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Zapisnik 655. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 24. veljače 2016. godine 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 19. veljače 2016. godine.  
 

2.  Izbor dekana Fakulteta  elektrotehnike  i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za  mandatno razdoblje 
ak. god. 2016./2017. i 2017./2018. 
 

� Na temelju rezultata tajnog glasovanja, sukladno članku 15. i 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva i članku 42. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko 
vijeće donijelo je sljedeću 

odluku 
 

Za dekana Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva izabran je prof. dr. sc. Mislav Grgić 
za mandatno razdoblje akademskih godina 2016./2017. i 2017./2018. 
 

3.  Izbor prodekana Fakulteta  elektrotehnike  i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje 
ak. god. 2016./2017. i 2017./2018. 
 

� Na temelju rezultata tajnog glasovanja sukladno članku 18. Statuta FER-a, Fakultetsko vijeće 
donijelo je  

odluku 
 

Za prodekane Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva izabrani su: 
 

- Izv. prof. dr. sc. Marko Delimar za prodekana za nastavu, 
- Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec za prodekana za znanost, 
- Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić za prodekana za poslovanje, 
 

za mandatno razdoblje akademskih godina 2016./2017. i 2017./2018. 
 

5.  Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata  
 

- Davanje potpore prijedlogu za dodjelu nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2015. 
godinu 

 

� Na temelju javnog pozivnog natječaja objavljenog na stranici Akademije tehničkih znanosti 
Hrvatske, prijedloga skupine znanstvenika članova Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, 
prof. dr. sc. Nikole Čavline, prof. dr. sc. Slavka Krajcara, izv. prof. dr. sc. Željka Tomšića, prof. 
dr. sc. Nenada Debrecina i izv. prof. dr. sc. Davora Grgića, prijedloga Zavoda za visoki napon i 
energetiku i Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 16. veljače 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

5.1. Podržava se prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade Akademije  tehničkih znanosti Hrvatske 
za 2015. godinu, kako slijedi: 

 

- Za dodjelu Nagrade mladom znanstveniku „Vera Johanides“ predlaže se: 
 

- Dr. sc. Tomislav Capuder za iznimno zapaženi znanstveni, stručni i obrazovni rad u posljednjih pet 
godina u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika te 
posebno za  iznimne istraživačke i stručne rezultate ostvarene u integraciji obnovljivih izvora 
električne energije, u proučavanju fleksibilnosti energetskog sustava te u integraciji naprednih 
tehnologija u elektroenergetski sustav.  

 

6.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

6.1. Izbori na FER-u                            
 

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

 

6.1.1. Dr. sc. Marko Bosiljevac - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Mirko Planinić – Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-
matematički fakultet i pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanja, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za 
radiokomunikacije, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće 
dr. sc. Marka Bosiljevca izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije i na radno mjesto docent u Zavodu za 
radiokomunikacije.    
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.    
 

6.1.2. Dr. sc. Ivana Nižetić Kosović - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. 
dr. sc. Krešimir Fertalj, prof. dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc. Vedran Batoš – Sveučilište u Dubrovniku i 
pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanja, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjeno 
računarstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Ivanu Nižetić Kosović izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana informacijski sustavi i na radno mjesto docent u Zavodu za 
primijenjeno računarstvo.     
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.    
 

6.1.3. Dr. sc. Martin Žagar - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Mario 
Kovač, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić i prof. dr. sc. Željko Hocenski – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet Osijek i pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanja, uz pribavljena Mišljenja Kolegija 
Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana 
Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Martina Žagara izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme 
od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana procesno računarstvo i na radno mjesto 
docent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.      
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.    
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6.1.4. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 1. listopada 2015. godine, Narodnim novinama br. 104 od 30. 
rujna 2015. godine, web stranici Fakulteta od 1. listopada   2015. godine i web stranici Euraxessa od 5. listopada 
2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto docent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 
izvršitelj, prispjele su prijave od dr. sc. Tomislava Capudera, dr. sc. Božidara Filipović-Grčića i dr. sc. Milivoja 
Mandića.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Igor Kuzle, doc. dr. sc. Juraj Havelka i prof. dr. sc. Matislav 
Majstrović – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje konstatiralo je da su svi 
pristupnici izabrani u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika. Nadalje povjerenstvo je utvrdilo da svi pristupnici ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 
postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnika o dodatnim uvjetima FER-a za izbore u znanstveno-
nastavna zvanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.  
Svi pristupnici imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja kao i Mišljenja Dekana Fakulteta. 
Pristupnici dr. sc. Tomislav Capuder i dr. sc Božidar Filipović-Grčić imaju pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda 
za visoki napon i energetiku, dok pristupnik dr. sc. Milivoj Mandić ima negativno mišljenje Kolegija Zavoda za 
visoki napon i energetiku.  
Povjerenstvo za  upravljanje kvalitetom Fakulteta obavijestilo je Odbor za izbore u zvanja da nije u mogućnosti 
dostaviti Mišljenje niti za jednog pristupnika zbog nedostatka podataka.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće dr. sc. Tomislava 
Capudera izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanost, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika  i na radno mjesto docent u Zavodu za visoki napon i 
energetiku. 
Izbor potvrđuje vijeće tehničkog područja.  
 

