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Zapisnik 656. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu održane 23. ožujka 2016. godine 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 18. ožujka 2016. godine.  
 
3.  Izbor predstojnika zavoda i zamjenika predstojnika zavoda FER-a za mandatno razdoblje ak. god. 

2016./2017. i 2017./2018. 
 

� Sukladno članku 26. Statuta FER-a na temelju prijedloga zavoda, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 

odluku 
 

3.1. Za predstojnike zavoda i zamjenike predstojnika zavoda FER-a za mandatno razdoblje akademskih 
godina 2016./2017. i 2017./2018. izabrani su: 

 

  Predstojnik zavoda            Zamjenik predstojnika zavoda 
 

Zavod za primijenjenu fiziku: izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić doc. dr. sc. Krešimir Trontl 
Zavod za primijenjenu matematiku: izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić  doc. dr. sc. Domagoj Kovačević 
Zavod za primijenjeno računarstvo: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj   doc. dr. sc. Ljiljana Brkić 
Zavod za osnove elektrotehnike i  
električka mjerenja:  prof. dr. sc. Roman Malarić   prof. dr. sc. Željko Štih 
Zavod za elektrostrojarstvo i  
automatizaciju:   doc. dr. sc. Damir Sumina   izv. prof. dr. sc. Damir Žarko 
Zavod za visoki napon i energetiku: prof. dr. sc. Igor Kuzle   izv. prof. dr. sc. Davor Grgić 
Zavod za telekomunikacije:  prof. dr. sc. Gordan Ježić   prof. dr. sc. Maja Matijašević 
Zavod za elektroničke sustave i  
obradbu informacija:  prof. dr. sc. Mladen Vučić  prof. dr. sc. Vedran Bilas 
Zavod za automatiku i računalno  
inženjerstvo: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan  doc. dr. sc. Josip Knezović 
Zavod za elektroakustiku: izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek  izv. prof. dr. sc. Kristian Jambrošić 
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku,  
računalne i inteligentne sustave:         prof. dr. sc. Adrijan Barić   prof. dr. sc. Željka Mihajlović 
Zavod za radiokomunikacije:   prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš   izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul 

 

Mandat predstojnika zavoda i zamjenika predstojnika zavoda počinje 1. listopada 2016. godine.  
 

4.  Usvajanje Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
 

� Fakultetsko vijeće je većinom glasova, uz jedan glas protiv, donijelo sljedeću 
 

odluku 
 

4.1. Usvaja se Statut Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva i dostavlja Senatu Sveučilišta 
u Zagrebu na suglasnost.  
 

5.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

5.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
10. ožujka 2016. i 16. ožujka 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u 
znanstveno-nastavna i suradnička zvanja i na radna mjesta prema raspisanim natječajima za 
pristupnike:  

 

5.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 21. prosinca 2015. godine, Narodnim novinama br. 137 od 23. 
prosinca 2015. godine, web stranici Fakulteta od 21. prosinca  2015. godine i web stranici Euraxessa od 23. 
prosinca 2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka 
mjerenja – 1 izvršitelj, prispjele su prijave od dr. sc. Hrvoja Hegeduša i dr. sc. Krunoslava Ivešića.  
Dr. sc. Krunoslav Ivešić pisanim putem odustao je od svoje prijave 8. veljače 2016. godine.    
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Roman Malarić, prof. dr. sc. Damir 
Ilić i prof. dr. sc. Tomislav Kilić – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i pozitivno 
ocijenjenog nastupnog predavanja, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i električka 
mjerenja, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Hrvoja 
Hegeduša izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za osnove elektrotehnike i 
električka mjerenja.     
Izbor potvrđuje vijeće tehničkog područja.  
 

5.1.2. Dr. sc. Mario Matijević - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Krešimir Trontl, izv. prof. dr. sc. Davor Grgić i doc. dr. sc. Jasna Orešković – Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-
geološko-naftni fakultet i pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanja, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda 
za primijenjenu fiziku i Dekana Fakulteta (Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Fakulteta obavijestilo je Odbor 
za izbore u zvanja da nije u mogućnosti dostaviti Mišljenje za pristupnika zbog nedostatka podataka), Fakultetsko 
vijeće dr. sc. Marija Matijevića izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto docent u Zavodu za 
primijenjenu fiziku.    
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.    
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5.1.3. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 21. prosinca 2015. godine, Narodnim novinama br. 137 od 23. 
prosinca 2015. godine, web stranici Fakulteta od 21. prosinca  2015. godine i web stranici Euraxessa od 23. 
prosinca 2015. godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme,  prijave 
su podnijeli Marko Pavelić, mag. ing. i Ivan Slivar, mag. ing.  
Ivan Slivar, mag. ing. pisanim putem odustao je od svoje prijave 9. ožujka 2016. godine.    
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Igor 
Sunday Pandžić i prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, Fakultetsko vijeće Marka Pavelića, mag. ing. izabire u suradničko 
zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za 
telekomunikacije. Za mentora se  imenuje izv. prof. dr. sc. Mario Kušek.   
Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na 
određeno vrijeme u trajanju od šest godina. 
 

