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Zapisnik 647. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu  
održane 22. travnja 2015.  

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 17. travnja 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 sjednice održane 9. travnja 
2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u suradnička zvanja i na radna mjesta 
prema raspisanim natječajima za pristupnike: 

 

3.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 16. veljače 2015. godine, Narodnim novinama br. 17 od 13. 
veljače 2015. godine, web stranici Fakulteta od 16. veljače 2015. godine i web stranici Euraxessa od 17. veljače 
2015. godine za izbor suradnika u suradničko zvanje 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 prof. dr. sc. Vedrana Mornara, prispjele su prijave od Frana Tonkovića, mag. ing. i Tomislava 
Rajnovića, dipl. ing. 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Mirta Baranović, prof. dr. sc. Krešimir 
Fertalj i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić, Fakultetsko vijeće Frana Tonkovića, mag. ing. i Tomislava Rajnovića, 
dipl. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na suradnička 
radna mjesta asistenta u Zavodu za primijenjeno računarstvo.  
Franu Tonkoviću, mag. ing. i Tomislavu Rajnoviću, dipl. ing. za mentora se imenuje prof. dr. sc. Damir Kalpić.  
S imenovanima će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme do povratka na rad prof. dr. sc. Vedrana 
Mornara, a najduže na vrijeme od jedne godine.  
 

3.1.2. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 5. ožujak 2015. godine, Narodnim novinama br. 24 od 4. ožujka 
2015. godine, web stranici Fakulteta od 5. ožujka 2015. godine i web stranici Euraxessa od 5. ožujka 2015. godine 
za izbor suradnika u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na suradničko 
radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku - 2 izvršitelja na određeno vrijeme do povratka na 
rad prof. dr. sc. Davora Škrleca, a najduže na vrijeme od pet godina, prispjele su prijave od Matije Zidara, dipl. 
ing., Josipa Jurića, mag. ing. i Monike Kirin, mag. ing.  
Pristupnici Josip Jurić, mag. ing. i Monika Kirin, mag. ing. u tijeku izbornog postupka pisanim putem odustali su 
od svojih prava.  
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Igor Kuzle, izv. prof. dr. sc. Željko 
Tomšić i izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, Fakultetsko vijeće Matiju Zidara, dipl. ing. izabire u suradničko zvanje 
asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za 
visoki napon i energetiku.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Igor Kuzle.  
S imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme do povratka na rad prof. dr. sc. Davora Škrleca, 
a najduže na vrijeme od pet godina.  
 

3.1.3. Damir Vuljaj, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. 
Mario Vražić, doc. dr. sc. Damir Sumina i izv. prof. dr. sc. Marko Delimar, Fakultetsko vijeće Damira Vuljaja, mag. 
ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektrostrojarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.  
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Mario Vražić. 
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme do 30. rujna 2017. godine.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava imenovanoga teretit će 60% radni nalog V-08-207, a 40% sredstava 
osigurat će Sveučilište u Zagrebu u skladu s Odlukom Senata od 20. svibnja 2014. godine.  
 

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

 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 14. travnja 2015. godine i dostavljenih prijedloga 
zavodskih kolegija o utvrđenim potrebama za nastavkom rada redovitih profesora u trajnom zvanju, 
koji istekom ove akademske godine navršavaju 65 ili više godina života, a uzimajući u obzir njihov 
znanstveni doprinos i uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju mladih znanstvenika, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta donosi odluku o produljenju Ugovora o radu za akademsku godinu 2015./2016. i 
2016./2017. sljedećim redovitim profesorima u trajnom zvanju: 

 

1. prof. dr. sc. Borivoj Modlic – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
radiokomunikacije 

2. prof. dr. sc. Armin Pavić – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektroenergetika  

3. prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
automatizacija i robotika i polje temeljne tehničke znanosti, grana automatika   

 

Odluka Fakultetskog vijeća proslijediti će se Vijeću tehničkog područja na potvrdu, po dobivanju koje će se 
pristupiti sklapanju Ugovora o radu. 
 

3.3. Reizbori na FER-u  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 9. travnja 
2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za reizbore u znanstveno-nastavna zvanja i na 
radna mjesta:   

 

3.3.1. Dr. sc. Marko Subašić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Sven Lončarić, izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić i prof. dr. sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i 
obradbu informacija, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. 
sc. Marka Subašića reizabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje 
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tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke 
sustave i obradbu informacija.  
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.  
 

