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Zapisnik 644. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 21. siječnja 2015.  

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 16. siječnja 2015. godine.  
 
3.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori i reizbori na FER-u  
 

3.1. Izbori na FER-u                            
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 8. 1. 2015. i 14. 
1. 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u znanstveno-nastavno, odnosno suradničko 
zvanje i na radna mjesta prema raspisanim natječajima za pristupnike: 
 

 

3.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 17. srpnja 2014. godine, Narodnim novinama br. 85 od 16. 
srpnja 2014. godine, web-stranici Fakulteta od 17. srpnja 2014. godine i web-stranici Euraxessa od 22. srpnja 
2014. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje prirodnih znanosti, polje 
fizika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj, prispjele su prijave od dr. sc. Ane 
Babić i dr. sc. Darija Jukića. (Radno mjesto odobreno za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog 
programa Sveučilišta u Zagrebu Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.) 
Stručno povjerenstvo u sastavu izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić, doc. dr. sc. Sanda Pleslić i prof. dr. sc. 
Vesna Volovšek – Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije konstatiralo je da oba 
pristupnika ispunjavaju uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent 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 i imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja, kao i 
pozitivna mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu fiziku i Dekana Fakulteta. Pristupnica dr. sc. Ana Babić ima 
i pozitivno mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta. 
Navedeno stručno povjerenstvo na temelju usporedbe dosadašnje znanstvene i nastavne djelatnosti 
pristupnika iz koje je vidljivo da dr. sc. Ana Babić ima veći broj znanstvenih radova, veću citiranost radova na 
WoS-u te iskustvo u međunarodnim kolaboracijama i projektima, kao i izuzetne pedagoške sposobnosti i 
inicijativu za uvođenje e-učenja u kolegije fizike predlaže Fakultetskom vijeću izbor dr. sc. Ane Babić.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić, doc. dr. sc. 
Sanda Pleslić i prof. dr. sc. Vesna Volovšek – Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije i pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanja uz pribavljena pozitivna mišljenja Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom Fakulteta, Kolegija Zavoda za primijenjenu fiziku i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće 
dr. sc. Anu Babić izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje 
prirodnih znanosti, polje fizika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu fiziku.  
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.)  
 

3.1.2. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 13. listopada 2014. godine, Narodnim novinama br. 120 od 
10. listopada 2014. godine, web-stranici Fakulteta od 13. listopada 2014. godine i web-stranici Euraxessa od 
14. listopada 2014. godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika i na suradničko radno mjesto asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – 1 
izvršitelj na određeno vrijeme, prispjele su prijave od Gorana Grdenića, mag. ing., Tonija Čačića, mag. ing., 
Ane Drandić, mag. ing. i Ivora Rendulića, mag. ing.  
Ivor Rendulić, mag. ing.i Ana Drandić, mag. ing. pisanim putem odustali su od svojih prijava.   
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Željko Butković, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i izv. prof. dr. sc. 
Miljenko Mikuc konstatiralo je da pristupnici Goran Grdenić, mag. ing. i Toni Čačić, mag. ing. ispunjavaju uvjete 
iz članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u suradničko zvanje asistent 
prema raspisanom natječaju.  
Na temelju razmatranja i usporedbe prijava i provedenih razgovora s pristupnicima stručno povjerenstvo 
predlaže Fakultetskom vijeću izbor Gorana Grdenića, mag. ing. u suradničko zvanje asistent za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku, 
budući da je pokazao najveći interes za rad u nastavi i ima najveći težinski prosjek ocjena.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Gorana Grdenića, mag. 
ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto 
asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku. 
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Marko Delimar.  
Sukladno zakonu o Znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme u trajanju od šest godina.  
(Predmetno radno mjesto odobreno je za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa 
Sveučilišta u Zagrebu Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.)   
 

3.2. Reizbori na FER-u  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 8. 1. 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za reizbor u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta za 
niže navedene pristupnike:  
 

3.2.1. Dr. sc. Ivan Petrović - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, prof. dr. sc. Zoran Vukić i prof. dr. sc. Željko Hocenski – Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za automatiku i 
računalno inženjerstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće 
dr. sc. Ivana Petrovića ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet 
godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika i na radno mjesto 
redoviti profesor u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.   
(Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.)   
 

