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Zapisnik 660. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u  
Zagrebu održane 21. rujna 2016. godine 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 16. rujna 2016. godine.  
 
2. Izbor stalnih i povremenih radnih tijela Fakultetskog vijeća za ak. god. 2016./2017. i 2017./2018. 
 

Dekan se po isteku mandata stalnih i povremenih radnih tijela Fakultetskog vijeća, zahvalio svim dosadašnjim 
predsjednicima i članovima fakultetskih odbora i povjerenstava, pri čemu posebice: 
 

- prof. dr. sc. Borivoju Modlicu, koji je s velikim zalaganjem godinama vodio Odbor za izbore u zvanja; 
 

- prof. dr. sc. Ivanu Petroviću, koji je kroz Odbor za suradnju s gospodarstvom i inovacije znatno unaprijedio 
inovacijske procese na Fakultetu, posebice kroz donošenje odgovarajućeg pravilnika, čime je FER 
(ponovno) napravio iskorak u odnosu na druge fakultete u Hrvatskoj (i šire); 

 

- prof. dr. sc. Svenu Lončariću, koji je kroz Odbor za istraživanje i međunarodnu suradnju znatno unaprijedio 
istraživačke procese na Fakultetu, posebice kroz donošenje pravilnika za poticanje istraživanja, osnivanje 
istraživačkih laboratorija, nagrade FER-a za znanost, kao i koncepta orijentacijske radionice za nove 
nastavnike; 

 

- prof. dr. sc. Marinu Golubu, na vođenju Povjerenstva za upravljanje kvalitetom; 
 

- prof. dr. sc. Mirti Baranović, dosadašnjoj glavnoj ECTS koordinatorici, na enormnom trudu oko studentske 
mobilnosti/razmjena, čime je brojim studentima osigurala jedinstvenu priliku za njihov osobni i profesionalni 
razvoj; 

 

- prof. dr. sc. Zoranu Skočiru, koji je godinama nesebično obnašao dužnost koordinatora Studentske 
savjetničke službe. 

 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić predložio je izbor stalnih i povremenih radnih tijela Fakultetskog vijeća za ak. 
god. 2016./2017. i 2017./2018. 
 

� Na temelju prijedloga dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

I. U stalna radna tijela Fakultetskog vijeća imenuju se odbori i povjerenstva za akademske godine 
2016./2017. i 2017./2018., s početkom mandata od 1. listopada 2016. godine: 

 

1. Odbor za preddiplomske i diplomske studije 
- dr. sc. Marko Delimar, predsjednik (po funkciji) 
- dr. sc. Andrea Aglić Aljinović 
- dr. sc. Sanda Pleslić 
- dr. sc. Stjepan Bogdan 
- dr. sc. Ljiljana Brkić 
- dr. sc. Igor Erceg 
- dr. sc. Kristian Jambrošić 
- dr. sc. Vedran Podobnik 
- dr. sc. Siniša Šadek 
- dr. sc. Davor Petrinović 
- dr. sc. Marko Bosiljevac 
- dr. sc. Jan Šnajder 
- dr. sc. Bojan Trkulja 
- Jurica Babić, mag. ing., predstavnik suradnika 
- Zvonimir Relja, predstavnik studenata (Ante Orešković, zamjenik predstavnika studenata) 

 

2. Odbor za doktorske studije 
- dr. sc. Maja Matijašević, predsjednik 
- dr. sc. Tomislav Suligoj 
- dr. sc. Ivan Đurek 
- dr. sc. Sonja Grgić 
- dr. sc. Zdenko Kovačić 
- dr. sc. Mario Krnić 
- dr. sc. Ratko Magjarević 
- dr. sc. Roman Malarić 
- dr. sc. Zoran Kalafatić 
- dr. sc. Vlado Sruk 
- dr. sc. Željko Tomšić 
- dr. sc. Boris Vrdoljak 
- dr. sc. Damir Žarko 
- Ninoslav Holjevac, predstavnik doktoranada (Ivan Pavić, zamjenik predstavnika doktoranada) 

 

3. Odbor za izbore u zvanja 
- dr. sc. Damir Seršić, predsjednik 
- dr. sc. Mato Baotić 
- dr. sc. Vedran Mornar 
- dr. sc. Željka Car 
- dr. sc. Davor Grgić 
- dr. sc. Jadranko Matuško 
- dr. sc. Siniša Srbljić 
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- dr. sc. Vesna Županović 
- dr. sc. Daniel Hofman, predstavnik suradnika 

 

4. Odbor za istraživanje i inovacije 
- dr. sc. Nikola Mišković, predsjednik 
- dr. sc. Dubravko Babić 
- dr. sc. Adrijan Barić 
- dr. sc. Sven Lončarić 
- dr. sc. Hrvoje Pandžić 
- dr. sc. Ivan Petrović 
- dr. sc. Ivana Podnar Žarko 
- dr. sc. Damir Sumina 

 

5. Odbor za cjeloživotno obrazovanje 
- dr. sc. Krešimir Fertalj, predsjednik 
- dr. sc. Željko Jakopović 
- dr. sc. Tomislav Šikić 
- dr. sc. Dejan Škvorc 
- dr. sc. Ivana Bosnić 
- dr. sc. Predrag Pale 
- Vlatka Paunović, dipl. ing. 
- Branka Marijanović, dipl. knjiž. 
- dr. sc. Željko Štih, voditelj studija "Transformatori" 
- dr. sc. Boris Vrdoljak, voditelj studija "Informacijska sigurnost" 
- dr. sc. Gordan Ježić, voditelj studija "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija" 
- dr. sc. Viktor Milardić, voditelj studija "Željeznički elektrotehnički sustavi" 

 

6. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 
- dr. sc. Mervan Pašić, predsjednik 
- dr. sc. Ana Babić 
- dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo 
- dr. sc. Marin Golub 
- dr. sc. Damir Ilić 
- dr. sc. Igor Lacković 
- dr. sc. Miljenko Mikuc 
- dr. sc. Radovan Zentner 
- Damir Vuljaj, mag. ing. (predstavnik suradnika) 
- mr. sc. Marijan Kuri (predstavnik tehničkog osoblja) 
- Sonja Majstorović (predstavnica administrativnog osoblja) 
- Josip Bišćan (predstavnik vanjskih dionika) 
- Lovro Marković, predstavnik studenata (Domagoj Badanjak, zamjenik predstavnika studenata) 

 

7. Knjižnično povjerenstvo 
- dr. sc. Gordan Gledec, predsjednik (po funkciji) 
- dr. sc. Igor Kuzle 
- dr. sc. Maja Matijašević 
- mr. sc. Jadranka Lisek (voditeljica Središnje knjižnice) 
- Marijana Krivić, predstavnik studenata (Jan Kelemen, zamjenik predstavnika studenata) 

 

8. Povjerenstvo za nagrade 
- dr. sc. Sanda Pleslić, predsjednica 
- dr. sc. Mario Vašak 
- dr. sc. Juraj Havelka 
- dr. sc. Boris Milašinović 
- dr. sc. Ognjen Dobrijević 
- dr. sc. Mile Šikić 
- Luka Humski, predstavnik studenata (Marina Ptiček, zamjenik predstavnika studenata) 

 

9. Povjerenstvo za upis studenata 
- dr. sc. Mario-Osvin Pavčević, predsjednik 
- dr. sc. Danko Basch 
- dr. sc. Ljiljana Brkić 
- dr. sc. Saša Ilijić 
- dr. sc. Zvonko Kostanjčar 
- dr. sc. Domagoj Kovačević 

 

10. Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata 
- dr. sc. Damir Ilić, predsjednik  dr. sc. Gordan Šišul, zamjenik predsjednika 
- dr. sc. Tomislav Capuder, član dr. sc. Igor Mekterović, zamjenik člana 
- Jakov Grković, predstavnik studenata Marko Matijaščić, zamjenik predstavnika studenata 