3.3.2. Dr. sc. Igor Velčić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Darko Žubrinić, izv. prof. dr. sc. Josipa Pina Milišić i prof. dr. sc. Josip Tambača - Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu matematiku, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Igora Velčića 
reizabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje prirodnih znanosti, polje 
matematika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku.  
Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.   
 

3.4. Raspis natječaja 
� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 14. 

travnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeće radno 
mjesto i imenovanju stručnog povjerenstva:  

 

3.4.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i 
na radno mjesto docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 
izvršitelj.  
Stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Davor Grgić, prof. dr. sc. Igor Kuzle i prof. dr. sc. Željko Bogdan 
– Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. 
 

3.5. Pokretanje postupaka reizbora  
� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 9. travnja 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:  

 

3.5.1. Dr. sc. Alen Bažant – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika u Zavodu za telekomunikacije.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mladen Kos, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Drago Žagar - Sveučilište 
J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.   
 

3.5.2. Dr. sc. Vedran Bilas – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ratko Magjarević, prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Vladimir Medved - 
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.   
 

3.5.3. Dr. sc. Davor Bonefačić – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana radiokomunikacije u Zavodu za radiokomunikacije.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Dragan Poljak - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

3.5.4. Dr. sc. Hrvoje Džapo – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektronika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ratko Magjarević, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Vladimir Medved - 
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.   
 

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

3.5.6. Dr. sc. Mislav Grgić – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana radiokomunikacije u Zavodu za radiokomunikacije.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Drago Žagar - Sveučilište 
J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

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

3.5.8. Dr. sc. Zdenko Šimić – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika u Zavodu za visoki napon i energetiku.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Nikola Čavlina, prof. dr. sc. Ivo Uglešić i prof. dr. sc. Matislav Majstrović - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.   
 

3.5.9. Dr. sc. Krešimir Trontl – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektroenergetika u Zavodu za primijenjenu fiziku.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Dubravko Pevec, prof. dr. sc. Nenad Debrecin i prof. dr. sc. Željko Bogdan – 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
 

3.6. Imenovanje stručnih povjerenstava  
� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 9. travnja 2015. godine, 

Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnih povjerenstava za davanje mišljenja u 
postupcima izbora u znanstveno-nastavno zvanje na drugim visokim učilištima:  

 

3.6.1. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Dubrovniku radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent 
za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana programsko inženjerstvo i na radno mjesto docent na 
Sveučilištu u Dubrovniku – 1 izvršitelj, Fakultetsko vijeće Fakulteta za prijavljenog pristupnika dr. sc. Krunoslava 
Žubrinića imenuje stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u sljedećem sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Boris Vrdoljak, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec i prof. dr. sc. Vedran Batoš – Sveučilište u Dubrovniku. 
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3.6.2. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Dubrovniku radi izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije i na radno mjesto docent na Sveučilištu 
u Dubrovniku – 1 izvršitelj, Fakultetsko vijeće Fakulteta za prijavljenu pristupnicu dr. sc. Adrijanu Lipovac 
imenuje stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Borivoj 
Modlic, prof. dr. sc. Mislav Grgić i doc. dr. sc. Ivan Vilović - Sveučilište u Dubrovniku. 
 

3.6.3. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Zagrebu Geotehničkog fakulteta iz Varaždina radi izbora nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent 
na Sveučilištu u Zagrebu Geotehničkom fakultetu iz Varaždina - 1 izvršitelj, Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
prijavljenog pristupnika dr. sc. Roberta Pašička imenuje stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku 
izbora u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić, prof. dr. sc. Nenad Debrecin i doc. dr. sc. Aleksandra 
Anić Vučinić – Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet iz Varaždina.  
 

II. Znanstvena zvanja 
 

3.7.  Izbori u znanstveno zvanje 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 9. travnja 
2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećeg mišljenja:  

 

3.7.1. Dr. sc. Marin Matijaš – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Slavko 
Krajcar, prof. dr. sc. Davor Škrlec i izv. prof. dr. sc. Ranko Goić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Marin Matijaš ispunjava uvjete iz 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.   
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.   
 