5.1.4. Ivan Slivar, 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 Ivana Slivara, mag. 
ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto 
asistent u Zavodu za telekomunikacije, a radi stjecanja stupnja doktora znanosti, za rad na znanstveno-
istraživačkom projektu „Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga 
(MULTI-SKLAD)“.  
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. travnja 2016. do 27. studenoga  2016. godine.  
 

5.2. Reizbori na FER-u 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 10. 
ožujka 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za reizbor na znanstveno-nastavna 
radna mjesta:   

 

5.2.1. Dr. sc. Krešimir Malarić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. 
dr. sc. Robert Nađ, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Tomislav Švedek - Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za radiokomunikacije, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Krešimira Malarića 
reizabire na  znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije u Zavodu za radiokomunikacije.   
 

5.2.2.  Dr. sc. Mladen Vučić - na temelju Izvješća o radu 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 Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Mladena Vučića 
reizabire na  znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.  
 

5.3. Pokretanje postupaka reizbora   
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 10. ožujka 2016. godine, a 
sukladno članku 102. st. 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka za reizbor pristupnika zaposlenih na 
znanstveno-nastavnim radnim mjestima i imenovanju stručnih povjerenstava radi podnošenja 
izvješća o radu:  

 

5.3.1. Dr. sc. Danko Basch – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana procesno računarstvo u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mario Žagar, prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. Željko Hocenski - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek.  
 

5.3.2. Dr. sc. Krešimir Fertalj – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana informacijski sustavi u Zavodu za primijenjeno računarstvo.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Kalpić, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Neven Vrček – Sveučilište  
u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin.  
 

5.3.3. Dr. sc. Martin Dadić – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana radiokomunikacije u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.      
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željko Štih, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Livio Šušnjić – Sveučilište 
u Rijeci Tehnički fakultet.  
 

5.3.4. Dr. sc. Gordan Gledec – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana programsko inženjerstvo u Zavodu za primijenjeno računarstvo.      
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Kalpić, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc i prof. dr. sc. Željko Hutinski - 
Sveučilište  u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin.   
 

5.3.5. Dr. sc. Mario Krnić – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje prirodnih znanosti, polje 
matematika, grana matematička analiza u Zavodu za primijenjenu matematiku.      
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mervan Pašić, prof. dr. sc. Darko Žubrinić i prof. dr. sc. Sanja Varošanec - 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

5.4. Prijedlog za imenovanje stručnog povjerenstva  
 

5.4.1. Odbor za izbore u zvanja predlaže Fakultetskom vijeću da se stavi izvan snage dio odluke donesene na 
650. sjednici Fakultetskog vijeća od 16. rujna 2015. godine pod točkom 4.2.1. o imenovanju stručnog 
povjerenstva i predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje novog stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. 
Krešimir Fertalj, prof. dr. sc. Željko Ban i prof. dr. sc. Mirko Planinić – Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-
matematički fakultet.  
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Na osobni zahtjev članice Odbora za izbore u zvanja prof. dr. sc. Vesne Županović u Zapisnik Odbora za izbore 
u zvanja od 16. ožujka 2016. godine unosi se da je imenovana bila suzdržana glede imenovanja novoga stručnog 
povjerenstva.  
 

U raspravi na Vijeću sudjelovali su predsjednik Odbora za izbore u zvanja, prof. dr. sc. Borivoj Modlic, izv. prof. 
dr. sc. Ilko Brnetić, prof. dr. sc. Neven Elezović, prof. dr. sc. Mislav Grgić, dekan, prof. dr. sc. Damir Seršić, prof. 
dr. sc. Sead Berberović i prof. dr. sc. Ratko Magjarević.  
 