 



2 
 

3.2.2. Dr. sc. Željko Tomšić – na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Slavko Krajcar, prof. dr. sc. Sejid Tešnjak i prof. dr. sc. Željko Bogdan – Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za visoki napon i energetiku, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Željka Tomšića 
ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika i na  radno mjesto izvanredni  profesor u 
Zavodu za visoki napon i energetiku.    
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.)    

3.2.3. Dr. sc. Tomislav Suligoj - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Željko Butković, prof. dr. sc. Adrijan Barić i prof. dr. sc. Tomislav Švedek - Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana 
Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Tomislava Suligoja ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektronika i na  radno mjesto izvanredni  profesor u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave.     
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.)    

3.2.4. Dr. sc. Marko Banek - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Zoran Skočir, izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak i prof. dr. sc. Robert Manger – Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i 
električka mjerenja, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće 
dr. sc. Marka Baneka ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana informacijski sustavi i na  radno mjesto docent u Zavodu 
za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.)  
 

3.3. Raspis natječaja 
 

Odbor za izbore u zvanja sa sjednice održane 14. 1. 2015. godine predložio je Fakultetskom vijeću donošenje 
odluke o raspisu natječaja za radna mjesta i imenovanju stručnih povjerenstava, po podtočkama:  
 

3.3.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili temeljne  tehničke znanosti ili područje prirodnih 
znanosti, polje matematika ili fizika i na radno mjesto redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 
– 1 izvršitelj.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Seršić, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj i prof. dr. sc. Josip Pečarić - 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.   
(Upražnjeno radno mjesto u okviru vertikalnog napredovanja.)  
 

3.3.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor na vrijeme od pet godina 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.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Igor Kuzle, prof. dr. sc. Davor Bonefačić i  prof. dr. sc. Goran Martinović - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
(Upražnjeno radno mjesto u okviru vertikalnog napredovanja.)  
 

Izv. prof. dr. sc. Ilko Brnetić predložio je Vijeću proširenje predloženih stručnih povjerenstava s tri člana na pet 
članova, s obzirom da se u navedenim podtočkama radi o raspisu natječaja za pet polja.   
 

Glavni tajnik Goran Ranogajec, dipl. iur. izvijestio je Vijeće da se sukladno članku 35. i 95. Izmjena i dopuna 
ZZDVO (NN br. 94/13) u postupcima izbora u znanstveno-nastavna zvanja stručno povjerenstvo sastoji od tri 
člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom zvanju s obzirom na ono za koje se traži izbor (ranije se 
tražilo najmanje tri člana i neparni broj članova). 
 

U raspravi na Vijeću su sudjelovali dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić, Glavni tajnik Goran Ranogajec, dipl. iur., 
prof. dr. sc. Neven Elezović, prof. dr. sc. Danko Basch, prodekan za nastavu izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i 
izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić. 
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 14. 1. 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće je nakon rasprave većinom glasova donijelo odluku o raspisu natječaja za sljedeća 
radna mjesta i imenovanju stručnih povjerenstava:  
 

3.3.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili područje 
prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika i na radno mjesto redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva – 1 izvršitelj.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Seršić, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj i prof. dr. sc. Josip Pečarić - 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.   
(Upražnjeno radno mjesto u okviru vertikalnog napredovanja.)  
 

3.3.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor na vrijeme od pet godina 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.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Igor Kuzle, prof. dr. sc. Davor Bonefačić i  prof. dr. sc. Goran Martinović - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
(Upražnjeno radno mjesto u okviru vertikalnog napredovanja.)  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 8. 1. 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeće radno mjesto i imenovanju 
stručnog povjerenstva:  
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3.3.3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje  računarstvo i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjeno računarstvo – 2 izvršitelja na određeno vrijeme do 
povratka na rad dr. sc. Vedrana Mornara, redovitog profesora u trajnom zvanju čiji radni odnos je u mirovanju.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mirta Baranović, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj i izv. prof. dr. sc. Hrvoje 
Mlinarić.    
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.)  
 

