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Zapisnik 648. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 20. svibnja 2015. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 14. svibnja 2015. godine  
 

3.  Prijedlog Pravilnika o radu  
 

� Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo  
odluku 

3.1. Usvaja se Pravilnik o radu (koji je ujedno i prilog Pozivu za sjednicu Fakultetskog vijeća, a bit će dostupan 
na intranetu Fakulteta u repozitoriju: Interni dokumenti; Opći akti – Statut i pravilnici). 
 

4. Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu 
 

� Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo  
 

odluku 
4.1. Usvaja se Pravilnik o zaštiti na radu (koji je ujedno i prilog Pozivu za sjednicu Fakultetskog vijeća, a bit 
će dostupan na intranetu Fakulteta u repozitoriju: Interni dokumenti; Opći akti – Statut i pravilnici). 
 

5.  Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
 
 

5.1. Prijedlozi za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2014./2015. 
� Na temelju prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a od 11. svibnja 

2015. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

5.1.1. Fakultetsko vijeće prihvaća i potvrđuje prijedlog Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
FER-a, koje je prema kriterijima izvrsnosti ocijenilo 4 prispjela studentska rada sukladno Natječaju za dodjelu 
Rektorove nagrade, Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade i Smjernicama FER-a za vrednovanje radova 
studenata, te utvrdilo sljedeći prijedlog radova studenata FER-a za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 
2014./2015.:   

Red.  

br. 

     

       Autor-i         

             

                 Naziv rada 

               

                  Mentor 

1. Luka Fućek,  
Antun Vukičević,  
Josip Vukičević 

Razvoj i izrada šesteronogog hodača  
kao razvojne platforme 
 

Prof.dr. sc. Stjepan Bogdan 
 

 

2. Damir Mirković 
 

Razvoj i implementacija višerobotskog 
sustava za novi robotički laboratorij Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić 

3. Marko Medved,    
Krešimir Friganović 

Sučelje mozga i računala temeljeno na 
evociranim potencijalima stabilnog stanja Prof. dr. sc. Mario Cifrek 

4. Una Pale,  
Goran Popović 

Govorni telefonski imenik za slijepe  
osobe Doc. dr. sc. Hrvoje Džapo 

5.2. Raspisivanje natječaja za dodjelu nagrade „Željka Matutinović – Sunčica“ za ak. god. 2014./2015. 
 

� Na temelju Pravilnika o nagradi „Željka Matutinović - Sunčica“ za studentski projekt iz 
elektronike izrađen u suradnji s industrijom i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje 
zaposlenika i studenata od 11. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

odluku 
 

5.2.1. Raspisuje se natječaj za dodjelu nagrade “Željka Matutinović - Sunčica” za najbolje studentske radove 
studenata FER-a u području elektronike, ostvarene u suradnji s industrijom, srednjim ili malim poduzećima u 
akademskoj godini 2014./2015. 
Propozicije natječaja će biti u skladu s Pravilnikom o nagradi „Željka Matutinović - Sunčica“ i iste će biti 
objavljene na internet i intranet stranicama Fakulteta.  
Rok za predaju radova Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata putem Pismohrane Fakulteta je 
do četvrtka, 1. listopada 2015. godine do 12 sati.  
 

6.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

6.1. Reizbori na FER-u  
 

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

 

6.1.1. Dr. sc. Maja Matijašević - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Mladen Kos i prof. dr. sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za telekomunikacije, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Maju Matijašević 
reizabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu 
za telekomunikacije.   
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.   
 

6.1.2. Dr. sc. Željko Ilić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Alen Bažant, prof. dr. sc. Robert Nađ i prof. dr. sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za telekomunikacije, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Željka Ilića reizabire u 
znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto docent u Zavodu za telekomunikacije.   
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.    
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6.1.3. Dr. sc. Antonio Petošić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Bojan Ivančević, izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek i prof. dr. sc. Tino Bucak - Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet prometnih znanosti, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroakustiku, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Antonija Petošića reizabire u 
znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroakustiku.   
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.    
 