6.1.5. Luka Humski, mag. ing. - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Zoran Skočir, doc. dr. sc. Damir Pintar i izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak,   Fakultetsko vijeće Luku Humskog, 
mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno 
mjesto asistent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.   
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Damir Pintar.  
Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme.  
 

6.1.6. Nikolina Frid, mag. ing. - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. 
sc. Vlado Sruk, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić, Fakultetsko vijeće Nikolinu Frid, 
mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
arhitektura računalnih sustava i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne 
i inteligentne sustave.  
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk.    
Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanom će se sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme.   
 

6.1.7. 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 elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu 
informacija - 2 izvršitelja, prijave su podnijele Sara Žulj, mag. ing. i Maja Bellotti, mag. ing.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ratko Magjarević, prof. dr. sc. Mladen Vučić i izv. prof. dr. sc. 
Zoran Kalafatić konstatiralo je da obje pristupnice ispunjavaju uvjete za izbor u suradničko zvanje asistent.  
 

Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće: 
 

6.1.7.1. Saru Žulj, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ratko Magjarević.  
 

6.1.7.2. Maju Bellotti, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Mladen Vučić.  
 

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanima će se sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme.  
 

6.1.8. 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, grana procesno računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno 
inženjerstvo - 2 izvršitelja, prijave su podnijeli Branimir Pervan, mag. ing. i Alen Duspara, mag. ing.  
Stručno povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Josip Knezović, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić i izv. prof. dr. sc. 
Vlado Sruk konstatiralo je da oba pristupnika ispunjavaju uvjete za izbor u suradničko zvanje asistent.  
 

Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće: 
 

6.1.8.1. Branimira Pervana, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo. 
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Josip Knezović.  
 

6.1.8.2. Alena Dusparu, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.  
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić.  
 

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanima će se sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme.  
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6.1.9. 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 primijenjeno računarstvo - 1 izvršitelj, prijave su 
podnijeli Marina Ptiček, mag. ing. i Teo Manojlović, mag. ing. 
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, prof. dr. sc. Mirta Baranović izv. prof. dr. sc. Marin 
Golub konstatiralo je da oboje pristupnika ispunjava uvjete za izbor u suradničko zvanje asistent.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće  Marinu Ptiček, mag. 
ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto 
asistent u Zavodu za primijenjeno računarstvo. 
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak.  
Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanom će se sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme.  
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih je predložen izbor imenovane 
pristupnice.  
 

6.1.10. Dr. sc. Mirko Sužnjević – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Lea Skorin-Kapov, prof. dr. sc. Maja Matijašević i doc. dr. sc. Damir Pintar, Fakultetsko vijeće dr. sc. Mirka 
Sužnjevića izabire za suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za telekomunikacije, radi obavljanja istraživačkih 
poslova na projektu HRZZ-a „Kooperativno upravljanje iskustvenom kvalitetom u pokretnim mrežama za 
interaktivne višemedijske aplikacije u računalnom oblaku“ (HRZZ-QMANIC).  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. ožujka 2016. do 28. veljače  2017. godine.  
 

6.1.11. Dr. sc. Stjepan Picek – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Ante Đerek, izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Stjepana Piceka izabire za suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave, radi obavljanja istraživačkih poslova na istraživačkom projektu  HRZZ-a „Heuristička 
optimizacija u kriptologiji“.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. ožujka 2016. do 28. veljače  2018. godine.  
 

6.1.12. Ivana Rašan Sladoljev, dipl. oec. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
doc. dr. sc. Vedran Podobnik, izv. prof. dr. sc. Željka Car i prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić – Sveučilište u 
Zagrebu Filozofski fakultet, Fakultetsko vijeće  Ivanu Rašan Sladoljev, dipl. oec. izabire u suradničko zvanje 
asistent za područje društvenih  znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti i na radno mjesto 
asistent u Zavodu za telekomunikacije, a radi stjecanja stupnja doktora znanosti u području društvenih znanosti, 
za rad na znanstveno-istraživačkom projektu „Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem 
multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)“.  
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Željka Car.  
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.  
 