 

II. U povremena radna tijela Fakultetskog vijeća imenuju se za akademske godine 2016./2017. i 
2017./2018., s početkom mandata od 1. listopada 2016. godine: 

 

  Voditeljima studija imenuju se: 
- dr. sc. Željko Štih - "Transformatori" 
- dr. sc. Boris Vrdoljak - "Informacijska sigurnost" 
- dr. sc. Gordan Ježić - "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija" 
- dr. sc. Viktor Milardić - "Željeznički elektrotehnički sustavi" 
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1. Stručno vijeće studija "Transformatori" 
- dr. sc. Željko Štih, predsjednik 
- dr. sc. Miroslav Poljak, dopredsjednik 
- dr. sc. Ivica Pavić, član 

 

2. Stručno vijeće studija "Informacijska sigurnost" 
- dr. sc. Boris Vrdoljak, predsjednik 
- dr. sc. Nikola Hadjina, dopredsjednik 
- dr. sc. Stjepan Groš, član 

 

3. Stručno vijeće studija "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija" 
- dr. sc. Gordan Ježić, predsjednik 
- dr. sc. Dražen Lučić, dopredsjednik 
- dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, član 
- dr. sc. Hrvoje Sikirić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, član 
 

4. Stručno vijeće studija "Željeznički elektrotehnički sustavi" 
- dr. sc. Viktor Milardić, predsjednik 
- dr. sc. Ivan Bahun, dopredsjednik 
- dr. sc. Ivan Petrović, član 

 

III. U Odbore za završetak preddiplomskih i diplomskih studija imenuju se za akademske godine 
2016./2017. i 2017./2018., s početkom mandata od 1. listopada 2016. godine: 

 

1) Odbori za završni rad modula na preddiplomskim studijima 
 

STUDIJ Elektrotehnika i informacijska tehnologija, s modulima: 
 

Automatika 
- dr. sc. Nikola Mišković, predsjednik 
- dr. sc. Željko Jakopović, dopredsjednik 
- dr. sc. Željko Ban, član 
- dr. sc. Jadranko Matuško, član 
- dr. sc. Marija Seder, djelovođa 

 

Elektroenergetika 
- dr. sc. Viktor Milardić, predsjednik 
- dr. sc. Damir Sumina, dopredsjednik 
- dr. sc. Tomislav Capuder, član 
- dr. sc. Siniša Šadek, član 
- dr. sc. Juraj Havelka, djelovođa 

 

Elektroničko i računalno inženjerstvo 
- dr. sc. Mladen Vučić, predsjednik 
- dr. sc. Vedran Bilas, dopredsjednik 
- dr. sc. Hrvoje Mlinarić, član 
- dr. sc. Tomislav Suligoj, član 
- dr. sc. Dražen Jurišić, djelovođa 

 

Elektronika 
- dr. sc. Igor Krois, predsjednik 
- dr. sc. Darko Vasić, dopredsjednik 
- dr. sc. Davor Bonefačić, član 
- dr. sc. Antonio Petošić, član 
- dr. sc. Marko Koričić, djelovođa 

 

Radiokomunikacijske tehnologije 
- dr. sc. Zvonimir Šipuš, predsjednik 
- dr. sc. Tomislav Kos, dopredsjednik 
- dr. sc. Silvio Hrabar, član 
- dr. sc. Gordan Šišul, član 
- dr. sc. Krešimir Malarić, djelovođa 

 

STUDIJ Računarstvo, s modulima: 
 

Obradba informacija 
- dr. sc. Sven Lončarić, predsjednik 
- dr. sc. Sonja Grgić, dopredsjednica 
- dr. sc. Josip Knezović, član 
- dr. sc. Mile Šikić, član 
- dr. sc. Marko Subašić, djelovođa 

 

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi 
- dr. sc. Ivica Botički, predsjednik 
- dr. sc. Ljiljana Brkić, dopredsjednica 
- dr. sc. Željka Car, član 
- dr. sc. Zoran Kalafatić, član 
- dr. sc. Mirjana Domazet Lošo, djelovođa 

Računalno inženjerstvo 
- dr. sc. Mario Kovač, predsjednik 
- dr. sc. Hrvoje Mlinarić, dopredsjednik 
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- dr. sc. Vlado Sruk, član 
- dr. sc. Mladen Vučić, član 
- dr. sc. Danko Basch, djelovođa 

 

Računarska znanost 
- dr. sc. Siniša Srbljić, predsjednik 
- dr. sc. Željka Mihajlović, dopredsjednica 
- dr. sc. Slaven Zakošek, član 
- dr. sc. Domagoj Jakobović, član 
- dr. sc. Tomislav Hrkać, djelovođa 

 

Telekomunikacije i informatika 
- dr. sc. Miljenko Mikuc, predsjednik 
- dr. sc. Gordan Ježić, dopredsjednik 
- dr. sc. Ivica Botički, član 
- dr. sc. Igor Sunday Pandžić, član 
- dr. sc. Krešimir Pripužić, djelovođa 

 

2) Odbori za diplomski rad profila na diplomskim studijima 
 

STUDIJ Elektrotehnika i informacijska tehnologija, s profilima: 
 

Automatika 
- dr. sc. Željko Ban, predsjednik 
- dr. sc. Željko Jakopović, dopredsjednik 
- dr. sc. Mario Vašak, član 
- dr. sc. Jadranko Matuško, član 
- dr. sc. Matko Orsag, djelovođa 

 

Elektrotehnički sustavi i tehnologija 
- dr. sc. Viktor Šunde, predsjednik 
- dr. sc. Damir Ilić, dopredsjednik 
- dr. sc. Igor Erceg, član 
- dr. sc. Mato Baotić, član 
- dr. sc. Damir Žarko, djelovođa 

 

Elektroenergetika 
- dr. sc. Davor Grgić, predsjednik 
- dr. sc. Željko Tomšić, dopredsjednik 
- dr. sc. Viktor Milardić, član 
- dr. sc. Hrvoje Pandžić, član 
- dr. sc. Juraj Havelka, djelovođa 

 

Elektroničko i računalno inženjerstvo 
- dr. sc. Mladen Vučić, predsjednik 
- dr. sc. Vedran Bilas, dopredsjednik 
- dr. sc. Hrvoje Mlinarić, član 
- dr. sc. Tomislav Suligoj, član 
- dr. sc. Dražen Jurišić, djelovođa 

 

Elektronika 
- dr. sc. Igor Krois, predsjednik 
- dr. sc. Darko Vasić, dopredsjednik 
- dr. sc. Davor Bonefačić, član 
- dr. sc. Antonio Petošić, član 
- dr. sc. Marko Koričić, djelovođa 

 

STUDIJ Informacijska i komunikacijska tehnologija, s profilima: 
 

Obradba informacija 
- dr. sc. Sven Lončarić, predsjednik 
- dr. sc. Sonja Grgić, dopredsjednica 
- dr. sc. Josip Knezović, član 
- dr. sc. Mile Šikić, član 
- dr. sc. Marko Subašić, djelovođa 

 

Telekomunikacije i informatika 
- dr. sc. Miljenko Mikuc, predsjednik 
- dr. sc. Gordan Ježić, dopredsjednik 
- dr. sc. Igor Mekterović, član 
- dr. sc. Igor Sunday Pandžić, član 
- dr. sc. Lea Skorin-Kapov, djelovođa 

 

Radiokomunikacijske tehnologije 
- dr. sc. Zvonimir Šipuš, predsjednik 
- dr. sc. Tomislav Kos, dopredsjednik 
- dr. sc. Silvio Hrabar, član 
- dr. sc. Gordan Šišul, član 
- dr. sc. Krešimir Malarić, djelovođa 

STUDIJ Računarstvo, s profilima: 
 