3.8. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 9. travnja 
2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnih povjerenstava za davanje 
prijedloga za izbore u znanstvena zvanja:   

 

3.8.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Marka Baneka podnesenim 20. ožujka 2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Zoran Skočir, izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak i prof. dr. sc. Robert Manger – Sveučilište u 
Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

3.8.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Roberta Logožara podnesenim 1. travnja 2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 
sastavu: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović, doc. dr. sc. Leonardo Jelenković i prof. dr. sc. Goran Martinović - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet. 
 

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 9. travnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme 
doktorskog rada i predaganja mentora: 
 

4.1.1. Mr. sc. Mihovil Ivas, dipl. ing. – tema: "Detekcija i zaštita od otočnog pogona fotonaponske elektrane s 
više mrežnih izmjenjivačkih jedinica priključene na srednjenaponsku mrežu". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić 
– predsjednik, prof. dr. sc. Ante Marušić – mentor i prof. dr. sc. Damir Šljivac, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer 
u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.2. Stjepan Tusun, dipl. ing. – tema: "Stabilizator elektromehaničkih njihanja sinkronog generatora zasnovan 
na sinergijskoj teoriji upravljanja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković – 
predsjednik, doc. dr. sc. Igor Erceg – mentor i dr. sc. Tomislav Idžotić, znanstveni suradnik, RJEŠENJE PLUS, 
d.o.o, 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 9. travnja 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. Blaženka Brkljač, mag. ing. – tema: "Napredni sustav regulacije uzbude s kompaundacijom" 
Prihvaća se tema: "Sustav regulacije uzbude sinkronog generatora s kompaundacijom" (Compaund synchronous 
generator excitation control system). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Igor Kuzle. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 7. travnja 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Igora Kuzle o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
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4.2.2. Ivan Bonić, dipl. ing. – tema: "Superluminalna propagacija u umjetnim elektromagnetskim strukturama". 
Prihvaća se tema: "Superluminal propagation in artificial electromagnetic structures" (Superluminalna propagacija 
u umjetnim elektromagnetskim strukturama) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 27. ožujka 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Silvija Hrabara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

4.2.3. Matija Maleš, dipl. ing. – tema: "Automatsko procjenjivanje i poboljšanje estetske kvalitete poslovnih 
portreta" 
Prihvaća se tema: "Automatsko procjenjivanje i poboljšanje estetske kvalitete poslovnih portreta" (Automatic 
aesthetic quality assessment and enhancement of business headshots). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mislav Grgić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 18. ožujka 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Mislava Grgića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

4.2.4. Alan Župan, mag. ing. – tema: "Metoda optimalnog izbora i sklapanja regulacijske prigušnice u 
visokonaponskoj mreži". 
Prihvaća se tema: "Izbor parametara i redoslijeda sklapanja regulacijskih prigušnica u visokonaponskoj mreži" 
(Parameter and switching sequence selection of variable shunt reactors in high voltage network).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 6. ožujka 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ive Uglešića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije.   

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

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 9. travnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju 
članova Povjerenstva za ocjenu disertacije: 

 

4.3.1. Andrea Andrijašević, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Metoda slijepe estimacije vremena odjeka temeljena na značajkama govornoga 
signala". 
Mentori pristupnice prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović i izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
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. Damir Seršić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Kristian 
Jambrošić – član i izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – član. 
 

4.3.2. Mr. sc. Elvisa Bećirović, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Upravljanje vjetroelektranom u primarnoj regulaciji frekvencije 
elektroenergetskoga sustava zasnovano na referentnom modelu".  
Mentori pristupnice prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i prof. dr. sc. Mirza Kušljugić, Univerzitet u Tuzli Fakultet za 
elektrotehniku, Bosna i Hercegovina dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Igor Kuzle – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Vašak 
– član i doc. dr. sc. Jakub Osmić, Univerzitet u Tuzli Fakultet elektrotehnike, Bosna i Hercegovina – član. 
 

4.3.3. Dario Bojanjac, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Raspršenje elektromagnetskoga vala na anizotropnim planarnim i cilindričnim 
strukturama".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Juraj Bartolić – predsjednik, doc. dr. sc. Dubravko Babić 
– član i doc. dr. sc. Pavle Goldstein, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Matematički odsjek 
– član. 
 