6.2. Izbor na drugom visokom učilištu 
 

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

 

6.2.1. Dr. sc. Adriana Lipovac - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Mislav Grgić i doc. dr. sc. Ivan Vilović - Sveučilište u Dubrovniku, Fakultetsko vijeće 
daje mišljenje da pristupnica dr. sc Adriana Lipovac ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovane u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnike.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora provodi se na temelju podnesene prijave na raspisani natječaj za izbor nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
radiokomunikacije i na radno mjesto docent na Sveučilištu u Dubrovniku.  
 

6.3. Raspis natječaja  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
8. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja i imenovanju 
stručnog povjerenstva:  

 

6.3.1. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni ili redoviti profesor za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i 
automatizaciju - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zlatko Maljković, prof. dr. sc. Sejid Tešnjak i prof.  dr. sc. Juraj Šimunić – 
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet.    
 

6.4. Imenovanje stručnog povjerenstva  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 8. svibnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje mišljenja 
u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje na drugom visokom učilištu:  

 

6.4.1. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Dubrovniku radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 
redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto redoviti 
profesor u trajnom zvanju na Sveučilištu u Dubrovniku – 1 izvršitelj, Fakultetsko vijeće Fakulteta za prijavljenog 
pristupnika dr. sc. Vedrana Batoša imenuje stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u 
sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić,  prof. dr. sc. Mario Žagar i prof. dr. sc. Vladimir Lipovac - 
Sveučilište u Dubrovniku. 
 

6.5. Izbor suradnika na projektu-poslijedoktoranda  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
18. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o izboru suradnika u 
suradničkom zvanju poslijedoktoranda prema raspisanom natječaju za pristupnika:   

 

6.5.1. Dr. sc. Mario Bukal – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. Igor 
Velčić, prof. dr. sc. Darko Žubrinić i izv. prof. dr. sc. Mato Baotić,  Fakultetsko vijeće dr. sc. Marija Bukala izabire 
u suradničko zvanje poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje matematika, grana primijenjena 
matematika i matematičko modeliranje, radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za 
znanost „Mathematical Analysis of Multiphysics Problems Involving Thin and Composite Structures and Fluids 
(MAMPITICoStrFI) i na radno mjesto u Zavodu za primijenjenu matematiku.  
Sredstva za plaću i ostala materijala prava terete projekt.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. srpnja 2015. godine do 31. kolovoza 2017. godine.   
 

6.6. Izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
8. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o izboru stručnog suradnika u 
sustavu znanosti i visokom obrazovanju prema raspisanom natječaju za pristupnika:  

6.6.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 2. travnja 2015. godine, Narodnim novinama br. 37 od 1. 
travnja 2015. godine, web stranici Fakulteta od 2. travnja 2015. godine i na web stranici Euraxessa od 2. travnja 
2015. godine za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme do 20. veljače 2016. godine za potrebe projekta  Napredne tehnologije u elektroenergetskim 
postrojenjima i tračničkim vozilima (FER – KIET) prispjele su prijave od mr. sc. Davorina Ambruša i Ivana 
Strizića, mag. ing. 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Ivan Petrović, prof. dr. sc. Vedran 
Bilas i doc. dr. sc. Darko Vasić, Fakultetsko vijeće u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i 
visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta Napredne 
tehnologije u elektroenergetskim postrojenjima i tračničkim vozilima (FER – KIET) i na radno mjesto u Zavodu 
za elektroničke sustave i obradbu informacija na određeno vrijeme do 20. veljače 2016. godine izabire mr. sc. 
Davorina Ambruša.   
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih je predložen izbor imenovanog 
pristupnika. 
 

6.7. Vrednovanje rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
8. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o usvajanju izvješća, kako slijedi:    
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6.7.1. Usvajaju se Izvješća mentora o vrednovanju uspješnosti asistenata u znanstvenom i nastavnom radu i 
uspješnosti na poslijediplomskom sveučilišnom studiju u skladu s tablicama koje se nalaze u prilogu zapisnika 
Fakultetskog vijeća i čine njegov dio.  
 

6.7.2. Usvajaju se Izvješća asistenata o ocjeni mentorstva nastavnika u skladu s tablicama koje se nalaze u 
prilogu zapisnika Fakultetskog vijeća i čine njegov dio.  
 

6.7.3. Usvajaju se Izvješća poslijedoktoranada o svom radu u skladu s tablicama koje se nalaze u prilogu 
zapisnika Fakultetskog vijeća i čine njegov dio.  
 