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi 
- dr. sc. Igor Mekterović, predsjednik 
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- dr. sc. Ljiljana Brkić, dopredsjednica 
- dr. sc. Željka Car, član 
- dr. sc. Zoran Kalafatić, član 
- dr. sc. Boris Milašinović, djelovođa 

 

Računalno inženjerstvo 
- dr. sc. Mario Kovač, predsjednik 
- dr. sc. Hrvoje Mlinarić, dopredsjednik 
- dr. sc. Vlado Sruk, član 
- dr. sc. Mladen Vučić, član 
- dr. sc. Danko Basch, djelovođa 

 

Računarska znanost 
- dr. sc. Siniša Srbljić, predsjednik 
- dr. sc. Željka Mihajlović, dopredsjednica 
- dr. sc. Slaven Zakošek, član 
- dr. sc. Domagoj Jakobović, član 
- dr. sc. Tomislav Hrkać, djelovođa 

 

4.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

4.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 8. 
rujna 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u znanstveno-nastavna, 
odnosno suradnička zvanja i na radna mjesta prema raspisanim natječajima za pristupnike:   

 

4.1.1. Dr. sc. Danko Basch - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Mario 
Žagar, prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. Željko Hocenski – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda 
za automatiku i računalno inženjerstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, 
Fakultetsko vijeće dr. sc. Danka Bascha izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom 
zvanju za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u 
Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.   
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

4.1.2. Dr. sc. Stjepan Bogdan - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Zdenko Kovačić, prof. dr. sc. Ivan Petrović i prof. dr. sc. Bojan Jerbić – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva 
i brodogradnje, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Stjepana Bogdana 
izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje 
temeljne tehničke znanosti i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo.   
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

4.1.3. Dr. sc. Krešimir Fertalj - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Damir Kalpić, akademik prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Neven Vrček – Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
organizacije i informatike Varaždin, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjeno 
računarstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Krešimira Fertalja izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za 
primijenjeno računarstvo.   
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

4.1.4. Dr. sc. Silvio Hrabar - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Dragan Poljak – Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za 
radiokomunikacije, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. 
sc. Silvija Hrabara izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za 
radiokomunikacije.   
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

4.1.5. Dr. sc. Damir Ilić - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Zoran 
Skočir, prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Tomislav Kilić – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i 
električka mjerenja, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. 
sc. Damira Ilića izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za osnove 
elektrotehnike i električka mjerenja.   
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

4.1.6. Dr. sc. Krešimir Malarić - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Dragan Poljak – Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za 
radiokomunikacije, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. 
sc. Krešimira Malarića izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za 
radiokomunikacije.   
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 



6 

 

4.1.7. Dr. sc. Roman Malarić - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Zoran Skočir, prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Tomislav Kilić – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i 
električka mjerenja, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. 
sc. Romana Malarića izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za osnove 
elektrotehnike i električka mjerenja.   
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

4.1.8. Dr. sc. Mladen Vučić - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Branko Jeren, prof. dr. sc. Neven Mijat i prof. dr. sc. Dinko Begušić – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i obradbu 
informacija,  Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Mladena Vučića izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za 
elektroničke sustave i obradbu informacija.   
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

4.1.9. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 3. prosinca 2015. godine, Narodnim novinama br. 131 od 2. 
prosinca 2015. godine, web stranici Fakulteta od 3. prosinca 2015. godine i web stranici Euraxessa od 3. prosinca 
2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika ili računarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili za područje prirodnih znanosti, polje fizika ili 
matematika i na radno mjesto redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – 1 izvršitelj na 
neodređeno vrijeme prispjele su prijave od dr. sc. Andree Aglić Aljinović, dr. sc. Lahorije Bistričić, dr. sc. Mate 
Baotića, dr. sc. Marija Krnića i dr. sc. Željka Tomšića.  
Pristupnica dr. sc. Lahorija Bistričić 1. lipnja 2016. godine pisanim putem odustala je od svoje prijave.  
 

Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Davor Bonefačić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i prof. dr. sc. Željko 
Hocenski - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija Osijek 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 za  izbor u znanstveno-
nastavno zvanje redoviti profesor.    
Svi pristupnici imaju pozitivna Mišljenja Kolegija matičnih Zavoda, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
Fakulteta i Dekana Fakulteta.  
 

Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće dr. sc. Matu Baotića 
izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke 
znanosti i na radno mjesto redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo.  
Obrazloženje prijedloga za izbor navedenog pristupnika detaljno je prikazano u Izvješću stručnog povjerenstva.  
Budući da se radi o izboru u više znanstveno-nastavno zvanje prije isteka roka pet godina od prethodnog izbora 
u niže znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, Fakultetsko vijeće donosi posebnu Odluku kojom se 
konstatira da pristupnik ispunjava i uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom 
zvanju, tj. uvjete za izbor u više znanstveno-nastavno zvanje od zvanja u koje se bira.  
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

Navedena odluka donijeta je uz jedan glas protiv. 
 

4.1.10. Marko Šarlija, mag. ing. - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Damir Sumina, doc. dr. sc. Leonardo Jelenković i doc. dr. sc. Siniša Popović, Fakultetsko vijeće Marka Šarliju, 
mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana umjetna 
inteligencija i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.   
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Siniša Popović.  
Sukladno Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme u trajanju od šest godina.  
 

4.1.11. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 22. srpnja 2016. godine, Narodnim novinama br. 67 od 20. 
srpnja 2016. godine, web stranici Fakulteta od 22. srpnja 2016. godine i web stranici Euraxessa od 22. srpnja 
2016. godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistenta za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme prispjele su 
prijave od dr. sc. Marka Grozdanića, dipl. ing. fizike i Marka Sossicha, mag. ing. fizike. 
Stručno povjerenstvo u sastavu izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić, doc. dr. sc. Sanda Pleslić i prof. dr. sc. Vesna 
Županović konstatiralo je da oba pristupnika ispunjavanju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i Statuta Fakulteta za izbor u suradničko zvanje asistent prema raspisanom natječaju.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Marka Sossicha, mag. 
ing. fizike izabire u suradničko zvanje asistent za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na radno mjesto 
asistent u Zavodu za primijenjenu fiziku.    
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Saša Ilijić.  
Sukladno Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme u trajanju od šest godina.  
Obrazloženje prijedloga za izbor navedenog pristupnika detaljno je prikazano u Izvješću stručnog povjerenstva.  
(Predmetno radno mjesto odobreno je za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta 
u Zagrebu Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.) 
 

4.1.12. Damjan Katušić, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Gordan Ježić, izv. prof. dr. sc. Mario Kušek i izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultetsko vijeće Damjana 
Katušića, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i 
na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije.    
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Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Gordan Ježić.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretiti će 60% radni nalog HAKOM dok 40% sredstava osigurava 
Sveučilište u Zagrebu.  
S imenovanim će se sklopit Ugovor o radu na određeno vrijeme od 1. listopada 2016. godine do 30. rujna 2017. 
godine.  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 8. 
rujna 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor doktoranada u suradničkom 
zvanju asistenta odobrenih temeljem natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja 
karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisanog u rujnu 2015. godine:  

 