4.3.4. Željko Deljac, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Sustav inteligentnih metoda za predviđanje smetnji u širokopojasnim mrežama".  
Mentor pristupnika doc. dr. sc. Mirko Randić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc – predsjednik, prof. dr. sc. Ignac 
Lovrek – član i prof. dr. sc. Slavko Šarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
 

4.3.5. Šandor Ileš, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Optimal control of a tower crane based on the polytopic linear parameter varying model" 
(Optimalno upravljanje stupnim kranom temeljeno na politopskom linearnom parametarski promjenjivom modelu). 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Fetah Kolonić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško – predsjednik, izv. prof. dr. sc. 
Mato Baotić – član i doc. dr. sc. Andrej Jokić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
 

4.3.6. Ashok Mallayya Kanthe, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Secure routing protocol from denial-of-service attack in mobile ad hoc 
networks" (Sigurnosni usmjerni protokol protiv napada uskraćivanja usluge u pokretnim ad hoc mrežama).  
Mentorica pristupnika prof. dr. sc. Dina Šimunić dostavila je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 



5 
 

Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Krešimir Malarić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Vlado 
Sruk – član i prof. dr. sc. Ramjee Prasad, Center for TeleInfrastruktur (CTIF) at Aalborg University, Danska – član. 
 

Odbor za doktorske studije sa sjednice održane 9. travnja 2015. godine predložio je Fakultetskom vijeću 
donošenje odluke o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu 
disertacije za sljedeću podtočku: 
 

4.3.7. Martina Kutija, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Bezsenzorsko upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom temeljeno na fazno 
zatvorenoj petlji". 
Mentor pristupnice doc. dr.sc. Damir Sumina dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Predlaže se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik, doc. dr. sc. Igor Erceg 
– član i doc. dr. sc. Neven Bulić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – član. 
Otvorena je rasprava vezana uz sastav spomenutog stručnog povjerenstva. U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. 
Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Zlatko Maljković, prof. dr. sc. Borivoj Modlic, dekan, prof. dr. sc. Mislav Grgić, prof. dr. 
sc. Maja Matijašević i prof. dr. sc. Nedjeljko Perić. Naime, člankom 17. Pravilnika o doktorskim studijima na 
Sveučilištu u Zagrebu propisano  je da „Članovi povjerenstva za ocjenu doktorskog rada moraju biti izabrani 
najmanje u znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje docenta ili zvanje znanstvenog suradnika, 
ili u ekvivalentno zvanje ako je riječ o članu povjerenstva koji je zvanje stekao u inozemstvu“. Međutim, Fakultet 
elektrotehnike i računarstva je, zbog dosadašnje uspješne prakse i same stručnosti sastava povjerenstva, u 
spomenuta tijela uvijek imenovao bar dva člana u znanstveno-nastavnom zvanju profesor. S obzirom na to da su 
u sastav stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Martine Kutije, dipl. ing., predložena dva docenta, zaključeno 
je da se umjesto doc. dr. sc. Nevena Bulića sa Sveučilišta u Rijeci Tehničkog fakulteta, imenuje prof. dr. sc. Joško 
Deur sa Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta strojarstva i brodogradnje. 
 

Slijedom navedenoga, Odbor za doktorske programe će, u smislu navedene rasprave, odnosno donesenog 
zaključka, pripremiti prijedlog odluke za sjednicu Fakultetskog vijeća ili izmjenu odredbe Pravilnika o doktorskom 
studiju na FER-u. 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 9. travnja 2015. godine i 
provedene rasprave, Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću odluku o pokretanju 
postupka za ocjenu disertacije i imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu disertacije: 

 

4.3.7. Martina Kutija, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Bezsenzorsko upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom temeljeno na fazno 
zatvorenoj petlji". 
Mentor pristupnice doc. dr.sc. Damir Sumina dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik, doc. dr. sc. Igor Erceg 
– član i prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 9. travnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju 
članova Povjerenstva za ocjenu disertacije: 

 

4.3.8. Vedran Miletić, prof. mat. i inform. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Method for optimizing availability of optical telecommunication network 
in presence of correlated failures" (Metoda optimiranja raspoloživosti optičke telekomunikacijske mreže u prisustvu 
koreliranih kvarova). 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Branko Mikac dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željka Car – predsjednica, prof. dr. sc. Ignac Lovrek 
– član i doc. dr. sc. Mladen Tomić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – član. 
 