Nakon rasprave, predmetna točka skinuta je s dnevnoga reda, uz jedan glas protiv, s konstatacijom da se od 
ranije imenovanoga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Damir Seršić, prof. dr. sc. Neven Elezović i 
prof. dr. sc Vedran Batoš – Sveučilište u Dubrovniku očekuje donošenje Izvješća na sjednici Fakultetskoga vijeća 
koja će se održati 20. travnja 2016. godine. Ako navedeno stručno povjerenstvo ne dostavi prihvatljivo  Izvješće 
Odboru za izbore u zvanja i Dekanu do spomenute sjednice Fakultetskoga vijeća, imenovat će se novo stručno 
povjerenstvo.  
 

5.5. Imenovanje stručnih povjerenstava po zahtjevu drugih visokih učilišta 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 10. 
ožujka 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je  odluku o imenovanju stručnih povjerenstava 
u postupcima izbora u znanstveno-nastavna zvanja na drugim visokim učilištima:  

 

5.5.1. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Dubrovniku radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija 
na Sveučilištu u Dubrovniku – 1 izvršitelj,  Fakultetsko vijeće za prijavljenog pristupnika dr. sc. Marija Miličevića 
imenuje stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Mirta 
Baranović, prof. dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc. Vedran Batoš – Sveučilište u Dubrovniku.  
 

5.5.2. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Dubrovniku radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije 
na Sveučilištu u Dubrovniku – 1 izvršitelj,  Fakultetsko vijeće za prijavljenog pristupnika dr. sc. Ivana Vilovića 
imenuje stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Gordan Šišul,  prof. dr. sc. Robert Nađ i prof. dr. sc. Nikša Burum – Sveučilište u Dubrovniku.  
 

5.6.  Izbori u znanstvena zvanja  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 10. 
ožujka 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   

 

5.6.1. Dr. sc. Tomislav Rolich – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Željka Mihajlović, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj i prof. dr. sc. Goran Hudec – Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Tomislav Rolich ispunjava uvjete iz 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.    
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

5.6.2. Dr. sc. Krešimir Pripužić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. 
sc. Ivana Podnar Žarko, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,  Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Krešimir Pripužić 
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 i izbor u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.    
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupci izbora pokrenuti na osobni zahtjev.  
 

5.7.  Izbor u znanstveno zvanje - donošenje posebne Odluke 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 16. ožujka 2016. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je posebnu Odluku:    

 

5.7.1. U svezi postupka izbora dr. sc. Hrvoja Pandžića u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, prije isteka roka od pet godina od prethodnog izbora u niže znanstveno 
zvanje Fakultetsko vijeće donosi posebnu Odluku kojom se konstatira da je iz prikazane znanstvene djelatnosti 
dr. sc. Hrvoja Pandžića u Izvješću stručnoga povjerenstva vidljivo da ispunjava i uvjete za izbor u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik, odnosno i uvjete za izbor u više znanstveno zvanje od zvanja za koje se predlaže 
izbor. Postupak za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik pokrenut je na osobni zahtjev 
dr.sc. Hrvoja Pandžića.   
 

5.8. Imenovanje stručnih povjerenstava  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
10. ožujka 2016. i 16. ožujka 2016., Fakultetsko vijeću donijelo je odluku o  imenovanju stručnih 
povjerenstava za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje:  

 

5.8.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Marija Vražića podnesenim 1. ožujka 2016. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Zoran Lulić - Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet strojarstva i brodogradnje.   
 

5.8.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Boška Mileševića podnesenim 15. ožujka 2016. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Ivo Uglešić, prof. dr. sc. Zlatko Maljković i dr. sc. Srđan Žutobradić, 
znanstveni suradnik – Hrvatska energetska regulatorna agencija.    
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5.8.3. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Dalibora Filipovića-Grčića podnesenim 25. veljače 2016. godine 
za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje  stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u 
znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Željko Štih, izv. prof. dr. sc. Bojan Trkulja i prof. dr. sc. Livio 
Šušnjić - Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet.  
 

6.         Prijedlozi Odbora za doktorske studije   
 

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

 

6.1.1. Stipe Ćurlin, dipl. ing. – tema: "Određivanje kritičnih svojstvenih vrijednosti elektroenergetskog sustava 
sa značajnim udjelom vjetroelektrana". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Mato Baotić – predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – mentor i doc. dr. sc. Predrag Marić, Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.2. Tihomir Knežević, dipl. ing. – tema: "Ultra-tanki slojevi čistoga amorfnog bora na siliciju - fizikalne 
karakteristike i primjena u silicijskim detektorima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Marko 
Koričić – predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Suligoj – mentor, prof. dr. sc. Lis K. Nanver, University of Twente, 
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science, Nizozemska – mentorica, izv. prof. dr. sc. 
Lahorija Bistričić – članica i dr. sc. Petar Pervan, znanstveni savjetnik, Institut za fiziku, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.3. Goran Molnar, mag. ing. – tema: "Metaheurističke tehnike za praktične probleme sa skupom 
evaluacijom". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Marko 
Čupić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. 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. 
 