6.8. Poništenje natječaja  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 8. svibnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku:   

 

6.8.1. Poništava se natječaj objavljen u Večernjem listu od 5. studenoga 2012. godine, Narodnim novinama br. 
121 od 5. studenoga 2012. godine i  web-stranici Fakulteta od 5. studenoga 2012. godine za izbor nastavnika 
u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni ili redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj. 
 

7.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

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

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 7. svibnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene 
teme doktorskog rada i predlaganje mentora: 

 

7.1.1. Mr. sc. Reni Banov, dipl. ing. – tema: "Razvoj metode egzaktnog rješavanja stabla kvara primjenom 
binarnih dijagrama odlučivanja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Davor Grgić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić – mentor i prof. dr. sc. Damir Šljivac, Sveučilište Josip 
Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.2. Petar Gabrić, mag. ing. – tema: "Modeliranje i analiza dozvoljenih naprezanja u uljno-barijernoj izolaciji 
transformatora". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zlatko Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Ilić – mentor, dr. sc. Antun Mikulecky, znanstveni suradnik, 
Končar - Institut za elektrotehniku, Zagreb – mentor, izv. prof. dr. sc. Ivan Leniček – član i doc. dr. sc. Žarko 
Janić, Končar - Energetski transformatori, d.o.o, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.3. Angelo Gary Markoč, mag. ing. – tema: "Dinamična promjena parametara kontrole snage i snage pilota 
temeljena na opterećenju uzlazne veze u širokopojasnim sustavima s proširenim spektrom i višestrukim 
pristupom po kodu". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Borivoj Modlic – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – mentor i doc. dr. sc. Marijan Herceg, Sveučilište 
Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

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

 

Točka 7.2.1. Goran Čačić, mag. ing. – skida se s dnevnog reda sjednice zbog nenazočnosti mentora. 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 7. svibnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po članku 73. 
Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili 
poslijediplomski doktorski studij: 

 

7.2.2. Robert Sitar, mag. ing. – tema: "Određivanje lokalnih zagrijanja konstrukcijskih dijelova energetskih 
transformatora". 
Prihvaća se tema: "Određivanje lokalnih zagrijanja konstrukcijskih dijelova energetskih transformatora" 
(Determination of local temperature rise in structural parts of power transformers). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Štih. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 27. travnja 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Željka Štiha o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.3. Stjepan Tusun, dipl. ing. – tema: "Stabilizator elektromehaničkih njihanja sinkronog generatora 
zasnovan na sinergijskoj teoriji upravljanja". 
Prihvaća se tema: "Stabilizator elektromehaničkih njihanja sinkronog generatora zasnovan na sinergijskoj teoriji 
upravljanja" (Power system stabilizer of synchronous generator based on synergetic control theory). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Igor Erceg. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 30. travnja 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora doc. dr. sc. Igora Ercega o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.3. Pokretanje postupka za ocjenu disertacije i izbor članova Povjerenstva za ocjenu disertacije 
� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 7. svibnja 2015. godine, 

Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju 
članova Povjerenstva za ocjenu disertacije: 
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7.3.1. Mr. sc. Tonći Dadić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstva – tema: "Poučavanje početnoga programiranja temeljeno na semantičkom vrednovanju 
programa". 
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Vlado Glavinić i prof. dr. sc. Marko Rosić, Sveučilište u Splitu Prirodoslovno - 
matematički fakultet, dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom 
izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: doc. dr. sc. Ivica Botički – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zoran 
Kalafatić – član i prof. dr. sc. Robert Manger, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno - matematički fakultet – član. 
 

7.3.2. Andrej Grgurić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Prilagodba korisničkih sučelja za multimodalnu interakciju u okolinom potpomognutom 
življenju".  
Mentor pristupnika izv. prof. dr. sc. Mario Kušek dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željka Car – predsjednica, prof. dr. sc. Igor 
Sunday Pandžić – član i izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb – član. 
 