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

4.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 9. travnja 2015. godine, 

Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju  članova Povjerenstva za obranu 
disertacije: 

 

4.4.1. Ana Branka Jerbić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Extraction of movement related oscillatory changes from electroencephalogram with 
application to brain-computer interface" (Izlučivanje elektroencefalografskih oscilatornih promjena vezanih uz 
pokrete s primjenom na sučelje mozga i računala). 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Mario Cifrek. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Damir Seršić – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Igor Krois – član i izv. prof. dr. sc. Marijan Palmović, Sveučilište u Zagrebu 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Damir 
Seršić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Igor Krois – član i izv. prof. dr. sc. Marijan Palmović, Sveučilište u Zagrebu 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić). 
 

4.4.2. Ivan Mrčela, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Kompenzacija mrtvoga vremena i napona vođenja tranzistora i dioda kod diodno 
pritegnutoga trorazinskoga izmjenjivača".  
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Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Viktor Šunde. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Željko Jakopović 
– predsjednik, doc. dr. sc. Tomislav Burić – član i izv. prof. dr. sc. Denis Pelin, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer 
u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Željko 
Jakopović – predsjednik, doc. dr. sc. Tomislav Burić – član i izv. prof. dr. sc. Denis Pelin, Sveučilište Josip Juraj 
Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član (zamjenik: prof. dr. sc. Željko Ban). 
 

4.4.3. Damir Muha, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Elektromagnetske strukture temeljene na pasivnim i aktivnim metamaterijalima približno 
nulte permitivnosti".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – 
predsjednik, prof. dr. sc. Juraj Bartolić – član i prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za 
elektrotehniku i računarstvo – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš 
– predsjednik, prof. dr. sc. Juraj Bartolić – član i prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za 
elektrotehniku i računarstvo – član (zamjenik: prof. dr. sc. Davor Bonefačić). 
 

4.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Dominik Džaja, mag. ing.    Izv. prof. dr. sc. Igor Lacković – predsjednik 
      Prof. dr. sc. Ratko Magjarević – mentor 

Prof. dr. sc. Vladimir Medved, Kineziološki fakultet, Zagreb 
– član 

 

2. Iris Salihbegović, dipl. ing.   Prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik 
      Izv. prof. dr. sc. Damir Žarko – mentor 

Prof. dr. sc. Veljko Filipan, Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije, Zagreb – član 

 

3. Goran Šeketa, mag. ing.                  Izv. prof. dr. sc. Igor Lacković – predsjednik 
      Prof. dr. sc. Ratko Magjarević – mentor 

Prof. dr. sc. Vladimir Medved – Kineziološki fakultet, 
Zagreb – član 

 

Polje: Računarstvo     
 

Pristupnik/ca       Povjerenstvo 
 

1. Denis Salopek, mag. ing.   Doc. dr. sc. Stjepan Groš – predsjednik 
      Izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc – mentor 

Prof. dr. sc. Julije Ožegović, Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,  
Split – član 

 

4.6. Seminar za stjecanje generičkih vještina 
 

4.6.1. Josip Lončar, mag. ing. – priznaje se, na temelju sudjelovanja na radionici Od projektne ideje do uspješne 
prijave na ESF natječaj i uz suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje generičkih vještina. 
 

4.6.2. Mladen Vukomanović, mag. ing. – priznaje se, na temelju sudjelovanja na radionici Od projektne ideje do 
uspješne prijave na ESF natječaj i uz suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje generičkih 
vještina.   
 