3.4. Pokretanje postupaka reizbora   
 

Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 8. 1. 2015. 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 (osim redovitih 
profesora u trajnom zvanju) i imenovanju stručnih povjerenstava radi podnošenja izvješća o radu:  
 

3.4.1. Dr. sc. Luka Ferković – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektronika u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.  
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Ilić,  izv. prof. dr. sc. Ivan Leniček i prof. dr. sc. Tomislav 
Kilić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

3.4.2. Dr. sc. Saša Ilijić – na radnom mjestu docenta za područje prirodnih znanosti, polje fizika u Zavodu za 
primijenjenu fiziku.   
Imenuje se stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić, doc. dr. sc. Sanda Pleslić i prof. dr. sc. 
Ivica Picek – Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

II. Znanstvena zvanja 
 

3.5. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

3.5.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Vane Jeličić podnesenim 23. prosinca  2014. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u 
sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Vedran Bilas, prof. dr. sc. Mladen Vučić i izv. prof. dr. sc. Antonio Šarolić - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

3.5.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Ane Katalinić Mucalo podnesenim 19. prosinca 2014. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje  stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner, prof. dr. sc. Sonja Grgić i doc. dr. sc. Ivan 
Vilović - Sveučilište u Dubrovniku.  
 

3.6.  Izbor suradnika na projektu - poslijedoktoranda    
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 8. 1. 2015. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o izboru suradnika na projektu – poslijedoktoranda prema 
raspisanom natječaju za pristupnika:  
 

3.6.1. Dr. sc. Vinko Lešić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. 
Mario Vašak, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško, Fakultetsko vijeće dr. sc. Vinka 
Lešića izabire za suradnika na projektu – poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo, radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske 
zaklade za znanost „3 CON – Control – based Hierarchical Consolidation of Large Consumers for Integration 
in Smart Grids“.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopiti će se na određeno vrijeme do 30. studenoga 2017. godine.  
 

3.7. Raspis natječaja 
 

Na temelju Zahtjeva voditelja projekta HRZZ, Suglasnosti Predstojnika Zavoda za telekomunikacije i prijedloga 
Odbora za izbore u zvanja od 14. 1. 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja i 
imenovanju stručnog povjerenstva: 
 

3.7.1. Suradnika na projektu – poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje  elektrotehnika ili 
računarstvo, ili područje društvenih znanosti, polje ekonomija ili psihologija u Zavodu za telekomunikacije radi 
obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ „Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart 
Networks of People, Machines and organizations“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. travnja 2015. do 30. 
lipnja 2017. godine.  
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Vedran Podobnik, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky – Sveučilište u 
Zagrebu Ekonomski fakultet i izv. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić – Sveučilište u Zagrebu Filozofski 
fakultet.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt.  
 

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 8. 1. 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora:  
 

4.1.1. Darko Sinanović, dipl. ing. – tema: "Višeantenski sustavi s jednim nosiocem i višestrukim pristupom po 
frekvenciji s prostornom modulacijom i predajnim diverzitijem". 
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 prof. dr. sc. Slavko Šarić, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.2. Alan Župan, mag. ing. – tema: "Metoda optimalnog izbora i sklapanja regulacijske prigušnice u 
visokonaponskoj mreži". 
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Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Ivica 
Pavić – predsjednik, prof. dr. sc. Ivo Uglešić – mentor i doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, Hrvatska energetska 
regulatorna agencija, Zagreb – 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 

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 8. 1. 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: 
 

4.2.1. Eva Cetinić, mag. ing. – tema: "Računalna detekcija stilskih obilježja slikarskih djela utemeljena na 
analizi značajki slike više razine". 
Prihvaća se tema: "Računalno otkrivanje stilskih obilježja slikarskih djela utemeljeno na analizi značajki slike 
više razine" (Computational detection of stylistic properties of paintings based on high-level image feature 
analysis). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorica pristupnice je: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 2. prosinca 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice prof. dr. sc. Sonje Grgić o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

4.2.2. Svebor Prstačić, dipl. ing. – tema: "Komponentni model aplikacija Weba temeljen na razvojnom okviru 
kao programskoj komponenti". 
Prihvaća se tema: "Web application frameworks as reusable components" (Aplikacijski okviri weba kao 
ponovno iskoristive komponente). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mario Žagar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 9. prosinca 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Marija Žagara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

4.2.3. Mirko Stanić, mag. ing. – tema: "Metodologija za vrednovanje performansi i sigurnosti bihevioralnih 
biometrijskih sustava". 
Javni razgovor održan je 9. prosinca 2014. godine.  
Na temelju prijedloga Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miljenko 
Mikuc – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – mentor i prof. dr. sc. Miroslav Bača, Sveučilište u 
Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin – član, pristupnik Mirko Stanić, mag. ing., upućuje se na 
nastavak istraživanja i ponovljeni postupak odobravanja teme za stjecanje doktorata znanosti. 
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 8. 1.  2015. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu 
disertacije: 
 

4.3.1. Nino Antulov-Fantulin, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstva – tema: "Statistical inference algorithms for epidemic processes on complex 
networks" (Algoritmi za statističko zaključivanje o epidemijskim procesima na kompleksnim mrežama).  
Mentori pristupnika izv. prof. dr. sc. Mile Šikić i dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković, 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. Sven Lončarić – predsjednik, doc. dr. sc. Zvonko 
Kostanjčar – član i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb – član. 
 