4.1.13. Domagoj Alagić, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. 
sc. Jan Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i doc. dr. sc. Vedran Podobnik, Fakultetsko vijeće Domagoja 
Alagića, mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „SenseHive: Dinamički modeli za postepenu izgradnju leksičko-
semantičkih resursa potpomognuti radom mnoštva“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Jan Šnajder.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.14. Stjepan Begušić, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. 
sc. Zvonko Kostanjčar, prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultetsko vijeće Stjepana 
Begušića, mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Algoritmi za mjerenje sustavnog rizika“ i na radno mjesto asistent u 
Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.  
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.15. Marko Car, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Stjepan Bogdan, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić i doc. dr. sc. Damir Sumina, Fakultetsko vijeće Marka Cara, mag. 
ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
za potrebe projekta HRZZ-a „Unmanned System for Maritime Security and Environmental Monitoring (MORUS)“ 
i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Stjepan Bogdan.   
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.16. Dominik Džaja, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Ratko Magjarević, izv. prof. dr. sc. Igor Lacković i prof. dr. sc. Adrijan Barić, Fakultetsko vijeće Dominika 
Džaju, mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ-a „Wrist and arm sensing technologies for cardiac arrhythmias detectio 
(WastCard)“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ratko Magjarević.   
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.17. Luka Fućek, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Ivan Petrović, izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško, doc. dr. sc. Marija Seder, Fakultetsko vijeće Luku Fućeka, 
mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ-a „Safe human-robot interaction in logistic applications for highly 
flexible warehouses (SafeLog)“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivan Petrović.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.18. Filip Jukić, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Damir Sumina, izv. prof. dr. sc. Damir Žarko i doc. dr. sc. Juraj Havelka, Fakultetsko vijeće Filipa Jukića, mag. 
ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta 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“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za 
elektrostrojarstvo i automatizaciju. 
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Damir Sumina.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.19. Adrian Satja Kurdija, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. 
dr. sc. Siniša Srbljić, izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i doc. dr. sc. Igor Čavrak, Fakultetsko vijeće Adrijana Satju 
Kurdiju, mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Sustav predlaganja u arhitekturi zasnovanoj na uslugama" i na radno 
mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Srbljić.   
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Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.20. Željko Osrečki, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Tomislav Suligoj, doc. dr. sc. Marko Koričić i prof. dr. sc. Silvio Hrabar, Fakultetsko vijeće Željka Osrečkog, 
mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika za potrebe projekta HRZZ-a „High-performance Semiconductor Devices for 
Wireless Circuit and Optical Detection Applications“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Tomislav Suligoj.   
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.21. Irena Oršolić, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Lea Skorin-Kapov, doc. dr. sc. Vedran Podobnik i doc. dr. sc. Ivica Botički, Fakultetsko vijeće Irenu Oršolić, mag. 
ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo za 
potrebe projekta HRZZ-a „Kooperativno upravljanje iskustvenom kvalitetom u pokretnim mrežama za 
interaktivne višemedijske aplikacije u računalnom oblaku (Q-MANIC)“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za 
telekomunikacije.  
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov.    
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.22. Dario Pevec, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Vedran Podobnik, doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov i doc. dr. sc. Ivica Botički, Fakultetsko vijeće Darija Peveca, 
mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart Networks of 
People, Machines and Organizations“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije.  
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Vedran Podobnik.     
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.23. Hrvoje Štimac, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Adrijan Barić, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Ratko Magjarević, Fakultetsko vijeće Hrvoja Štimca, mag. 
ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
za potrebe projekta HRZZ-a „Napredna metodologija projektiranja prekidačkih istosmjernih pretvornika“ i na 
radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Adrijan Barić.     
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.24. Borna Vukadinović, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. 
dr. sc. Silvio Hrabar, doc. dr. sc. Dubravko Babić i izv. prof. dr. sc. Igor Krois, Fakultetsko vijeće Bornu 
Vukadinovića, mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ-a „Non-Foster Source-load Networks and 
Metasurfaces (NOFSLO)“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za radiokomunikacije.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Silvio Hrabar.    
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.25. Josip Žubrinić, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. 
dr. sc. Josipa Pina Milišić, doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar i doc. dr. sc. Igor Velčić, Fakultetsko vijeće Josipa 
Žubrinića, mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje prirodnih znanosti, polje 
matematika za potrebe projekta HRZZ-a „Mathematical Analysis of Multiphysics Problems Involving Thin and 
Composite Structures and Fluids“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku.  
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Igor Velčić.     
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
 

4.1.26. Ivan Kesedžić, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. 
dr. sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Siniša Popović i doc. dr. sc. Damir Sumina, Fakultetsko vijeće Ivana Kesedžića, 
mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana obradba informacija za potrebe projekta HRZZ-a „Multidisciplinary Metrics for Soldier 
Resilience Prediction and Training“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.  
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Siniša Popović.    
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.   
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4.1.27. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 21. srpnja 2016. godine, Narodnim novinama br. 67 od 20. 
srpnja 2016. godine, web stranici Fakulteta od 20. srpnja 2016. godine i web stranici Euraxessa od 20. srpnja 
2016. godine za izbor doktoranda u suradničkom zvanju asistenta 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“ i na radno mjesto asistent u Zavodu 
za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine, prispjele su prijave od Miroslava 
Šturlana, mag. ing. i Jure Konjevoda, mag. ing.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivo Uglešić, prof. dr. sc. Zlatko Maljković i izv. prof. dr. sc. Viktor 
Milardić konstatiralo je da oba pristupnika ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i Statuta Fakulteta za izbor u suradničko zvanje asistent prema raspisanom natječaju. 
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Miroslava Šturlana, 
mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta 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“ i na radno mjesto asistent u Zavodu 
za visoki napon i energetiku.   
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivo Uglešić.  
U izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih je predložen izbor imenovanoga 
pristupnika.     
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.1.28. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 21. srpnja 2016. godine, Narodnim novinama br. 67 od 20. 
srpnja 2016. godine, web stranici Fakulteta od 20. srpnja 2016. godine i web stranici Euraxessa od 20. srpnja 
2016. godine za izbor doktoranda u suradničkom zvanju asistenta 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“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i 
obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine, prispjele su prijave od Krešimira 
Friganovića, mag. ing. i Petra Frančeka, dipl. ing.   
Stručno povjerenstvo u sastavu izv. prof. dr. sc. Igor Lacković, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Željka 
Mihajlović konstatiralo je da oba pristupnika ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i Statuta Fakulteta za izbor u suradničko zvanje asistent prema raspisanom natječaju. 
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće  Krešimira Friganovića, 
mag. ing. izabire za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta 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“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i 
obradbu informacija.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Mario Cifrek.   
U izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih je predložen izbor imenovanoga 
pristupnika.     
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od četiri godine.  
Odluka Fakultetskog vijeća o odabiru pristupnika u navedeno zvanje i na radno mjesto će se uz popratnu 
dokumentaciju proslijediti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o radu.  
 

4.2. Izbor na drugom visokom učilištu  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 8. 
rujna 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećeg mišljenja:  

 

4.2.1. Dr. sc. Vladimir Lipovac – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Bojana Dalbelo Bašić, prof. dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc. Željko Hocenski - Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Vladimir Lipovac ispunjava uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u 
trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija i na radno mjesto 
redoviti profesor u trajnom zvanju na Sveučilištu u Dubrovniku.  
 

4.3. Raspisi natječaja 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
8. rujna, 20. rujna i 21. rujna 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu 
sljedećih natječaja i imenovanju stručnih povjerenstava:  

 

4.3.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih  znanosti, polje fizika i na 
radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu fiziku - 2 izvršitelja.    
Stručno povjerenstvo: 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. 
(Upražnjeno radno mjesto preminule izv. prof. dr. sc. Vesne Borjanović i radno mjesto prof. dr. sc. Dubravka 
Peveca koji 1. listopada 2016. godine odlazi u mirovinu. 
Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.)  
 

4.3.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih   znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško, prof. dr. sc. Željko Jakopović i izv. prof. dr. sc. Andrej 
Jokić – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje. (Radno mjesto doc. dr. sc. Nikole Švigira koji 
1. listopada 2016. godine odlazi u mirovinu. Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.)  
 

4.3.3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih   znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave - 1 izvršitelja.    
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Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Adrijan Barić, prof. dr. sc. Tomislav Suligoj i doc. dr. sc. Tomislav Matić - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. 
(Radno mjesto prof. dr. sc. Željka Butkovića koji 1. listopada 2016. godine odlazi u mirovinu. Postoji Suglasnost 
Sveučilišta u Zagrebu.)  
 