7.3.3. Tamara Hadjina, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Upravljanje mrežnim pretvaračem vjetroagregata u uvjetima mrežnih 
poremećaja".  
Mentori pristupnice izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i dr. sc. Krešimir Vrdoljak, znanstveni suradnik, KONČAR – 
Inženjering za energetiku i transport d.d., Zagreb dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – predsjednik, prof. dr. sc. Željko 
Ban – član i doc. dr. sc. Danijel Pavković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
 

7.3.4. Mr. sc. Lovre Hribar, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Modeliranje nefunkcijskih svojstava programskih komponenata signalizacijskih 
protokola".  
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Ignac Lovrek i izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla Zagreb 
dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom 
doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Branko Mikac – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka 
Car – članica i doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – članica. 
 

7.3.5. Renata Rubeša, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Utvrđivanje parametara elektroenergetskoga sustava za unapređenje procjene stanja i 
zaštite na osnovi sinkroniziranih mjerenja".  
Mentor pristupnice prof. dr. sc. Ante Marušić 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. Josipa-
Pina Milišić – članica i dr. sc. Matislav Majstrović, znanstveni savjetnik, Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb 
– član. 
 

7.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 7. svibnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za 
obranu disertacije: 

 

7.4.1. Andrea Andrijašević, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Metoda slijepe estimacije vremena odjeka temeljena na 
značajkama govornoga signala". 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović i izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Damir Seršić 
– predsjednik, izv. prof. dr. sc. Kristian Jambrošić – član i izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet – član, te se imenuje Povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Damir Seršić – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Kristian Jambrošić – član i izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek). 
 

7.4.2. Dario Bojanjac, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Raspršenje elektromagnetskoga vala na anizotropnim planarnim i cilindričnim 
strukturama".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Juraj Bartolić 
– predsjednik, doc. dr. sc. Dubravko Babić – član i doc. dr. sc. Pavle Goldstein, Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno - matematički fakultet, Matematički odsjek – član, te se imenuje Povjerenstvo za obranu u 
sastavu: prof. dr. sc. Juraj Bartolić – predsjednik, doc. dr. sc. Dubravko Babić – član i doc. dr. sc. Pavle 
Goldstein, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno - matematički fakultet – član (zamjenik: prof. dr. sc. Silvio 
Hrabar). 
 

7.4.3. Željko Deljac, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Sustav inteligentnih metoda za predviđanje smetnji u širokopojasnim mrežama".  
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Mirko Randić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miljenko 
Mikuc – predsjednik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek – član i prof. dr. sc. Slavko Šarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
prometnih znanosti – član, te se imenuje Povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc – 
predsjednik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek – član i prof. dr. sc. Slavko Šarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
prometnih znanosti – član (zamjenik: prof. dr. sc. Branko Mikac). 
 

7.4.4. Šandor Ileš, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Optimal control of a tower crane based on the polytopic linear parameter varying model" 
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(Optimalno upravljanje stupnim kranom temeljeno na politopskom linearnom parametarski promjenjivom 
modelu). 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Fetah Kolonić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jadranko 
Matuško – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić – član i doc. dr. sc. Andrej Jokić, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet strojarstva i brodogradnje – član, te se imenuje Povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić – član i doc. dr. sc. Andrej Jokić, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član (zamjenik: prof. dr. sc. Ivan Petrović). 
 

7.4.5. Martina Kutija, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Bezsenzorsko upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom temeljeno na fazno 
zatvorenoj petlji". 
Mentor pristupnice je: doc. dr. sc. Damir Sumina. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko 
Maljković – predsjednik, doc. dr. sc. Igor Erceg – član i prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje – član, te se imenuje Povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković 
– predsjednik, doc. dr. sc. Igor Erceg – član i prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva 
i brodogradnje – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško).  
 

7.4.6. Vedran Miletić, prof. mat. i inform. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Method for optimizing availability of optical telecommunication 
network in presence of correlated failures" (Metoda optimiranja raspoloživosti optičke telekomunikacijske 
mreže u prisustvu koreliranih kvarova). 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Branko Mikac. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željka Car 
– predsjednica, prof. dr. sc. Ignac Lovrek – član i doc. dr. sc. Mladen Tomić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet 
– član, te se imenuje Povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željka Car – predsjednica, prof. dr. sc. 
Ignac Lovrek – član i doc. dr. sc. Mladen Tomić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – član (zamjenica: doc. 
dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet).  
 