6.1.4. Ivan Slivar, mag. ing. – tema: "Optimizacija iskustvene kvalitete igara zasnovanih na računalnom oblaku 
temeljena na strategijama prilagodbe video kodiranja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Maja 
Matijašević – predsjednica, doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov – mentorica i dr. techn. Sebastian Egger, znanstveni 
suradnik, Austrian Institute of Technology, Seibersdorf, Austrija – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.5. Josip Tošić, dipl. ing. – tema: "Adaptivna zaštita naprednih mreža". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Slavko 
Krajcar – predsjednik, prof. dr. sc. Ante Marušić – mentor i doc. dr. sc. Dubravko Franković, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.6. Mr. sc. Mario Weber, dipl. ing. – tema: "Regulacija tržišta Interneta stvari". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mario Kušek 
– predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko – mentorica i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.2. 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 10. ožujka 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: 

 

6.2.1. Ivica Draganjac, dipl. ing. – tema: "Decentralizirano upravljanje automatski vođenim vozilima sa 
slobodnim odabirom putanja u automatiziranim skladištima". 
Prihvaća se tema: "Decentralized control of free ranging automated guided vehicles in industrial environments" 
(Decentralizirano upravljanje automatski vođenim vozilima sa slobodnim odabirom putanja u industrijskim 
okruženjima).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 10. veljače 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Zdenka Kovačića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
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6.2.2. Vladimir Franki, mag. ing. – tema: "Energetska sigurnost, politika i tehnologija u Jugoistočnoj Europi: 
Predstavljanje i primjena indeksa energetske sigurnosti za Hrvatsku". 
Prihvaća se tema: "Utvrđivanje statičkog indeksa elektroenergetske sigurnosti u tržišnim uvjetima" (Defining 
static index of energy security in market environment).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak i izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 23. veljače 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Sejida Tešnjaka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.3. Nikola Hure, mag. ing. – tema: "Višekriterijsko prediktivno upravljanje vjetroagregatom". 
Prihvaća se tema: "Set-theoretic control of a wind turbine" (Upravljanje vjetroagregatom zasnovano na teoriji 
skupova). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 11. veljače 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Marija Vaška o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.2.4. Tino Jerčić, mag. ing. – tema: "Prediktivno upravljanje sinkronim motorom s unutarnjim trajnim 
magnetima uz minimizaciju elektromagnetskih gubitaka". 
Prihvaća se tema: "Prediktivno upravljanje sinkronim motorom s unutarnjim trajnim magnetima s ciljem 
minimiziranja elektromagnetskih gubitaka" (Predictive control of interior permanent magnet synchronous motor 
aiming at minimization of electromagnetic losses).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 4. ožujka 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora izv. prof. dr. sc. Damira Žarka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

6.2.5. Goran Kujundžić, dipl. ing. – tema: "Estimacija i prediktivno upravljanje baterijom u mikromreži". 
Prihvaća se tema: "Estimacija i prediktivno upravljanje baterijom u mikromreži" (Estimation and predictive control 
of a battery in a microgrid).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 22. veljače 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Marija Vaška o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.6. Ana Mik, dipl. ing. – tema: "Upravljanje imovinom rasklopnog postrojenja". 
Javni razgovor održan je 4. veljače 2016. godine.  
Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav 
Tomiša – predsjednik, prof. dr. sc. Igor Kuzle – mentor i doc. dr. sc. Tonći Modrić, Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član, pristupnica Ana Mik, dipl. ing. upućuje se na nastavak 
istraživanja i ponovljeni postupak odobravanja teme za stjecanje doktorata znanosti. 
 