4.7. Prijelaz na doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
 

4.7.1. Ivan Budišćak, 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. 
 

4.7.2. Slavica Robić, 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. 
 

4.8. Nastavak studija (FER-1) 
 

4.8.1. Valentina Zadrija, dipl. ing. – odobrava se nastavak studija na poslijediplomskom sveučilišnom studiju za 
stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti (FER-1) do 30.09.2016. uz obvezu pokretanja postupka prijave 
teme doktorskoga rada. 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 8. sjednici održanoj 10. ožujka 2015. u 346. akademskoj godini 
(2014./2015.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog 
studija predloženicima: 
 

4.9.1. Eva Cetinić, mag. ing. – 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. 
 

4.9.2. Svebor Prstačić, dipl. ing. – 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. 
 

5.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“  
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5.1. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. travnja 2015. godine i 

sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija "Informacijska sigurnost" 
održane 7. travnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće  donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene 
završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

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

5. 2. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. travnja 2015. godine i 

sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija "Informacijska sigurnost" 
održane 7. travnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće  donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane 
završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

5.2.1. DRAŽEN KOREN, dipl. ing.  
Tema: "UPRAVLJANJE INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU PODATKOVNOG CENTRA"  (DATA CENTER 
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – 
predsjednik, prof. dr. sc. Nikola Hadjina – Zagreb – mentor i prof. dr. sc. Miljenko Mikuc. 
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak.                        

5.3. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. travnja 2015. godine i 

sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija "Informacijska sigurnost" 
održane 7. travnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće je donijelo odluku: 

 

5.3.1. BORKO LOVRIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Informacijska sigurnost do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.3.2. TOMISLAV MARIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Informacijska sigurnost do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.3.3. RANKO MIKLIN, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Informacijska 
sigurnost do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.3.4. ČEDOMIR RADOJEVIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Informacijska sigurnost do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.3.5. HRVOJE TERZIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Informacijska sigurnost do 30. travnja 2016. godine. 
 

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

 

5.4. Prijedlog postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. travnja 2015. godine i 

sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdiscipliniranog poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 7. travnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog rada za sljedećeg 
studenta: 

 

5.4.1. SINIŠA PRANJIĆ, dipl. ing. 
Tema: "TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA UVOĐENJA SLJEDEĆE GENERACIJE PRISTUPNIH MREŽA U 
PRIGRADSKA PODRUČJA" ("TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF NEXT GENERATION ACCESS 
NETWORKS DEPLOYMENT IN SUBURBAN AREAS"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Branko Mikac - 
predsjednik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek - mentor i izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet - članica. 
 

5.5. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. travnja 2015. godine i 

sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdiscipliniranog poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 7. travnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće je 
donijelo odluku: 
 

5.5.1. MARIJA KORAJAC, dipl. iur. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.5.2. IVAN VIDLIČKA, dipl. iur. – odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija „Reguliranje 
tržišta elektroničkih komunikacija“ do 30. travnja 2016. godine. 
 

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

5.6. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. travnja 2015. godine i 

sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 7. travnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme 
završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 

 

5.6.1. TOMISLAV PUŠEC, mag. ing. el. 
Prihvaća se tema: "NADZOR I UPRAVLJANJE OPTIČKOM MREŽOM HRVATSKIH ŽELJEZNICA" 
(SUPERVISION AND MANAGEMENT OF CROATIAN RAILWAYS OPTICAL NETWORK). 
Mentorica: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
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5.7. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. travnja 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 7. travnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka 
ocjene završnog specijalističkog rada za sljedeće studente: 

 

5.7.1. DRAŽEN FRANJKOVIĆ, dipl. ing.  
Tema: "SUSTAV ELEKTRIČNOG GRIJANJA SKRETNICA" (ELECTRIC HEATING SYSTEM FOR RAILWAY 
SWITCHES).  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc.  Ivan Petrović – 
predsjednik, prof. dr. sc. Zdravko Toš – Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – mentor i doc. dr. sc. 
Borna Abramović - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
 

5.7.2. Mr. sc. SILVANA LUKETIĆ, dipl. ing.  
Tema: "OPTIMIRANJE VANJSKE RASVJETE ŽELJEZNIČKIH KOLODVORA" (OPTIMIZATION OF RAILWAY 
STATIONS EXTERIOR LIGHTING).  
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. Borna Abramović - Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
prometnih znanosti – član. 
 

5.8. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. travnja 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 7. travnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka 
obrane završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

5.8.1. MARKO ŽGANEC, dipl. ing.  
Tema: "ANALIZA SMETNJI I KVAROVA NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ U SVRHU POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA I UČINKOVITOSTI ODRŽAVANJA" 
(DISTURBANCES AND FAILURE ANALYSIS FOR RAILWAY CROSSINGS IN REPUBLIC OF CROATIA IN THE 
PURPOSE OF INCREASING TRAFFIC SAFETY AND MAINTENANCE EFFICIENCY). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul  – 
predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić – mentorica i dr. sc. Sonja Zentner Pilinsky, profesorica  visoke škole  – 
Tehničko veleučilište Zagreb.                           
Zamjenik: prof. dr. sc. Tomislav Kos. 
 