7.4.7. Nicoletta Saulig, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Rényi entropy based complexity estimation of nonstationary signals" (Procjena 
kompleksnosti nestacionarnih signala zasnovana na Rényijevoj entropiji). 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Damir Seršić i izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Davor 
Petrinović – predsjednik, doc. dr. sc. Igor Velčić – 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. Davor Petrinović – 
predsjednik, doc. dr. sc. Igor Velčić – član i izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet – član (zamjenica: prof. dr. sc. Sonja Grgić).  
 

7.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

             Pristupnik/ca     Povjerenstvo 
 

1. Ninoslav Čerkez, dipl. ing. Izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak – predsjednik 
  Prof. dr. sc. Zoran Skočir – mentor 
  Prof. dr. sc. Mladen Varga, Ekonomski fakultet, Zagreb 

– član 
 

2. Josip Lončar, mag. ing. Prof. dr. sc. Juraj Bartolić – predsjednik 
  Prof. dr. sc. Silvio Hrabar – mentor 
  Prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku – 

član 
 

3. Željko Martinović, mag. ing. Prof. dr. sc. Krešimir Malarić – predsjednik 
  Prof. dr. sc. Dina Šimunić – mentorica 
  Prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku – 

član  
     

7.6. Naknadni upis propuštenoga semestra 
 

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

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

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

7.7. Mirovanje studija 
7.7.1. Antonia Tomas Stanković, mag. ing. – odobrava se mirovanje studija u ak. god. 2014./2015. zbog 
rodiljnoga dopusta. 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 9. sjednici održanoj 14. travnja 2015. u 346. akademskoj godini 
(2014./2015.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

7.8.1. Vedran Albahari, dipl. ing. – tema: "Procesni okvir za povećanje učinkovitosti funkcijskoga ispitivanja 
u projektima integracije telekomunikacijskoga sustava" (Process framework for increase of functional testing 
efficiency in telecommunication system integration projects). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorica pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Željka Car. 
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7.8.2. Mr. sc. Saša Medaković, dipl. ing. – tema: "Određivanje zona pripravnosti u slučaju nesreće nuklearne 
elektrane ovisno o uvjetima ispusta i disperzije u okolišu" (Preparedness zones determination in case of nuclear 
power plant accident depending on release and environmental dispersion conditions). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Davor Grgić. 
 

7.8.3. Domagoj Talapko, dipl. ing. – tema: "Utjecaj distribuirane proizvodnje električne energije na povećanje 
raspoloživosti napajanja u telekomunikacijskom i podatkovnom postrojenju" (Influence of distributed electrical 
energy production on the availability enhancement in telecommunication and datacenter facility). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak. 
 

7.9. Izvedbeni plan doktorskoga studija FER-a za ak. god. 2015./2016.  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 7. svibnja 2015. godine,  Fakultetsko 
vijeće donijelo je sljedeće 

odluke 
 

Prihvaćaju se promjene u Izvedbenom planu doktorskoga studija FER-a za ak. god. 2015./2016., kako slijedi: 
 

7.9.1. Promjena naziva predmeta i promjena semestra u kojem će se predmet predavati: 
 

- Novi naziv: Zdravstvo u uvjetima novih tehnologija 
(Dosadašnji naziv: Primjena računala u medicini) 
Predmet će se predavati u zimskom semestru. 

 

7.9.2. Imenovanje nositelja predmeta: 
 

- Forenzička analiza audio signala 
Nositelji:  prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović 

  doc. dr. sc. Antonio Petošić 
(Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović) 
 

- Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava 
Nositelji:  prof. dr. sc. Krešimir Ćosić 

  doc. dr. sc. Siniša Popović 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Ćosić i doc. dr. sc. Igor Erceg) 

 

- Odabrana poglavlja kvantne fizike 
Nositelj:  doc. dr. sc. Saša Ilijić 
(Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Dubravko Horvat) 

 

- Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama 
Nositelji:  prof. dr. sc. Davor Škrlec 

  doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić 
dr. sc. Minea Skok, znanstvena suradnica 

(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Davor Škrlec i dr. sc. Minea Skok, znanstvena suradnica) 
 

- Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima 
 

Nositelji:  prof. dr. sc. Siniša Srbljić 
  doc. dr. sc. Dejan Škvorc 

 

(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Siniša Srbljić i dr. sc. Ivan Skuliber) 
 