6.2.7. Mr. sc. Vladimir Valentić, dipl. ing. – tema: "Modeliranje nezavisnog proizvođača električne energije u 
uvjetima obveze smanjenja stakleničkih plinova". 
Prihvaća se tema: "Model nezavisnoga proizvođača električne energije s ugrađenim sustavom za smanjenje 
emisija ugljičnog dioksida" (Model of independent power producer equipped with technology for carbon dioxide 
emission reduction).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak i izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 23. veljače 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Sejida Tešnjaka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.3.  Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 10. ožujka 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za 
obranu disertacije: 

 

6.3.1. Mario Bogdanović, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Procjena kanala u frekvencijskoj domeni u komunikacijskim mrežama koje koriste 
OFDM". 
Mentor pristupnika je prof. dr. sc. Alen Bažant.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Kos – 
predsjednik, doc. dr. sc. Željko Ilić – član i naslovni izv. prof. dr. sc. Dubravko Sabolić, Hrvatski operator 
prijenosnog sustava, d.o.o., Zagreb – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Mladen 
Kos – predsjednik, doc. dr. sc. Željko Ilić – član i naslovni izv. prof. dr. sc. Dubravko Sabolić, Hrvatski operator 
prijenosnog sustava, d.o.o., Zagreb – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul). 
 

6.3.2. Toni Petrinić, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Koordinirano upravljanje više mobilnih robota s kinematičkim i dinamičkim 
ograničenjima". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
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Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 
– predsjednik, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – član i dr. sc. Mišel Brezak, znanstveni suradnik, Scopic Software 
Ltd., SAD – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – predsjednik, prof. 
dr. sc. Stjepan Bogdan – član i dr. sc. Mišel Brezak, znanstveni suradnik, Scopic Software Ltd., SAD – član 
(zamjenik: doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti). 
 

6.3.3. Sonja Ravlić, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Prepoznavanje visokoomskih kvarova u mrežama srednjega napona uzemljenima preko 
transformatora za uzemljenje zvjezdišta". 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Ante Marušić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Uglešić – 
predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – član i dr. sc. Srđan Žutobradić, znanstveni suradnik, Hrvatska energetska 
regulatorna agencija, Zagreb – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Uglešić – 
predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – član i dr. sc. Srđan Žutobradić, znanstveni suradnik, Hrvatska energetska 
regulatorna agencija, Zagreb – član (zamjenik: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak). 
 

6.3.4. Valter Vasić, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Protokol za sigurno dogovaranje kriptografski prilagodljive komunikacije neovisan o 
sloju".  
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Miljenko Mikuc. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marin Golub 
– predsjednik, naslovni izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb – član i prof. dr. sc. 
Drago Žagar, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – član te se imenuje 
povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marin Golub – predsjednik, naslovni izv. prof. dr. sc. Darko 
Huljenić, Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb – član i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – član (zamjenik: doc. dr. sc. Stjepan Groš). 
 

6.4.  Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Sabina Krivec, mag. ing.   Doc. dr. sc. Marko Koričić – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Tomislav Suligoj – mentor 

Dr. sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb – član                     

Polje: Računarstvo     
 

Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Maria Brbić, mag. ing.             Izv. prof. dr. sc. Mile Šikić – predsjednik 
                                          Prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić – 
                                          mentorica 

Dr. sc. Dragan Gamberger, znanstveni  savjetnik, Institut 
Ruđer Bošković, Zagreb – član 
 

2. Rebeka Čorić, mag. ing.  Izv. prof. dr. sc. Marin Golub – predsjednik 
     Izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović – mentor 

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Rolich, Tekstilno- tehnološki 
fakultet, Zagreb – član 

 

3. Mateja Đumić, mag. ing.   Izv. prof. dr. sc. Marin Golub – predsjednik 
     Izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović – mentor 

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Rolich, Tekstilno- tehnološki 
fakultet, Zagreb – član   

 

4. Martin Soldić, mag. ing.  Izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – predsjednik 
               Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić – mentor 
              Prof. dr. sc. Ivo Ipšić, Tehnički fakultet, 
               Rijeka – član 
 

6.5. Izvedbeni plan doktorskoga studija za ak. god. 2015./2016. – izmjena (ljetni semestar)  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 10. ožujka 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

odluku 
 

6.5.1. Prihvaća se promjena u Izvedbenom planu doktorskoga studija FER-a za ak. god. 2015./2016. (ljetni 
semestar), kako slijedi:  
 

Imenovanje nositelja: 
 

- Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika 
Nositelji: prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić, dr. sc. Zdenko Šimić, viši znanstveni suradnik i doc. dr. sc. Siniša Šadek).  
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić i izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić).  
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 7. sjednici koja je održana 9. veljače 2016. u 347. akademskoj godini 
(2015./2016.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

6.6.1. Tomislav Alinjak, dipl. ing. – tema: Minimizacija gubitaka snage u distribucijskoj mreži sa značajnim 
udjelom fotonaponskih elektrana primjenom metode umjetnih kolonija pčela (Minimisation of power losses in a 
power distribution network with high penetration of photovoltaics using artificial bee colony method). 
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Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
 

6.6.2. Marko Filipović, mag. ing. – tema: Strategija oporavka od zastoja robotizirane radne stanice zasnovana 
na matricama kvalitete tretmana i stope kvarova (Robot workstation failure recovery strategy based on treatment 
quality and resource failure matrices). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan. 
 