4.3.2. Mario Brčić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Proactive-reactive project scheduling with flexibility and quality requirements" 
(Proaktivno-reaktivno vremensko raspoređivanje na projektima sa zahtjevima fleksibilnosti i kvalitete).  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Damir Kalpić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – predsjednik, izv. prof. dr. sc. 
Domagoj Jakobović – član i dr. sc. Kristina Šorić, viša znanstvena suradnica, prof. v. šk., Zagrebačka škola 
ekonomije i managementa, Zagreb – članica. 
 

4.3.3. Vedran Bobanac, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Linearno parametarski promjenjivo upravljanje velikim vjetroagregatima".  
Mentor pristupnika izv. prof. dr. sc. Mario Vašak dostavio je 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, izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško – član i prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 
brodogradnje – član. 
 

4.3.4. Daniel Hofman, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstva – tema: "Network on chip many-core architectures for multimedia processing" 
(Mnogojezgrene arhitekture mreža na čipu za obradu multimedije).  
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. José Flich Cardo, Polytechnic University of Valencia, 
Spain, dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom 
znanstvenom doprinosu. 
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Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mario Žagar – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Hrvoje 
Mlinarić – član i prof. dr. sc. Željko Hocenski, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički 
fakultet – član. 
 

4.3.5. Mr. sc. Jelena Nakić, prof. mat. i inf. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstva – tema: "Prilagodljivo e-učenje zasnovano na stilovima učenja korisnikâ".  
Mentori pristupnice prof. dr. sc. Vlado Glavinić i prof. dr. sc. Andrina Granić, 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: prof. dr. sc. Željka Mihajlović – predsjednica, izv. prof. dr. sc. 
Zoran Kalafatić – član i prof. dr. sc. Robert Manger, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – 
član. 
 

4.3.6. Igor Nazor, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Metoda za procjenu izvodljivosti uvođenja informacijskih sustava u mala i srednja 
poduzeća".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Krešimir Fertalj dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka 
Car – članica i prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin – 
član. 
 

4.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije  
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 8. 1. 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za obranu disertacije:  
 

4.4.1. Mr. sc. Miroslav Macan, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Smanjivanje istosmjerne komponente struje izmjenjivača s 
galvanskim odvajanjem na tračničkim vozilima".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Jakopović. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Viktor Šunde – 
predsjednik, prof. dr. sc. Damir Ilić – član i dr. sc. Neven Čobanov, znanstveni suradnik, Končar-Institut za 
elektrotehniku, Zagreb – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Viktor Šunde – 
predsjednik, prof. dr. sc. Damir Ilić – član i dr. sc. Neven Čobanov, znanstveni suradnik, Končar - Institut za 
elektrotehniku, Zagreb – član (zamjenik: prof. dr. sc. Željko Ban). 
 

4.4.2. Ivan Rajšl, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Modelling coordinated operation of two independently owned hydro power plants in 
same basin" (Modeliranje koordiniranoga rada dviju hidroelektrana različitih vlasnika na istom vodnom slivu). 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Slavko Krajcar i prof. dr. sc. Ivar Wangensteen, Norwegian University of 
Science and Technology, Trondheim, Norveška. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko 
Delimar – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Kalpić – član i izv. prof. dr. sc. Ranko Goić, Sveučilište u Splitu 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Marko Delimar – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Kalpić – član i izv. prof. dr. sc. Ranko Goić, 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Željko 
Tomšić). 
 

