i na radno mjesto 
u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 
4 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Jan Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i doc. dr. sc. Vedran 
Podobnik.    
 

3.4.24. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Multi-class object detection for smart vhicles and safer roads“, mentor 
izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić i na radno mjesto u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivan Petrović, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić i izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić.  
 

3.4.25. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe EOARD projekta „Non-Foster Source-load Networks and Metasurfaces (NOFSLO)“, 
mentor prof. dr. sc. Silvio Hrabar i na radno mjesto u Zavodu za radiokomunikacije - 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Silvio Hrabar, doc. dr. sc. Dubravko Babić i izv. prof. dr. sc. Igor Krois.     
 

3.5. Pokretanje postupaka reizbora   
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� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 7. travnja 2016. godine, a 
sukladno članku 102. st. 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka za reizbor pristupnika zaposlenih na 
znanstveno-nastavnim radnim mjestima i imenovanju stručnih povjerenstava radi podnošenja 
izvješća o radu:  

 

3.5.1. Dr. sc. Mato Baotić – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
temelje tehničke znanosti, grana automatika i polje računarstvo, grana procesno računarstvo u Zavodu za 
automatiku i računalno inženjerstvo.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, prof. dr. sc. Ivan Petrović i prof. dr. sc. Željko Hocenski - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek.  
 

3.5.2. Dr. sc. Stjepan Bogdan – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
temelje tehničke znanosti, grana automatika u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, prof. dr. sc. Ivan Petrović i prof. dr. sc. Bojan Jerbić – 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
 

3.5.3. Dr. sc. Damir Ilić – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Tomislav Kilić – Sveučilište 
u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

3.5.4. Dr. sc. Leonardo Jelenković – na radnom mjestu docent za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana arhitektura računalnih sustava u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave.  
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk, izv. prof. dr. sc. Marin Golub i prof. dr. sc. Željko Hocenski - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek.  
 

3.5.5. Dr. sc. Dražen Jurišić – na radnom mjestu izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Neven Mijat, prof. dr. sc. Mladen Vučić i prof. dr. sc. Tomislav Švedek - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek.  
 

3.5.6. Dr. sc. Roman Malarić – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željko Štih, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Tomislav Kilić – Sveučilište 
u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

3.5.7. Dr. sc. Siniša Šegvić – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana arhitektura računalnih sustava u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i prof. dr. sc. Željko Hocenski 
- Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek. 
 

3.5.8. Dr. sc. Boris Vrdoljak – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana informacijski sustavi u Zavodu za primijenjeno računarstvo.      
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mirta Baranović, prof. dr. sc. Zoran Skočir i prof. dr. sc. Mladen Varga - 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.   
 

3.5.9. Dr. sc. Damir Žarko – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zlatko Maljković, prof. dr. sc. Viktor Šunde i prof. dr. sc. Joško Deur – 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje. 
 

3.5.10. Dr. sc. Vedran Podobnik – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika u Zavodu za telekomunikacije.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc, prof. dr. sc. Gordan Ježić i prof. dr. sc. Dinko Begušić - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

3.5.11. Dr. sc. Damir Sumina – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.     
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. 
 

3.5.12. Dr. sc. Nikola Mišković – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje temeljne 
tehničke znanosti, grana automatika u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.      
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zoran Vukić, prof. dr. sc. Ivan Petrović i prof. dr. sc. Joško Deur – Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje. 
 

3.5.13. Dr. sc. Stjepan Groš – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
grana arhitektura računalnih sustava u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željka Mihajlović, izv. prof. dr. sc. Marin Golub i prof. dr. sc. Vladimir Lipovac 
– Sveučilište u Dubrovniku.  
 

3.5.14. Dr. sc. Marko Koričić – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektronika u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Tomislav Suligoj, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Tomislav Švedek 
- Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek.  
 

3.6.  Izbori u znanstveno zvanje 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 7. 
travnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećeg mišljenja:   
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3.6.1. Dr. sc. Mario Vražić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Zlatko 
Maljković, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Zoran Lulić – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 
brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.  
Budući da se radi o izboru u više znanstveno zvanje prije isteka pet godina od prethodnog izbora u niže 
znanstveno zvanje, Fakultetsko vijeće donosi posebnu Odluku kojom se konstatira da je iz prikazane znanstvene 
djelatnosti dr. sc. Marija Vražića u izvješću stručnog povjerenstva vidljivo da ispunjava i uvjete za izbor u više 
znanstveno zvanje u odnosu na zvanje znanstveni savjetnik za koje se predlaže izbor.   
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik pokrenut je na osobni zahtjev.  
 