6.6.3. Mr. sc. Goran Gvozden, dipl. ing. – tema: Objektivna mjera kvalitete zamućenih slika zasnovana na 
percepcijski bitnim značajkama u prostorno-frekvencijskoj domeni (Objective quality metric for blurred images 
based on perceptually significant features in spatio-frequency domain). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
 

6.6.4. Luka Humski, mag. ing. – tema: Oblikovanje obogaćenoga društvenoga grafa na temelju koncepta 
udaljenosti (Modelling of enriched social graph based on concept of distance). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Damir Pintar. 
 

6.6.5. Marinko Kovačić, dipl. ing. – tema: Metoda optimiranja trorazinskoga pretvarača za pomoćna napajanja 
tračničkih vozila (Design optimization method of three level inverter for auxiliary power supplies in railway 
vehicles). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Viktor Šunde. 
 

6.6.6. Ivan Maurović, mag. ing. – tema: Autonomno istraživanje nepoznatih velikih unutarnjih prostora mobilnim 
robotom za izgradnju trodimenzionalnoga modela (Autonomous exploration of unknown large indoor 
environments by a mobile robot for threedimensional model building). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
 

6.6.7. Hrvoje Mihaldinec, mag. ing. – tema: Prepoznavanje pokreta ljudskoga tijela fuzijom podataka 
ultraširokopojasnih lokalizacijskih senzora i inercijskih senzora (Human body motion recognition using ultra-
wideband localization sensors and inertial sensors data fusion) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Hrvoje Džapo. 
 

6.6.8. Krešimir Mišura, mag. ing. – tema: Programski agenti za posredničke usluge u Internetu stvari (Software 
agents for mediator services in Internet of things). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mario Žagar. 
 

6.6.9. Mr. sc. Josip Nađ, dipl. ing. – tema: Unaprjeđenje procesa poslovnoga odlučivanja primjenom 
analitičkoga modela transformatora u softveru za planiranje resursa (Improvement of business decision making 
process using analytical model of transformer in enterprise resource planning software). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Vražić. 
 

6.6.10. Marina Paprika, dipl. ing. – tema: Izdvajanje parametara evociranih potencijala u vremensko-
frekvencijskom prostoru paradigmom s neprekinutim zvučnim podražajima (Extraction of evoked potentials 
parameters in time-frequency space using uninterrupted sound paradigm). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Mario Cifrek. 
 

6.6.11. Katija Rak, dipl. ing. – tema: Model procjene količine posla za razvoj programskih rješenja zasnovan na 
višestrukom korištenju slučajeva uporabe (Effort estimation model for software development projects based on 
use case reusability). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Željka Car. 
 

6.6.12. Pavle Skočir, mag. ing. – tema: Energetski učinkovito pružanje usluga u sustavu komunikacije stroja sa 
strojem (Energy efficient service provisioning in Machine-to-Machine system). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

6.6.13. Mr. sc. Boris Sučić, dipl. ing. – tema: Model sustava za gospodarenje energijom u zgradarstvu 
zasnovan na kontekstualnim parametrima (Model of energy management systems in buildings based on 
contextual parameters). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić. 
 

6.6.14. Bojan Vondra, dipl. ing. – tema: Pridruživanje radarskih podataka manevrirajućem cilju uz smetnje 
uzrokovane odjekom od mora (Manoeuvring target radar data association in presence of sea clutter). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Bonefačić. 
 

6.6.15. Mladen Vukomanović, mag. ing. – tema: Modeliranje struktura za vođenje i zračenje elektromagnetske 
energije zasnovanih na tehnologiji valovoda sa zabranjenim pojasom frekvencija (Modelling of electromagnetic 
guiding and radiating structures based on gap waveguide technology). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš. 
 

6.6.16. Mr. sc. Ivona Zakarija, dipl. ing. – tema: Sinteza procesa iz tokova podataka temeljena na induktivnom 
strojnom učenju (Process synthesis from data streams based on inductive machine learning). 
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Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković. 
 

6.6.17. Tomislav Župan, dipl. ing. – Metodologija proračuna raspodjele unutarnjih prenapona duž namota 
transformatora primjenom koncentriranih parametara (Methodology for calculation of transformer windings' 
internal overvoltage distribution using lumped parameters). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Štih. 
 