5.9. Produžetak  poslijediplomskog specijalističkog studija   
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 7. travnja 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 7. travnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće je donijelo odluku: 

 

5.9.1. IVE BIRIN, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Željeznički 
elektrotehnički sustavi do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.9.2. MIRKO BIŽACA, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Željeznički 
elektrotehnički sustavi do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.9.3. TOMISLAV ČORAK, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Željeznički elektrotehnički sustavi do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.9.4. ILIJA ČAVAROVIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Željeznički elektrotehnički sustavi do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.9.5. SAŠA DRAGELJEVIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Željeznički elektrotehnički sustavi do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.9.6. IVAN  ELEZ, dipl. ing. -  odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Željeznički 
elektrotehnički sustavi do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.9.7. MIROSLAV FILIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Željeznički 
elektrotehnički sustavi do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.9.8. VEDRAN LJUBIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Željeznički 
elektrotehnički sustavi do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.9.9. ZORAN MILKOVIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Željeznički elektrotehnički sustavi do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.9.10. BRANKICA NOVAČIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Željeznički elektrotehnički sustavi do 30. travnja 2016. godine. 
 

5.9.11. MILJEN STOJANOVIĆ, dipl. ing. -  odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Željeznički elektrotehnički sustavi do 30. travnja 2016. godine. 
 

6.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

6.1. Konačni rezultati izbora za članove Studentskog zbora FER-a 
 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće da su dana 25. i 26. ožujka 2015. godine na Fakultetu održani 
izbori za članove Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Studentskog zbora FER-a. 
 

U Studentski zbor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu izabrani su:  
1. Martina Tomić, preddiplomski studij - 126 glasova 
2. Ante Orešković, preddiplomski studij - 115 glasova 
3. Valerija Šimić, diplomski studij - 113 glasova 
4. Mirko Kokot, preddiplomski studij - 112 glasova 
5. Kristina Jurković, poslijediplomski studij - 105 glasova 
6. Krešimir Tadić, preddiplomski studij - 105 glasova 
7. Tomislav Maljić, diplomski studij - 104 glasa 
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8.  Zvonimir Relja, preddiplomski studij - 98 glasova 
9.  Ivan Zlatar, preddiplomski studij - 96 glasova 
10.  Frane Kardum, preddiplomski studij - 94 glasa 
11.  Domagoj Kenda, preddiplomski studij - 93 glasa 
12.  Matija Šulc, poslijediplomski studij - 90 glasova 
13.  Vjekoslav Artić, preddiplomski studij - 87 glasova 
14.  Tin Bariša, poslijediplomski studij - 85 glasova 
15.  Dino Lukman, preddiplomski studij - 85 glasova 
16.  Marina Ptiček, poslijediplomski studij - 84 glasa 
17.  Denis Salopek, poslijediplomski studij - 84 glasa 
18.  Lovro Marković, preddiplomski studij - 82 glasa 
19.  Pavle Skočir, poslijediplomski studij - 79 glasova 
20.  Luka Tomašković, preddiplomski studij - 78 glasova 
21.  Matija Džanko, poslijediplomski studij - 75 glasova 
22.  Ivan Varnica, preddiplomski studij - 73 glasa 
23.  Julije Jauk, preddiplomski studij - 72 glasa 
24.  Vanja Smailović, poslijediplomski studij - 72 glasa 
25.  Nino Nikola Stanušić, preddiplomski studij - 71 glas 
26.  Aleksandar Gavrilović, preddiplomski studij - 66 glasova 
27.  Igor Stančin, preddiplomski studij - 66 glasova 
28.  Ivana Storjak, preddiplomski studij - 66 glasova 
29.  Darko Štriga, poslijediplomski studij - 63 glasa 
30.  Leonard Novosel, poslijediplomski studij - 62 glasa 
31.  Josip Vuković, poslijediplomski studij - 61 glas 
 
 
 

      Dekan 
             

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