4.3.4. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih   znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Sven Lončarić, prof. dr. sc. Davor Petrinović i prof. dr. sc. Dinko Begušić – 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. 
(Radno mjesto prof. dr. sc. Nevena Mijata koji 1. listopada 2016. godine odlazi u mirovinu. Postoji Suglasnost 
Sveučilišta u Zagrebu.)  
 

4.3.5. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih   znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Roman Malarić, prof. dr. sc. Damir Ilić i prof. dr. sc. Tomislav Kilić - Sveučilište 
u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. 
(Radno mjesto izv. prof. dr. sc. Šandora Dembitza koji 1. listopada 2016. godine odlazi u mirovinu. Postoji 
Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.)  
 

4.3.6. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih   znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroakustiku - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Kristian Jambrošić, izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek i prof. dr. sc. Tino Bucak 
– Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti.  
(Radno mjesto prof. dr. sc. Bojana Ivančevića koji 1. listopada 2016. godine odlazi u mirovinu. Postoji Suglasnost 
Sveučilišta u Zagrebu.)  
 

4.3.7. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno 
mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Igor Kuzle, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i izv. prof. dr. sc. Mario Vražić.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno u sustavu razvojnih koeficijenata.)  
 

4.3.8. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektrostrojarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Damir Sumina, izv. prof. dr. sc. Damir Žarko i doc. dr. sc. Juraj Havelka.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno u sustavu razvojnih koeficijenata.)  
 

4.3.9. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i 
na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 
1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2018. godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu 
HRZZ-a „IP-2014-09-4882 Heuristička optimizacija u kriptologiji“ – voditelj izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović. 
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Ante Đerek, izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i izv. prof. dr. sc. Hrvoje 
Mlinarić.  
 

4.3.10. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 
izvršitelj na određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željko Štih, prof. dr. sc. Sead Berberović i prof. dr. sc. Livio Šušnjić – 
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet Rijeka.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno u sustavu razvojnih koeficijenata.)  
 

4.4.  Izbori u znanstvena zvanja 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 8. 
rujna 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   

 

4.4.1. Dr. sc. Kristian Jambrošić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Hrvoje Domitrović, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Tino Bucak – Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
prometnih znanosti, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Kristian Jambrošić 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.  
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

4.4.2. Dr. sc. Ivan Leniček – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Damir 
Ilić, prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Tomislav Kilić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Fakultetsko vijeće  daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Ivan Leniček 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.  
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

4.4.3. Dr. sc. Igor Erceg – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško, prof. dr. sc. Željko Jakopović i prof. dr. sc. Božo Terzić - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Igor Erceg 
ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.    
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
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4.4.4. Dr. sc. Igor Mekterović – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Mirta Baranović, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj i prof. dr. sc. Mladen Varga – Sveučilište u Zagrebu Ekonomski 
fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Igor Mekterović ispunjava uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.   
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

4.4.5. Dr. sc. Marija Seder – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Ivan 
Petrović, izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić i izv. prof. dr. sc. Robert Cupec - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da 
pristupnica dr. sc. Marija Seder ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
predlaže izbor imenovane u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo.   
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

4.4.6. Dr. sc. Krešimir Križanović – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. 
dr. sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo i prof. dr. sc. Robert Manger – Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Krešimir Križanović 
ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.   
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

4.5. Imenovanje stručnog povjerenstva 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 8. rujna 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje prijedloga 
za izbor u znanstveno zvanje:  

 

4.5.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Radovana Zentnera podnesenim 26. srpnja 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. Silvio Hrabar, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Nikša Burum – 
Sveučilište u Dubrovniku.  
 

5.         Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

5.1.  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. rujna 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene 
teme doktorskog rada i predlaganje mentora: 

 

5.1.1. Mate Čobrnić, dipl. ing. – tema: "Programska i sklopovska izvedba optimiziranih algoritama za 
transformaciju i kvantizaciju u kompresiji videa". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Hrvoje Mlinarić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Kovač – mentor i izv. prof. dr. sc. David Atienza Alonso, École 
polytechnique fédérale de Lausanne, Švicarska – član.  
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.2. Mr. sc. Krešimir Čunko, dipl. ing. – tema: "Samoadaptivni model za otkrivanje transakcija kartične 
prijevare". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Marin 
Vuković – predsjednik, prof. dr. sc. Dragan Jevtić – mentor i prof. dr. sc. Dražen Dragičević, Sveučilište u Zagrebu 
Pravni fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.3. Marko Đurasević, mag. ing. – tema: "Automatiziran razvoj pravila raspoređivanja za okruženje nesrodnih 
strojeva". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Marin Golub – predsjednik, izv. prof. dr. Domagoj Jakobović – mentor i izv. prof. dr. sc. Tonči Carić, Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.4. Nikolina Frid, mag. ing. – tema: "Višekriterijska pretraga prostora oblikovanja heterogenih 
višeprocesorskih platformi temeljena na konceptu elementarnih operacija". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Hrvoje Mlinarić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk – mentor i prof. dr. sc. Goran Martinović, Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek – 
član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.5. Tomislav Haus, mag. ing. – tema: "Upravljanje bespilotnom multirotorskom letjelicom zasnovano na 
dinamičkom pozicioniranju centra mase letjelice". 



12 

 

Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Matko 
Orsag – predsjednik, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – mentor i prof. dr. sc. Zdravko Terze, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.6. Matija Horvat, dipl. ing. – tema: "Razrješavanje geoprostornih upita u računalnoj mreži za geoprostornu 
usmjerenu komunikaciju". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Siniša 
Srbljić – predsjednik, doc. dr. sc. Dejan Škvorc – mentor i dr. sc. Daniel Skrobo, znanstveni suradnik, Asseco 
SEE d.o.o, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.7. Krešimir Jozić, dipl. ing. – tema: "Programski sustav za udaljenu vizualizaciju medicinskih volumnih 
podataka". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Alan 
Jović – predsjednik, prof. dr. sc. Željka Mihajlović – mentorica i dr. sc. Karolj Skala, znanstveni savjetnik, Institut 
Ruđer Bošković, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.8. Josip Lončar, mag. ing. – tema: "Primjena aktivnih elemenata u umjetnim elektromagnetskim 
strukturama". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Juraj 
Bartolić – predsjednik, prof. dr. sc. Silvio Hrabar – mentor i prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku, 
Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član. Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o 
očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije. 
 

5.1.9. Filip Mandić, mag. ing. – tema: "Upravljanje površinskim plovilima u svrhu lokalizacije podvodnog vozila 
korištenjem jednostrukih akustičkih mjerenja udaljenosti". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Zoran 
Vukić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković – mentor i doc. dr. sc. Ivana Palunko, Sveučilište u 
Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.10. Anita Martinčević, mag. ing. – tema: "Hijerarhijsko gospodarenje energijom u zgradama temeljeno na 
naprednoj estimaciji i prediktivnom upravljanju". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – mentor i doc. dr. sc. Tea Žakula, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.11. Mr. sc. Mario Perić, dipl. ing. – tema: "Planiranje industrijske mikromreže korištenjem simultane krivulje 
trajanja opterećenja toplinske i električne energije". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Igor 
Kuzle – predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Tomiša – mentor i dr. sc. Tomislav Plavšić, znanstveni suradnik, 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.12. Frano Petric, mag. ing. – tema: "Modeliranje, upravljanje i ocjena interakcije robota i djeteta u robotom 
potpomognutom protokolu za dijagnostiku poremećaja iz autističnog spektra korištenjem djelomično osmotrivih 
Markovljevih procesa odlučivanja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Stjepan Bogdan – predsjednik, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – mentor i prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.13. Eduard Plavec, mag. ing. – tema: "Metoda optimiranja elektromagnetskog okidača za visokonaponski 
prekidač". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Viktor Milardić – predsjednik, prof. dr. sc. Ivo Uglešić – mentor i dr. sc. Srđan Žutobradić, znanstveni suradnik, 
Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

5.1.14. Marko Šprem, mag. ing. – tema: "Pasivne optičke mreže s valnim multipleksom temeljene na višestrukoj 
uporabi valne duljine i usrednjavanjem modulacija". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zvonimir Šipuš – predsjednik, doc. dr. sc. Dubravko Babić – mentor i dr. sc. Mario Stipčević, viši znanstveni 
suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb – član. Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o 
očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije. 
 