3.7. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 7. 
travnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnih povjerenstava 
za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje:  
 

3.7.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Antonija Petošića podnesenim 1. travnja 2016. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 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. Hrvoje Domitrović, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Tino Bucak - Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet prometnih znanosti.  
 

3.7.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Damira Žarka podnesenim 4. travnja 2016. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 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. Zlatko Maljković, prof. dr. sc. Viktor Šunde i prof. dr. sc. Joško Deur – Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
 

3.8. Promjena člana stručnog povjerenstva  
 

3.8.1. Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 23. ožujka 2016. godine imenovalo je povjerenstvo za 
davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Dalibora Filipovića- Grčića. Budući da se radi o izboru u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika prije isteka roka od pet godina od izbora u prethodno zvanje, 
na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 7. travnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće umjesto 
imenovanog člana povjerenstva izv. prof. dr. sc. Bojana Trkulje imenuje novog člana stručnog povjerenstva prof. 
dr. sc. Seada Berberovića.  
 

4.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije   
 

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

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 7. travnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene 
teme doktorskog rada i predlaganje mentora: 

 

4.1.1. Mladen Marković, mag. ing. – tema: "Nova metoda za predviđanje proboja izolacijskih tekućina 
podvrgnutih izmjeničnom naponu". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Ivo 
Uglešić – predsjednik, prof. dr. sc. Željko Štih – mentor i naslovni doc. dr. sc. Žarko Janić, Končar Energetski 
transformatori, d.o.o. – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.2. Marko Matosović, dipl. ing. – tema: "Metodologija određivanja odrednica potrošača sektora kućanstva i 
modeliranja njihovog utjecaja na provedbu energetskih politika". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Slavko 
Krajcar – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić – mentor i dr. sc. Mladen Zeljko, znanstveni suradnik, 
Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb – član. Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o 
očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije. 
 

4.1.3. Nikola Tanković, dipl. ing. – tema: "Optimizacija arhitekture informacijskih sustava u oblaku u ostvarenju 
zadanih performanci i troškova izvođenja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Željka Car – predsjednica, prof. dr. sc. Mario Žagar – mentor, doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u 
Rijeci Tehnički fakultet – mentorica, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – član i doc. dr. sc. Igor Čavrak – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.4. Josip Žilak, dipl. ing. – tema: "Projektiranje i karakteristike radiofrekvencijskih integriranih sklopova u 
tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje i analiza pouzdanosti elemenata". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Marko 
Koričić – predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Suligoj – mentor i prof. dr. sc. Tomislav Švedek, Sveučilište Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.2.  Postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije po članku 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski doktorski studij - prihvat teme 
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� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 7. travnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po članku 73. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili 
poslijediplomski doktorski studij: 

 

4.2.1. Miroslav Štampar, dipl. ing. – tema: "Ekspertni sustav za prepoznavanje zloćudnog mrežnog ponašanja 
u stvarnom vremenu na temelju analize prometa za razrješavanje domenskih imena". 
Prihvaća se tema: "Ekspertni sustav za prepoznavanje zloćudnoga ponašanja na temelju analize mrežnoga 
prometa za razrješavanje domenskih imena u stvarnome vremenu" (Expert system for recognition of malicious 
behaviour based on domain name resolution traffic analysis in real-time).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 21. ožujka 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Krešimira Fertalja o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije.  
 

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

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 7. travnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju 
članova Povjerenstva za ocjenu disertacije: 

 

4.3.1. Silvije Davila, prof. fizike i informatike – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Integrirani informacijski okvir za praćenje i procjenu kvalitete zraka u 
stvarnom vremenu".  
Mentorica pristupnika naslovna izv. prof. dr. sc. Jadranka Pećar Ilić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb dostavila je 
pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mirta Baranović – predsjednica, prof. dr. sc. Damir 
Kalpić – član i dr. sc. Dragan Gamberger, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb – član. 
 

4.3.2. Mr. sc. Vilijan Matošević, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Spregnuti magnetsko-toplinski proračun sinkronoga generatora".  
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Davor Zvizdić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva 
i brodogradnje dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom 
znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Sead 
Berberović – član i prof. dr. sc. Livio Šušnjić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – član. 
 

4.3.3. Robert Sitar, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Određivanje lokalnih zagrijanja konstrukcijskih dijelova energetskih transformatora".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Željko Štih dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Sead 
Berberović – član i naslovni doc. dr. sc. Žarko Janić, Končar Energetski transformatori, d.o.o., Zagreb – član. 
 