7.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“  
 

7.1. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 8. ožujka 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
održane 8. ožujka 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o  pokretanju postupka 
ocjene završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

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

7.2.  Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 8. ožujka 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
održane 8. ožujka 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka 
obrane završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

7.2.1. DARKO HRESTAK, dipl. ing.  
Tema: "PROGRAMSKI ALAT ZA STVARANJE SUPSTITUCIJSKIH TABLICA" (SOFTWARE TOOL FOR 
GENERATION OF SUBSTITUTION TABLES). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Marin Golub - mentor i prof. dr. sc. Andrej Dujella - Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno matematički fakultet. 
Zamjenik: doc. dr. sc. Stjepan Groš. 
 

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

 

7.3.  Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 8. ožujka 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 8. ožujka 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog 
rada za sljedećeg studenta:   

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

7.4.  Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 8. ožujka 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 8. ožujka 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog 
rada za sljedeću studenticu: 

 

7.4.1. Mr. sc. NATAŠA OLIVA PRGEŠA, dipl. oec. 
Tema: "RAČUNOVODSTVENO RAZDVAJANJE KAO TEMELJ MODELIRANJA TROŠKOVA U 
ŽELJEZNIČKOM SUSTAVU" (ACCOUNTING SEPARATION AS THE BASIS FOR COST MODELLING IN RAIL 
SYSTEM). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević – 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u 
Zagrebu Ekonomski fakultet - mentorica i prof. dr. sc. Ignac Lovrek - član. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

III.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“  
 

7.5.  Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 8. ožujka 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Transformatori“ održane 8. 
ožujka 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog 
specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 
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7.5.1. IGOR PERŠINEC, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "REGULACIJA NAPONA MREŽNOG ENERGETSKOG TRANSFORMATORA S POMOĆU 
POBUDNOG TRANSFORMATORA" (VOLTAGE REGULATION OF NETWORK POWER TRANSFORMER 
WITH BOOSTER TRANSFORMER) 
Mentor: prof. dr. sc. Željko Štih. 
 

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

7.6.  Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 8. ožujka 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 8. ožujka 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju 
postupka ocjene završnog specijalističkog rada za sljedeće studente: 

 

7.6.1. IVAN ELEZ, dipl. ing.  
Tema: "ELEKTRONIČKI SKLOP ZA DALJINSKO DOJAVLJIVANJE KVARA SIGNALNO-SIGURNOSNIH 
UREĐAJA I NJEGOVE PRIMJENE" (ELECTRONIC DEVICE FOR REMOTE FAULT INDICATION ON 
SIGNALLING-SAFETY DEVICES AND ITS APPLICATIONS). 
Imenuje se Povjerenstvo za 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.  
 

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

7.6.3. MARKO KUKIĆ, mag. ing.  
Tema: "ELEKTRONIČKA SIGNALNO-SIGURNOSNA SUČELJA PREMA ČOVJEKU"  (ELECTRONIC 
SIGNAL-SAFETY MAN-MACHINE INTERFACES). 
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. 
Hrvoje Haramina - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti - član.  
 

7.7. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 8. ožujka 2016. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 8. ožujka 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju 
postupka obrane završnog specijalističkog rada za sljedeće studente: 

 

7.7.1. MIROSLAV FILIĆ, dipl. ing.  
Tema: "ELEKTRONIČKI SIGNALNO-SIGURNOSNI UREĐAJI ZA OSIGURANJE ŽELJEZNIČKO-
CESTOVNIH PRIJELAZA" (ELECTRONIC SIGNALLING-SAFETY DEVICES FOR SECURING RAILWAY 
LEVEL CROSSINGS). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Zdravko Toš - 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti - predsjednik, prof. dr. sc. Ivan Petrović - mentor i doc. dr. sc. 
Borna Abramović - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti - član.  
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić. 
 