5.2. 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 8. rujna 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: 

 

5.2.1. Marko Matosović, dipl. ing. – tema: "Metodologija određivanja odrednica potrošača sektora kućanstva i 
modeliranja njihovog utjecaja na provedbu energetskih politika". 
Prihvaća se tema: "Integralni model procjene utjecaja heterogenosti kućanstava na implementaciju politika 
energetske učinkovitosti" (Integral model for households heterogeneity impact estimation on energy efficiency 
policies implementation).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 8. srpnja 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora izv. prof. dr. sc. Željka Tomšića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

5.2.2. Mirko Stanić, mag. ing. – tema: "Primjena metode slučajnih šuma za biometrijsku autentifikaciju koristeći 
karakteristike uha". 
Prihvaća se tema: "Biometrijska autentifikacija na temelju oblikovnih značajki uha primjenom metode slučajnih 
šuma" (Biometric authentication based on ear shape features using random forests method).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: računarstvo. 
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec i prof. dr. sc. Miroslav Bača, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet organizacije i informatike. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 30. kolovoza 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Gordana Gledeca o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

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

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 8. rujna 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju 
članova Povjerenstva za ocjenu disertacije: 

 

5.3.1. Mr. sc. Denis Čeke, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Procjena težine razvoja web aplikacija na osnovi konceptualnog modela".  
Mentor pristupnika doc. dr. sc. Boris Milašinović 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, prof. dr. sc. Krešimir 
Fertalj – član i prof. dr. sc. Ivan Luković, Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka, Republika Srbija – 
član. 
 

5.3.2. Bruno Jurišić, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Methods for calculations of high frequency transmitted overvoltages through a power 
transformer" (Metode proračuna prenesenih prenapona visokih frekvencija energetskog transformatora).  
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Ivo Uglešić i prof. dr. sc. Françoise Paladian, Institut Pascal, Université Blaise 
Pascal, Francuska dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom 
znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Željko Štih – predsjednik, prof. dr. sc. Srete Nikolovski, 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek – član i prof. dr. sc. Nadir Idir, Université de Lille 1, Laboratory of Electrical Engineering and Power 
Electronics, Francuska – član. 
 

5.3.3. Gordan Kreković, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Postupci intuitivnoga upravljanja sintezom zvuka".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Davor Petrinović 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 Seršić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mile Šikić 
– član i red. prof. art. Zlatko Tanodi, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija – član. 
 

5.3.4. Mr. sc. Dalibor Krleža, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Specifikacijski jezik za metode analize modela informacijskih sustava".  
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, prof. dr. sc. Dragan Jevtić 
– član i prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike – član. 
 

5.3.5. Angelo Gary Markoč, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Dinamička promjena snage pilotskih signala i parametara upravljanja snagom 
sukladno trenutačnom opterećenju uzlazne veze u širokopojasnim sustavima s višestrukim pristupom po kodu".  
Mentor pristupnika izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Borivoj Modlic – predsjednik, prof. dr. sc. Robert Nađ 
– član i doc. dr. sc. Marijan Herceg, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet elektrotehnike, računarstva 
i informacijskih tehnologija Osijek – član. 
 

5.3.6. Dinko Oletić, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Low-power wearable system for asthmatic wheeze detection" (Nosivi sustav za detekciju 
astmatskih fićuka s malom potrošnjom energije).  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Vedran Bilas dostavio je 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. Ratko Magjarević – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zoran 
Kalafatić – član i izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – član. 
 

5.3.7. Boris Šnajder, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Upravljanje potrošnjom energije u bežičnoj mreži kamera visoke razlučivosti za periodički 
nadzor okoliša".  
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Vedran Bilas i izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić dostavili su pisanu suglasnost i 
mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: doc. dr. sc. Darko Vasić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Siniša 
Šegvić – član i izv. prof. dr. sc. Antonio Šarolić, Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje – član. 
 

5.3.8. Mr. sc. Željko Tabaković, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Dodjeljivanje frekvencija u spoznajnom radiju uporabom metode 
sekvencijalnoga bojanja grafova".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Mislav Grgić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Borivoj Modlic – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan 
Šišul – član i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija – član. 
 

5.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 8. rujna 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za 
obranu disertacije: 

 

5.4.1. Ivan Sović, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Algorithms for de novo genome assembly from third generation sequencing data" (Algoritmi 
za de novo sastavljanje genoma iz sekvenciranih podataka treće generacije). 
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Mile Šikić i dr. sc. Karolj Skala, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Vučić – 
predsjednik, doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo – članica i dr. sc. Niranjan Nagarajan, znanstveni savjetnik, 
Genome Institute of Singapore, Republic of Singapore – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: 
prof. dr. sc. Mladen Vučić – predsjednik, doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo – članica i dr. sc. Niranjan Nagarajan, 
znanstveni savjetnik, Genome Institute of Singapore, Republic of Singapore – član (zamjenik: prof. dr. sc. Sven 
Lončarić). 
 

5.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 8. rujna 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju povjerenstava za kvalifikacijski doktorski 
ispit, kako slijedi: 

 

Polje: Elektrotehnika 
 

Pristupnik/ca   Povjerenstvo 
 

5.5.1. Petar Kolar, mag. ing. prof. dr. sc. Juraj Bartolić – predsjednik 
 prof. dr. sc. Silvio Hrabar – mentor 
 prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku Odjel za 

elektrotehniku i računarstvo – član 
 

5.5.2. Mr. sc. Dubravko Žigman, doc. dr. sc. Juraj Havelka – predsjednik 
        dipl. ing. prof. dr. sc. Tomislav Tomiša – mentor 
 dr. sc. Tomislav Plavšić, znanstveni suradnik, Hrvatski 

operator prijenosnog sustava, d.o.o., Zagreb – član 
 

Polje: Računarstvo 
 

Pristupnik/ca   Povjerenstvo 
 

5.5.3. Miro Antonijević, doc. dr. sc. Juraj Havelka – predsjednik 
          mag. rač. i mat. prof. dr. sc. Željka Mihajlović – mentorica 
 dr. sc. Karolj Skala, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 

Bošković, Zagreb – član 
 

5.5.4. Marija Majda Perišić,  prof. dr. sc. Ignac Lovrek – predsjednik 
          mag. ing. doc. dr. sc. Vedran Podobnik – mentor 
 izv. prof. dr. sc. Mario Štorga, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 

strojarstva i brodogradnje – mentor 
 izv. prof. dr. sc. Mario Kušek – član 
 izv. prof. dr. sc. Blaž Rodič, Fakulteta za informacijske študije 

u Novem Mestu, Slovenija – član 
 

5.5.5. Ivor Rendulić, mag. ing. prof. dr. sc. Zoran Vukić – predsjednik 
 izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković – mentor 
 doc. dr. sc. Ivana Palunko, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za 

elektrotehniku i računarstvo – članica 
 

5.5.6. Robert Vaser, mag. ing. prof. dr. sc. Mladen Vučić – predsjednik 
 izv. prof. dr. sc. Mile Šikić – mentor 
 izv. prof. dr. sc. Antonio Starčević, Sveučilište u Zagrebu 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet – član 
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5.6. Imenovanje mentora/ice 
 

5.6.1. Juraj Petrović, mag. ing. – imenuje se mentor doc. dr. sc. Predrag Pale umjesto dosadašnjega mentora 
prof. dr. sc. Branka Jerena. Zahtjev za promjenu mentora uvjetovan je problemima sa zdravstvenim stanjem i 
skorašnjim odlaskom u mirovinu prof. dr. sc. Branka Jerena. Doc. dr. sc. Predrag Pale ispunjava uvjete iz članka 
9. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu. 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 12. sjednici koja je održana 19. srpnja 2016. koja je održana 19. srpnja 2016. u 
347. akademskoj godini (2015./2016.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata 
znanosti u okviru doktorskog studija predloženicima: 
 

5.7.1. Goran Jurišić, mag. ing. – tema: "Metode ispitivanja svojstava zaštitnih funkcija u komunikacijski 
temeljenim transformatorskim stanicama" (Protection function performance testing methods in communication 
based digital substation systems).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Juraj Havelka. 
 