4.3.4. Vanja Smailović, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "User profile for provisioning information and communication services based on user 
influence" (Korisnički profil za pružanje informacijskih i komunikacijskih usluga zasnovanih na utjecajnosti 
korisnika).  
Mentor pristupnika doc. dr. sc. Vedran Podobnik dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek – predsjednik, naslovni izv. prof. dr. sc. 
Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla Zagreb – član i prof. dr. sc. Mirjana Ivanović, University of Novi Sad, Faculty 
of Science, Department of Mathematics and Informatic, Republika Srbija – članica. 
 

4.3.5. Alan Župan, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Izbor parametara i redoslijeda sklapanja regulacijskih prigušnica u visokonaponskoj 
mreži".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Ivo Uglešić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Ivica Pavić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Viktor 
Milardić – član i dr. sc. Srđan Žutobradić, znanstveni suradnik, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb 
– član. 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. sjednici koja je održana 8. ožujka 2016. u 347. akademskoj godini 
(2015./2016.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

4.4.1. Mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. – tema: Metoda komponentnoga razvoja programske podrške zasnovana 
na taksonomiji programskih zahtjeva za potpomognutu komunikaciju (Component-based software development 
method based on software requirements taxonomy for augmentative and alternative communication. 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Željka Car. 
 

4.4.2. Petra Mesarić, mag. ing. – tema: Upravljanje potražnjom u mikromreži s naglaskom na naprednom 
korištenju električnih vozila za spremanje energije (Demand management in microgrids with emphasis on 
advanced usage of electric vehicles for energy storage. 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Slavko Krajcar. 
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4.4.3. Ivan Budišćak, dipl. ing. – tema: Automatizacija agilnoga razvoja aplikacija na temelju modela poslovnih 
procesa i modela podataka (Automation of agile application development based on business process models 
and data models). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Boris Milašinović. 
 

4.4.4. Ana Hanić, mag. ing. – tema: Modeliranje zasićenih sinkronih strojeva s površinskim trajnim magnetima 
primjenom konformnoga preslikavanja i magnetskih ekvivalentnih krugova (Modelling of saturated surface 
permanent magnet synchronous machines using conformal mapping and magnetic equivalent circuits). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: izv. prof dr. sc. Damir Žarko. 
 

4.4.5. Valentina Zadrija, dipl. ing. – tema: Lokalizacija objekata odozdo prema gore primjenom Fisherovih 
vektora (Bottom-up object localization with Fisher vectors). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić 
 

5.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
 

5.1. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. travnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
održane 4. travnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka 
obrane završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

5.1.1. IVAN PUŠKARIĆ, dipl. ing.  
Tema: "PRIMJENA PROTOKOLA CENTRALIZIRANE USLUGE AUTENTIFIKACIJE U POSLOVNOM 
OKRUŽENJU" (USAGE OF CENTRAL AUTHENTICATION SERVICE PROTOCOL IN BUSINESS 
ENVIRONMENT). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Marin Golub - mentor i prof. dr. sc. Željko Hutinski - Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
organizacije i informatike. 
Zamjenik: doc. dr. sc. Ante Đerek. 
 

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

 

5.2.  Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. travnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 4. travnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog 
rada za sljedeće studente: 

 

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

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

5.3. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. travnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 4. travnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog 
rada za sljedeće studente: 

 

5.3.1. DOMAGOJ JURJEVIĆ, dipl. oec. 
Tema: "POSLOVNI MODEL PRUŽANJA USLUGE MEĐUNARODNOG ROAMINGA ZASNOVAN NA 
NAČELU »ROAM LIKE AT HOME«" (BUSINESS MODEL FOR PROVIDING INTERNATIONAL ROAMING 
SERVICE BASED ON 'ROAM LIKE AT HOME' PRINCIPLE). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - mentorica i izv. 
prof. dr. sc. Hrvoje Perčević - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - član. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

5.3.2. KRISTIJAN SOLINA, dipl. ing. 
Tema: "MODELI ZA IZRAČUN NAKNADA ZA MINIMALNI PRISTUPNI PAKET" (CHARGE CALCULATION 
MODELS FOR A MINIMAL ACCESS PACKAGE). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek - 
predsjednik, prof. dr. sc. Ivo Uglešić - mentor i izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet - članica. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
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III. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“  
 

5.4. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. travnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ održane 4. travnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o 
prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 

 

5.4.1. RUBEN ŠTULIĆ, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "DIJAGNOSTIKA SREDIŠNJIH LOGIČKIH UREĐAJA ZA OSIGURAVANJE 
ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA" (DIAGNOSTICS OF CENTRAL LOGIC DEVICES FOR SECURING 
RAILWAY LEVEL CROSSINGS). 
Mentor: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
 

5.5.  Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. travnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ održane 4. travnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o 
pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog rada za sljedeće studente: 

 

5.5.1. TOMISLAV PUŠEC, dipl. ing.  
Tema: "NADZOR I UPRAVLJANJE OPTIČKOM MREŽOM HRVATSKIH ŽELJEZNICA"  
(SUPERVISION AND MANAGEMENT OF CROATIAN RAILWAYS OPTICAL NETWORK). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš - 
predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić - mentorica i izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić - Sveučilište u Zagrebu Grafički 
fakultet - članica. 
 