7.7.2. VEDRAN LJUBIĆ, dipl. ing.  
Tema: "AUTOMATIZIRANO UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA U RAZINI" 
(AUTOMATIC CONTROL OF RAILWAY LEVEL CROSSINGS). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Petrović - 
predsjednik, prof. dr. sc. 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.  
Zamjenik: doc. dr. sc. Hrvoje Haramina - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 

7.7.3. BRANKICA NOVAČIĆ, dipl. ing.  
Tema: "PRIMJENJIVOST VIDEONADZORA U ŽELJEZNIČKOM SUSTAVU" (THE APPLICABILITY OF VIDEO 
SURVEILLANCE IN THE RAILWAY SYSTEM). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Sonja Grgić - 
predsjednica, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan - mentor i dr. sc. Sonja Zentner Pilinsky - profesorica visoke škole - 
Tehničko veleučilište Zagreb - članica.  
Zamjenik: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
 

8.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

8.1. Izvješće Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o raspisanim natječajima za dodjelu Nagrada kako slijedi: 
 

1). Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade u ak. god. 2015./2016. 
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za najbolje studentske radove i umjetnička 
ostvarenja u akademskoj godini 2015./2016. 
Tekst Natječaja i Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade s općim uputama za pisanje i tehničko opremanje studentskih 
radova predloženih za Nagradu objavljeni su na web stranici Sveučilišta. 
Studenti su dužni do petka, 29. travnja 2016. godine do 16.00 sati obaviti prijavu rada za Rektorovu nagradu 
popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/rektorova/, a 
mentor je dužan do gore navedenog roka u odgovarajući obrazac na mrežnim stranicama Sveučilišta upisati 
obrazloženje po čemu predloženi rad udovoljava kriterijima izvrsnosti te isto obrazloženje i rad poslati Povjerenstvu 
za nagrađivanje djelatnika i studenata FER-a (predsjednici Povjerenstva doc. dr. sc. Sandi Pleslić i Ivi Piški). 
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Studentski radovi u uvezanom obliku i recenzije mentora predaju se u dva primjerka Povjerenstvu za nagrađivanje 
zaposlenika i studenata FER-a (putem urudžbenog zapisnika), do ponedjeljka, 2. svibnja 2016. godine do 12.00 
sati. 

 

2). Natječaj za dodjelu nagrade "Hrvoje Požar" 
Glavni odbor Zaklade "Hrvoje Požar", objavio je natječaj za dodjelu godišnje nagrade "Hrvoje Požar" znanstvenim i 
stručnim djelatnicima te za dodjelu stipendija studentima energetskog usmjerenja. 
Prijedlozi se podnose tajništvu Hrvatskog energetskog društva.  
Natječaj je otvoren od 1. do 30. travnja 2016. godine. 

 

3). Natječaj tvrtke Agrokor za inovativne studentske radove u 2016. godini: Inovacijom do poslovne prilike 
U organizaciji tvrtke mStart, Agrokor d.d. s društvima koja čine Agrokor koncern, ponovno otvara natječaj te poziva 
redovne studente: 
� Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 
� Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 
� Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu 
� Tehničkog veleučilišta u Zagrebu 
da ponude tehnološko rješenje kao odgovor na postavljene stvarne izazove tvrtki članica Agrokor koncerna iz 
područja poslovnih procesa, elektroničkog poslovanja, organizacije, marketinga, unaprjeđenja usluga i robotizirane 
proizvodnje i to na način kako je određeno u uvjetima natječaja. 
� Prvi krug – Prijavi inovativnu ideju 

U prvom krugu studenti prijavljuju svoje ideje kroz internet formu na sljedećoj adresi:  http://inovativko.mstart.hr/  
Prijave se primaju do 4. travnja 2016. godine u ponoć. 

� Drugi krug – Stvori svoju poslovnu priliku 
Završite akademsku godinu našim natječajem i budite među najboljima! 

� Nagrada za sve timove koji prođu u drugi krug: 
Dvodnevni stručni obilazak tehničkih i proizvodnih centara Agrokor koncerna. 

 

4). Nagrada "Danubius Young Scientist Award" 
Nagrada "Danubius Young Scientist Award" ustanovljena je 2011. godine od strane Austrijskog federalnog 
ministarstva znanosti, istraživanja i ekonomije (BMWFW) i Instituta za područje Dunava i središnje Europe (IDM) 
sa željom nagrađivanja osoba s izvanrednim postignućima u svojim znanstvenim aktivnostima i rezultatima 
vezanim za područje Dunava. Nagradit će se 14 mladih znanstvenika - jedan iz svake zemlje koja je dio EU 
Strategije za područje Dunava. 
Pojedinačna nagrada je 1.200 EUR. 
Poticaji za prijedloge trebaju se dostaviti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a najkasnije 
do petka, 8. travnja 2016. godine u 12.00 sati putem urudžbenog zapisnika i elektronički, predsjednici 
Povjerenstva, doc. dr. sc. Sandi Pleslić, Cc. gđi Ivi Piški. 
Rok za podnošenje prijedloga je do utorka, 17. svibnja 2016. godine do 23.59 sati. 

 

      Dekan 

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