5.7.2. Tomislav Lipić, dipl. ing. – tema: "Ranjivost dinamičkih kompleksnih mreža s lokalnim međuzavisnostima 
i procesom oporavka" (Vulnerability of dynamic complex networks with local dependencies and recovery 
process).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: računarstvo. 
Mentori pristupnika su: doc. dr. sc. Igor Čavrak i dr. sc. Karolj Skala, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb. 
 

5.7.3. Goran Molnar, mag. ing. – tema: "Metaheuristics for problems with limited budget of evaluations" 
(Metaheuristike za probleme s ograničenim brojem evaluacija).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović. 
 

5.7.4. Ivan Slivar, mag. ing. – tema: "Quality of experience driven video encoding adaptation strategies for cloud 
gaming under network constraints" (Strategije prilagodbe videokodiranja usmjerene poboljšavanju iskustvene 
kvalitete za igre zasnovane na računalnom oblaku uslijed ograničenja mreže).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: računarstvo. 
Mentorica pristupnika je: doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov. 
 

5.7.5. Nikola Tanković, dipl. ing. – tema: "Optimiranje konfiguracije informacijskoga sustava u oblaku sukladno 
sporazumu o razini usluge" (Optimizing cloud information system configuration compliant with service level 
agreement).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Mario Žagar i doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet. 
 

5.7.6. Mr. sc. Mario Weber, dipl. ing. – tema: "Regulacija tržišta usluga Interneta stvari u pametnim gradovima" 
(Market regulation of Internet of Things services in smart cities).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentorica pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko. 
 

5.8. Izvedbeni plan doktorskoga studija za ak. god. 2016./2017.  
 

� Na temelju prijedloga zavoda i Odbora za doktorske studije od 8. rujna 2016. godine, a u skladu 
s uvjetima za nositelje predmeta i sudjelovanje nastavnika na doktorskom studiju, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
 

Prihvaćaju se promjene u Izvedbenom planu doktorskoga studija za ak. god. 2016./2017. kako slijedi:  
 

5.8.1. Imenovanje nositelja predmeta 
 

Matematičko modeliranje elektroenergetskih mreža 
 

Nositelji:  doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić 
  doc. dr. sc. Tomislav Capuder 
(Dosadašnji nositelj: doc. dr. sc. Muharem Mehmedović) 
 

Proračun elektroenergetskih mreža 
 

Nositelj:  doc. dr. sc. Tomislav Capuder 
(Dosadašnji nositelj: doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić) 
 

Raspoloživost elektroenergetskih podsustava 
 

Nositelj:  doc. dr. sc. Siniša Šadek 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić i izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić) 
 

Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika 
 

Nositelj:  dr. sc. Zdenko Šimić, viši znanstveni suradnik 
  doc. dr. sc. Siniša Šadek 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić, izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić i doc. dr. sc. Siniša Šadek) 
 

5.9. Upis na poslijediplomski doktorski studij FER-a za stjecanje akademskoga stupnja doktora/ice 
znanosti u I. (zimski) semestar ak. god. 2016./2017. 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 12. rujna 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
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odluku 
 

5.9.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. (zimski) semestar akademske godine 
2016./2017. na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij FER-a za stjecanje akademskog stupnja doktora/ice 
znanosti i imenovanje mentora (popis pristupnika s imenima mentora nalazi se u prilogu zapisnika).  
 

Polje:    Pristupnici  
Elektrotehnika:  18  
Računarstvo:   12   
Ukupno:   30  
 

6.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

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

 

6.1. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. rujna 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija “Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 5. rujna 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog 
rada za sljedeću studenticu: 

 

6.1.1. TIHANA CEROVAC, dipl. oec. 
Tema: "Alokacija troškova u funkciji regulacije tržišta elektroničkih komunikacija" (Cost allocation as a 
function for electronic communications market regulation). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Gordan Ježić - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - mentorica i prof. 
dr. sc. Hrvoje Perčević - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - član. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Branko Mikac. 
 

II.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori“ 
 

6.2. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. rujna 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Transformatori“ održane 
5. rujna 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog 
specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 

 

6.2.1. RUĐER DIMNJAKOVIĆ, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "Utjecaj nesimetričnog opterećenja na gubitke u transformatoru 10(20)/0,4 kV" 
(Influence of unbalanced load on 10(20)/0,4 kV transformer losses). 
Mentor: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
 

6.3. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. rujna 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Transformatori“ održane 
5. rujna 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene 
završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

6.3.1. JOŠKO PAPIĆ, dipl. ing.  
Tema: "Izbor visokonaponskog udarnog generatora za ispitni laboratorij specijalnih transformatora" 
(High-voltage impulse generator selection for test laboratory of special transformers). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić - 
predsjednik, prof. dr. sc. Ivo Uglešić - mentor i doc. dr. sc. Žarko Janić - Končar Energetski transformatori d.o.o. 
Zagreb - član. 
 

6.4. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. rujna 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Transformatori“ održane 
5. rujna 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane 
završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

6.4.1. IGOR PERŠINEC, dipl. ing.  
Tema: "Regulacija napona mrežnog energetskog transformatora s pomoću pobudnog transformatora" 
(Voltage regulation of network power transformer with booster transformer). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: doc. dr. sc. Bojan Trkulja – 
predsjednik, prof. dr. sc. Željko Štih – mentor i doc. dr. sc. Žarko Janić – Končar Energetski transformatori d.o.o. 
Zagreb – član. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Sead Berberović. 
 

III. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij “Željeznički elektrotehnički sustavi“  
 

6.5. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. rujna 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 5. rujna 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme 
završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 

 

6.5.1. DARKO PETROVIĆ, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "Postupci zaštite od prijenosnih pogrešaka u sustavu GSM-R" ("Methods of transmission 
error protection in GSM-R system"). 
Mentorica: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
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6.6. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. rujna 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 5. rujna 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju 
postupka obrane završnog specijalističkog rada za sljedeće studente: 

 

6.6.1. IVAN ZRNO, dipl. ing.  
Tema: "Optimizacija rada centara daljinskog upravljanja na prugama "HŽ infrastrukture" (Optimization of 
remote control centers functioning on the 'HŽ infrastruktura' railway lines). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Tomislav Kos. 
 

6.6.2. MARKO ŽUPAN, dipl. ing.  
Tema: "Kontaktna mreža 25kV, 50Hz kao stacionarni izvor niskofrekvencijskog elektromagnetskog polja" 
(A 25 kV, 50 Hz overhead contact line as stationary source of low frequency electromagnetic field). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Uglešić - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić - mentor i dr. sc. Milivoj Mandić – HŽ Infrastruktura - član.  
Zamjenik: prof. dr. sc. Ivica Pavić.   
 

IV. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost“  
 

6.7.  Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. rujna 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Informacijska sigurnost“ 
održane 5. rujna 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog 
specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 

 

6.7.1. TOMISLAV OREŠKI, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "Povećanje sigurnosti elektroničkog poslovanja uporabom specijaliziranih hardverskih 
uređaja" (Increasing the security of electronic business using  specialized hardware appliances). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak. 
 