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

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

5.6. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. travnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ održane 4. travnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o 
pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog rada za sljedeće studente: 

 

5.6.1. MIRKO BIŽACA, dipl. ing.  
Tema: "OPTIMIRANJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA DALJINSKOG UPRAVLJANJA STABILNIM 
POSTROJENJIMA ZA NAPAJANJE ELEKTRIČNE VUČE NA PRUGAMA HŽ INFRASTRUKTURE" 
(OPTIMIZATION AND MODERNIZATION OF REMOTE CONTROL SYSTEM FOR STABLE ELECTRIC 
TRACTION POWER SUPPLIES APPLIED ON THE HŽ INFRASTRUKTURA RAILWAY LINES). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc.  Sonja Grgić - 
predsjednica, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul - mentor i dr. sc. Sonja Zentner Pilinsky - profesorica visoke škole - 
Tehničko veleučilište Zagreb - članica.  
Zamjenik: prof. dr. sc. Krešimir Malarić. 
 

5.6.2. TOMISLAV ČORAK, dipl. ing.  
Tema: "RADIJSKO PLANIRANJE MREŽE BAZNIH POSTAJA GSM-R SUSTAVA NA ŽELJEZNIČKOM 
KORIDORU RH1" (RADIO PLANNING OF BASE STATIONS NETWORK FOR GSM-R SYSTEM ON RAILWAY 
CORRIDOR RH1). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc.  Sonja Grgić - 
predsjednica, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul - mentor i dr. sc. Sonja Zentner Pilinsky, profesorica visoke škole - 
Tehničko veleučilište Zagreb - članica.  
Zamjenik: prof. dr. sc. Robert Nađ. 
 

5.6.3. IVAN ELEZ, dipl. ing.  
Tema: "ELEKTRONIČKI SKLOP ZA DALJINSKO DOJAVLJIVANJE KVARA SIGNALNO-SIGURNOSNIH 
UREĐAJA I NJEGOVE PRIMJENE" (ELECTRONIC DEVICE FOR REMOTE FAULT INDICATION ON 
SIGNALLING-SAFETY DEVICES AND ITS APPLICATIONS). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić - 
predsjednik, prof. dr. sc. Ivo Uglešić - mentor i doc. dr. sc. Borna Abramović - Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
prometnih znanosti - član.  
Zamjenik: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
 

5.6.4. TANJA JOGUN, dipl. ing.  
Tema: "ANALIZA SVOJSTAVA MATERIJALA KONTAKTNOG VODIČA U EKSPLOATACIJSKIM UVJETIMA 
NA PRUGAMA »HŽ INFRASTRUKTURE«"  (MATERIAL PROPERTIES ANALYSIS OF THE CATENARY 
WIRE IN EXPLOITATIVE CONDITIONS ON THE 'HŽ INFRASTRUKTURA' RAILWAY LINES). 
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Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc.  Ivica Pavić - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić - mentor i dr. sc. Milivoj Mandić - HŽ Infrastruktura - član.  
Zamjenik: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
 

5.6.5. MARKO KUKIĆ, mag. ing.  
Tema: "ELEKTRONIČKA SIGNALNO-SIGURNOSNA SUČELJA PREMA ČOVJEKU"  
(ELECTRONIC SIGNAL-SAFETY MAN-MACHINE INTERFACES). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 
Hrvoje Haramina - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti - član.  
Zamjenik: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
 

6.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

6.1. Izvješće podružnice Studentskoga zbora 
 

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

1). Nova imenovanja - Studentski zbor FER-a 
Ispravak informacije od 24. veljače 2016. godine u točki 9.1. Zapisnika Fakultetskoga vijeća - Izvješće podružnice 
Studentskoga zbora: 
Studentski zbor FER-a na svojoj sjednici održanoj 14. travnja 2016. godine izabrao je Valeriju Šimić za novu 
predsjednicu, a na sjednici održanoj 19. travnja 2016. godine za zamjenika predsjednice Studenskoga zbora 
FER-a izabran je Ante Orešković.                
 
 

Dekan 

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