- Ultrazvučni sustavi 
Nositelj: doc. dr. sc. Antonio Petošić 
(Dosadašnji nositelji: doc. dr. sc. Antonio Petošić i prof. dr. sc. Branko Somek) 

 

- Zdravstvo u uvjetima novih tehnologija 
Nositelji:  prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković 

  dr. sc. Miroslav Končar, naslovni docent 
(Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Stanko Tonković) 

 

- Zvuk u multimedijskim sustavima 
Nositelj:  prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović i prof. dr. sc. Ivan Jelenčić) 

 

7.9.3. U ak. god. 2015./2016 neće se predavati predmet Fizika impulsnih plazmi s primjenama. 
 

8.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“  
 

8.1. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. svibnja 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska 
sigurnost“  održane 4. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju 
postupka obrane završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

8.1.1.  DUBRAVKO SEVER, dipl. ing.  
Tema:  "OMOGUĆAVANJE VISOKE RASPOLOŽIVOSTI INFORMACIJSKIH USLUGA KORIŠTENJEM 
PRIČUVNIH PODATKOVNIH CENTARA" (ENABLING HIGH AVAILABILITY OF INFORMATION SERVICES 
USING BACKUP DATA CENTERS). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak – 
predsjednik, prof. dr. sc. Nikola Hadjina – Zagreb – mentor i  izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
 

8.2. Promjena mentora završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. svibnja 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska 
sigurnost“  održane 4. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku: 
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8.2.1. TOMISLAV OREŠKI, dipl. ing. - odobrava se promjena mentora: umjesto dosadašnjeg mentora  izv. 
prof. dr. sc. Marina Goluba imenuje se novi mentor: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak. 
 

8.3. Upis predmeta s diplomskog studija       

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. svibnja 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska 
sigurnost“  održane 4. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku:                                                   

8.3.1. GORAN POGAČIĆ, mag. ing. - odobrava se upis kolegija u kategoriji vještina s preddiplomskog i 
diplomskog studija: 
- Osnove korištenja operacijskog sustava Linux i 
- Napredno korištenje operacijskog sustava Linux. 
 

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

 

8.4. Prijedlog postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. svibnja 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 4. svibnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog 
rada za sljedeću studenticu: 

 

8.4.1. Mr. sc. VESNA HITREC, dipl. ing. 
Tema: "USPOSTAVA GEOGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ELEKTRONIČKE 
KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE" ("SETTING UP OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF 
ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka Car - mentorica i doc. dr. sc.  Nina Gumzej - Sveučilište u Zagrebu Pravni 
fakultet - članica. 
 

8.5. Prijedlog postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. svibnja 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 4. svibnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog 
rada za sljedećeg studenta: 

 

8.5.1.  SINIŠA PRANJIĆ, dipl. ing. 
Tema: "TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA UVOĐENJA SLJEDEĆE GENERACIJE PRISTUPNIH MREŽA U 
PRIGRADSKA PODRUČJA" ("TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF NEXT GENERATION ACCESS 
NETWORKS DEPLOYMENT IN SUBURBAN AREAS"). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Branko Mikac - 
predsjednik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek -  mentor i izv. prof. dr. sc.  Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet - članica. 
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – član. 
III. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
 

8.6. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. svibnja 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ održane 4. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku 
o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg 
studenta: 

 

8.6.1.  JURICA KARAKAŠIĆ,  mag. ing. el. 
Prihvaća se tema: "ANALIZA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTRIČNU VUČU" (ANALYSIS 
OF ELECTRICITY CONSUMPTION FOR ELECTRIC TRACTION). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić. 
 

8.7. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. svibnja 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ održane 4. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku 
o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog rada za sljedeću studenticu: 

 

8.7.1. Mr. sc. SILVANA LUKETIĆ, dipl. ing.  
Tema: "OPTIMIRANJE VANJSKE RASVJETE ŽELJEZNIČKIH KOLODVORA" (OPTIMIZATION OF 
RAILWAY STATIONS EXTERIOR LIGHTING).  
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. 
 

9. Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
9.1.  Nije bilo izvješća ostalih odbora, povjerenstava niti podružnice Studentskog zbora. 
 

                    Dekan 

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