7.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

7.1.   Izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
 

7.1.1. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete 
 

� Na temelju Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na FER-u, FER-ovog Priručnika za 
osiguravanje kvalitete, Priručnika za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom,  Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

1. U akademskoj godini 2016./2017. provodi se unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete FER-a. 
 

2. Rok za izradu unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete FER-a je 9. prosinca 2016. godine. 
 

3.  U povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete FER-a imenuju se: 
� izv. prof. dr. sc. Mario Kušek, 
� doc. dr. sc. Mihaela Vranić, 
� Krešimir Magdić, dipl. ing., Atlantic Grupa, 
� Josip Vuković, mag. ing., 
� Neda Tomaš, ing., 
� Željka Galovac, studentica. 

 

4.  Zadaća povjerenstva je provođenje postupka unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na FER-
u. Unutarnjom prosudbom sustava osiguravanja kvalitete analiziraju se sve provedene aktivnosti 
osiguravanja kvalitete i njihova učinkovitost te razlozi neprovođenja određenih aktivnosti. Povjerenstvo 
će provoditi unutarnju prosudbu u skladu s nacionalnim i ESG (European Standards and Guidelines for 
Quality Assurance) standardima. 

 

5.  Na temelju izvješća Povjerenstva o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete FER-a, koje će biti 
dostavljeno Fakultetskom vijeću FER-a na uvid, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provodi 
vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete. 

 

6.  Mandat članova Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete FER-a traje do kraja 
akademske godine 2016./2017. 

 

7.2. Izvješće Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o dobitnicima nagrade “Agrokor” za ak. god. 2015./2016., 
objavljenim natječajima za nagrade za ak. god. 2015./2016. i zajedničkim povjerenstvima za nagrade za ak. god. 
2015./2016., kako slijedi: 
 

1). Nagrada "Agrokor" za ak. god. 2015./2016. 
Dobitnici nagrade "Agrokor" za ak. god. 2015./2016.: 
- 1. mjesto: 

� Ime projekta: Tdrone 
� Razvijali: Drone – trio 
� Dean Deković, FSB, Karlo-Josip Andrić, FSB i Mateo Šimonović, FER 

- 2. mjesto: 
� Ime projekta: Tisak katalog  
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� Razvijali: Tim Denis 
� Denis Glad, Matko Horvat i Ivan Šoštarko, studenti TVZ-a 

- 3. mjesto: 
� Ime projekta: Sustav za autonomni prihvat paketa  
� Razvijali: Tim DIN 
� Dražen Buzjak, Ivan Župančić i Nikola Vitez, studenti FSB-a 

 

2). Natječaj za dodjelu nagrade "Ericsson Nikola Tesla" za ak. god. 2015./2016. 
Raspisan je natječaj za dodjelu nagrade "Ericsson Nikola Tesla" za studentske radove iz područja 
telekomunikacija. 
Radovi i popratna dokumentacija u PDF formatu dostavljaju se na e-mail: sasa.desic@ericsson.com 
Rok za prijavu je do 26. rujna 2016. godine. 
 

3). Nagrade "Josip Lončar" za akademsku godinu 2015./2016. 
Raspisan je natječaj za dodjelu nagrada "Josip Lončar" za ak. god. 2015./2016.: 
 

�    Prijedlozi za dodjelu Zlatnih plaketa "Josip Lončar": 
-    Prijedloge mogu podnijeti dekan, zavodski kolegiji ili skupina istaknutih nastavnika Sveučilišta u Zagrebu. 
-    Rok za dostavu prijedloga je do petka, 30. rujna 2016. godine. 

 

� Prijedlozi za dodjelu Srebrnih plaketa "Josip Lončar": 
-    Prijedloge mogu podnijeti Povjerenstva za obranu doktorskih disertacija, dekan ili zavodski kolegiji. 
-    Rok za dostavu prijedloga je do petka, 30. rujna 2016. godine do 12 sati.  

 

� Prijedlozi za dodjelu Brončanih plaketa "Josip Lončar", Posebnih priznanja "Josip Lončar" i 
Priznanja "Josip Lončar":  

-    Prijedloge priprema Studentska služba i CIP. 
 

4).  "Nagrade za znanost Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva" za akademsku 
godinu 2015./2016. 

� Prijedloge za dodjelu "Nagrade za znanost FER-a" može podnijeti Odbor za istraživanje i inovacije, 
zavodski kolegij, skupina od pet djelatnika Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju i dekan. 

� Nagrada se dodjeljuje u sljedeće tri kategorije: 
1. djelatnicima Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju za iznimna postignuća u istraživačkom radu 

ili inovacijama u prethodnih pet godina; 
2. djelatnicima Fakulteta u suradničkom zvanju ili zavodskim suradnicima za iznimna postignuća u 

istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine; 
3. djelatnicima Fakulteta ili istraživačkim skupinama Fakulteta za postignut svjetski priznati istraživački 

rezultat ili inovaciju u prethodnih godinu dana. 
� Rok za dostavu prijedloga je do četvrtka, 20. listopada 2016. godine do 12 sati. 
 

5).  Zajednička povjerenstva za dodjelu nagrada za akademsku godinu 2015./2016. 
� Zajedničko povjerenstvo za dodjelu nagrade "Ericsson Nikola Tesla": 

- Prof. dr. sc. Branko Mikac, FER 
- Prof. dr. sc. Maja Matijašević, FER 
- Prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla 
- Prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla 
 

� Zajedničko povjerenstvo za dodjelu nagrade "INETEC": 
- Prof. dr. sc. Nikola Čavlina, FER 
- Matija Vavrouš, mag. ing., INETEC 
- Dr. sc. Zrinka Čorak, INETEC 
 

� Zajedničko povjerenstvo za dodjelu nagrade "Werner von Siemens": 
- Prof. dr. sc. Vedran Bilas, FER 
- Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, FER 
- Marko Bunić, dipl. ing., Siemens Hrvatska. 

 

6). Zajedničko povjerenstvo za dodjelu nagrade "Agrokor" za ak. god. 2015./2016. 
� Zajedničko povjerenstvo za dodjelu nagrade "Agrokor": 

 

Agrokor, Atlas, Konzum, Tisak:   Zvijezda, FSB, FOI, TVZ: 
- Mate Krpan, mStart (Agrokor)   - Goran Ujević, Zvijezda 
- Tomislav Jukić, mStart (Agrokor)   - Petar Todorić, Zvijezda 
- Marina Meštrović, mStart (Agrokor)   - Miro Hegedić, FSB 
- Ana Svetina, mStart (Agrokor)   - Stanko Škec, FSB 
- Vedrana Čolić, mStart (Agrokor)   - Katarina Pažur Aničić, FOI 
- Marko Lušić, Atlas     - Danijel Dadović, FOI 
- Ante Tandara, Konzum    - Vjeran Bušelić, TVZ 
- Martina Starčević, Konzum    - Dunja Bjelobrk Knežević, TVZ 
- Goran Galetić, Tisak 
- Gašpar Novak, Tisak 
- Željko Riha, Tisak 
 

FER: 
- Prof. dr. sc. Mario Kovač 
- Dr. sc. Tamara Petrović  
- Doc. dr. sc. Sanda Pleslić 
- Prof. dr. sc. Zoran Skočir 
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7.3.  Izvješće podružnice Studentskoga zbora 
 

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

1). Predsjednik Studentskog zbora FER-a 
 

Na sjednici Studentskog zbora FER-a održanoj 6. srpnja 2016. godine za predsjednika Studentskog zbora 
FER-a za ak. god. 2016./2017. izabran je Ante Orešković. 
 
 
 
 
  
                  Dekan 
 
           Prof. dr. sc. Mislav Grgić, v.r.  

  