4.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

           Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Goran Kujundžić, dipl. ing. Izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško –  predsjednik 
  Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – mentor 
  Doc. dr. sc. Danijel Pavković, FSB, Zagreb – član 
 

2. Mr. sc. Mario Weber, dipl. ing. Izv. prof. dr. sc. Mario Kušek – predsjednik 
  Izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko – mentorica 
  Prof. dr. sc. Drago Žagar, ETF, Osijek – član 
Polje: Računarstvo     
 

          Pristupnik/ca        Povjerenstvo 
 

1. Miroslav Štampar, dipl. ing. Izv. prof. dr. sc. Marin Golub – predsjednik 
  Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – mentor 
  Prof. dr. sc. Željko Hutinski, FOI, Varaždin – član 
4.6. Imenovanje mentora/ice 
4.6.1. Tomislav Jagušt, dipl. ing. – imenuje se mentor doc. dr. sc. Ivica Botički umjesto dosadašnje 
mentorice prof. dr. sc. Mirte Baranović zbog usklađivanja s područjem istraživanja.  
 

4.6.2. Mr. sc. Mario Weber, dipl. ing. – imenuje se mentorica izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko umjesto 
dosadašnje mentorice prof. dr. sc. Maje Matijašević zbog usklađivanja s područjem istraživanja.  
 

4.7. Prijelaz na doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
 

4.7.1. Mr. sc. Saša Ostojić, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u II. (ljetni) 
semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

4.7.2. Stjepan Tusun, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u IV. (ljetni) semestar 
ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

4.7.3. Mr. sc. Mario Weber, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u III. (ljetni) 
semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
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4.8. Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o pokretanju postupka stjecanja doktorata   znanosti u okviru 
doktorskog studija 

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 5. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. u 346. akademskoj godini 
(2014./2015.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

4.8.1. Mario Bogdanović, dipl. ing. – tema: "Procjena kanala u frekvencijskoj domeni u komunikacijskim 
mrežama koje koriste OFDM" (Frequency domain channel esitmation in OFDM based communication 
networks). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Alen Bažant. 
 

4.8.2. Dario Bojanjac, dipl. ing. – tema: "Raspršenje elektromagnetskoga vala na anizotropnim planarnim i 
cilindričnim strukturama" (Electromagnetic wave scattering on planar and cylindrical anisotropic structures). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš. 
 

4.8.3. Magdalena Krbot Skorić, dipl. ing. – tema: "Ispitivanje funkcionalnoga stanja vibracijskoga osjetnog 
puta vibracijskim evociranim potencijalima" (Functional state examination of vibration sensory pathways using 
vibratory evoked potentials). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Mario Cifrek. 
 

4.8.4. Melika Mešković, dipl. ing. – tema: "Optimalno raspoređivanje dijelova videosignala kod prilagodljivoga 
stvarnovremenoga strujanja u hibridnim mrežama ravnopravnih čvorova" (Optimal chunk scheduling in 
adaptive live video streaming in hybrid peer to peer networks). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Mladen Kos. 
 

4.8.5. Krešimir Šakić, dipl. ing. – tema: "Subjektivno vrednovanje kvalitete prikaza 3D videosekvenci 
utemeljeno na masovnom ispitivanju putem Interneta" (Subjective quality assessment of 3D video sequences 
based on crowdsourced testing over Internet). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
 

4.8.6. Andrea Andrijašević, dipl. ing. – tema: "Metoda slijepe estimacije vremena odjeka temeljena na 
značajkama govornoga signala" (Blind method of reverberation time estimation based on speech signal 
features). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović i izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet. 
 

4.8.7. Mr. sc. Željko Tabaković, dipl. ing. – tema: "Dodjeljivanje frekvencija u spoznajnom radiju uporabom 
metode sekvencijalnoga bojanja grafova" (Frequency assignment in cognitive radio using sequential graph 
coloring method) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mislav Grgić. 
 

5.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
 

5.1. Imenovanje nositelja predmeta  
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost” održane 7. 
siječnja 2015. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. siječnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku: 
 

5.1.1. Prihvaća se promjena nositelja kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Informacijska 
sigurnost“ kako slijedi: 
 

- "Osnove informacijske sigurnosti" 
- Dosadašnji nositelj:  

- prof. dr. sc. Nikola Hadjina - Zagreb. 
- Novi nositelji:  

- prof. dr. sc. Nikola Hadjina - Zagreb, 
- prof. dr. sc. Krešimir Fertalj.      

- "Sigurnost računalnih mreža" 
- Dosadašnji nositelji:  

- izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc, 
- izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, 
- doc. dr. sc. Stjepan Groš. 

- Novi nositelji:  
- izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc, 
- doc. dr. sc. Stjepan Groš, 
- doc. dr. sc. Marin Vuković. 

- Izvođač:  
- Valter Vasić, mag. ing. 

 

- "Primijenjena kriptografija" 
- Dosadašnji nositelj:  

- izv. prof. dr. sc. Marin Golub. 
- Novi nositelji:  

- izv. prof. dr. sc. Marin Golub, 
- doc. dr. sc. Ante Đerek.  
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- "Sigurnost elektroničkog poslovanja" 
- Dosadašnji nositelji:  

- izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak, 
- prof. dr. sc. Vedran Batoš - Sveučilište u Dubrovniku. 

- Novi nositelj: 
- izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak. 

 

- "Pravni aspekti informacijske sigurnosti" 
- Dosadašnji nositelj:  

- prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, 
- Novi nositelji:  

- prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, 
- izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 

 

- "Upravljanje sigurnosnim rizicima" 
- Nositelj: 

- prof. dr. sc. Nikola Hadjina - Zagreb. 
- Izvođač:  

- mr. sc. Mario Sajko. 
 

5.2. Promjena naziva predmeta 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost” održane 7. 
siječnja 2015. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. siječnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku: 
 

5.2.1. Prihvaća se promjena naziva predmeta na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Informacijska 
sigurnost“ kako slijedi: 

 

- Dosadašnji naziv predmeta:  
- "Ekonomski aspekti informacijske sigurnosti" 

-   nositelj:  
- prof. dr. sc. Mario Spremić - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 

 

- Novi naziv predmeta:  
- "Revizija sigurnosti informacijskih sustava" 

-   nositelj: 
-   prof. dr. sc. Mario Spremić - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 

 

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

 

5.3. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 7. siječnja 2015. godine i prijedloga Odbora za 
cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. siječnja  2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o 
prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada za sljedeću studenticu:  
 

5.3.1. IVA VUČIĆ, dipl. oec. 
Prihvaća se tema: "REGULACIJA MEĐUNARODNOG ROAMINGA U EUROPSKOJ UNIJI I NJEN UTJECAJ 
U HRVATSKOJ" 
("REGULATION OF INTERNATIONAL ROAMING IN THE EUROPEAN UNION AND ITS IMPACT IN 
CROATIA"). 
Mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

5.4. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 7. siječnja  2015. godine i prijedloga Odbora za 
cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. siječnja  2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o 
pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog rada za sljedeću studenticu: 
 

5.4.1. NINA KRAGOVIĆ, dipl. ing. 
Tema: "UTJECAJ PROMJENE TEHNOLOGIJE ODAŠILJANJA TELEVIZIJSKOG SIGNALA NA UPORABU 
RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA" ("IMPACT OF CHANGE IN TELEVISION TRANSMISSION 
TECHNOLOGY ON RADIOFREQUENCY SPECTRUM USAGE"). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Radovan 
Zentner - predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić - mentorica i prof. dr. sc. Branka Medved Rogina - Institut 
"Ruđer Bošković" Zagreb - članica. 
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul. 
 

III.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“  
 

5.5. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada  
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ održane 7. siječnja 
2015. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. siječnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog rada za sljedećeg 
studenta: 
 

5.5.1. DARIO TRBUŠIĆ, dipl. ing.  
Tema: "ANALIZA UTJECAJNIH ČIMBENIKA NA KVALITETU ČELIČNIH LIMOVA ZA JEZGRE 
TRANSFORMATORA" (ANALYSIS OF THE INFLUENCE FACTORS ON THE QUALITY OF 
TRANSFORMER CORE STEELS). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković – 
predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Filetin - Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje - mentor i 
dr. sc. Žarko Janić – Končar Energetski transformatori d.o.o. Zagreb. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Sead Berberović. 
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5.6. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija “Transformatori” 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ održane 7. siječnja 
2015. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. siječnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku: 
 

 

5.6.1. BRANIMIR BURIĆ, dipl.ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
“Transformatori” do 31. siječnja 2016. godine. 
 

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

5.7. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 7. siječnja 2015. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. siječnja 
2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog 
rada za sljedećeg studenta: 
 

5.7.1. KRUNOSLAV CAZIN, dipl. ing.  
Tema: "ANALIZA SINKRONIZACIJE SDH MREŽE U HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA" 
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.  
Zamjenik: prof. dr. sc. Robert Nađ. 
 

6.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
6.1. Nije bilo izvješća ostalih odbora, povjerenstava niti podružnice Studentskog zbora. 
 
 
 
 

                               Dekan 

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