6.2. Reizbori na FER-u 
 

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

 

6.2.1.  Dr. sc. Juraj Havelka - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Ante Marušić, izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić i doc. dr. sc. Dubravko Franković - Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za visoki napon i energetiku, Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom i Dekana Fakulteta,   Fakultetsko vijeće dr. sc. Juraja Havelku reizabire na znanstveno-nastavno 
radno mjesto docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektroenergetika u Zavodu za visoki napon i energetiku.   
 

6.2.2. Dr. sc. Lea Skorin-Kapov - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. 
dr. sc. Maja Matijašević, prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić i prof. dr. sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za 
telekomunikacije, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom  i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Leu 
Skorin-Kapov reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto docent na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika u Zavodu za telekomunikacije.   
 

6.3. Izbori na drugim visokim učilištima   
 

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

 

6.3.1. Dr. sc. Robert Pašičko – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. 
sc. Željko Tomšić, prof. dr. sc. Nenad Debrecin i doc. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić - Sveučilište u Zagrebu 
Geotehnički fakultet Varaždin,  Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Robert Pašičko ispunjava 
uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto docent 
na Sveučilištu u Zagrebu Geotehničkom fakultetu Varaždin.  
 

6.4. Izbor u počasno zvanje posebno istaknuti profesor FER-a  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
11. veljače 2016. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta donijelo je odluku za izbor u počasno 
zvanje „posebno istaknuti profesor FER-a“ za sljedeće redovite profesore u mirovini:  
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6.4.1. Na temelju izvješća i prijedloga povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Željko Jakopović, prof. dr. sc. Sejid 
Tešnjak i prof. dr. sc. Joško Deur – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće 
izabire redovitog profesora u mirovini dr. sc. Ivana Gašparca u počasno zvanje posebno istaknuti profesor 
FER-a. 
Diploma „posebno istaknuti profesor FER-a“ uručiti će se prof. dr. sc. Ivanu Gašparcu  na svečanom dijelu 
sjednice povodom Dana Fakulteta u studenome 2016. godine.  
 

6.4.2. Na temelju izvješća i prijedloga povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Nikola Čavlina,  prof. dr. sc. Zlatko 
Maljković i akademik prof. dr. sc. Božo Udovičić, Fakultetsko vijeće izabire redovitog profesora u mirovini dr. 
sc. Vladimira Mikuličića u počasno zvanje posebno istaknuti profesor FER-a. 
Diploma „posebno istaknuti profesor FER-a“ uručiti će se prof. dr. sc. Vladimiru Mikuličiću na svečanom dijelu 
sjednice povodom Dana Fakulteta u studenome 2016. godine.  
 

6.5. Raspisi natječaja  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
11. veljače 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu sljedećih natječaja i 
imenovanju stručnih povjerenstva:  

 

6.5.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto redoviti profesor 
u trajnom zvanju u Zavodu za telekomunikacije - 3 izvršitelja.    
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. (Postoji Suglasnost Sveučilišta u 
Zagrebu. Radna mjesta dr. sc. Alena Bažanta, dr. sc. Dragana Jevtića i dr. sc. Maje Matijašević.)   

6.5.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju 
u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 2 izvršitelja.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Branko Jeren, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Vladimir Medved - 
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radna mjesta dr. sc. Vedrana Bilasa i dr. sc. Davora Petrinovića.) 
 

6.5.3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana informacijski sustavi i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom 
zvanju u Zavodu za telekomunikacije - 1izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Zdravko Kačič – 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Slovenija. 
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Igora Sunday Pandžića.) 
 

6.5.4. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom 
zvanju u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju  - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željko Jakopović, prof. dr. sc. Ivan Petrović i prof. dr. sc. Božo Terzić - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. (Postoji Suglasnost Sveučilišta u 
Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Fetaha Kolonića.) 
 

6.5.5. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom 
zvanju u Zavodu za radiokomunikacije - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Juraj Bartolić, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš i prof. dr. sc. Dragan Poljak - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. (Postoji Suglasnost Sveučilišta u 
Zagrebu. Radno mjesto dr. sc. Davora Bonefačića.) 
 

6.5.6. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana automatizacija i robotika i na radno mjesto docent u Zavodu za automatiku i računalno 
inženjerstvo - 2 izvršitelja.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivan Petrović, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i prof. dr. sc. Bojan Jerbić - 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radna mjesta odobrena u sustavu razvojnih koeficijenata.)  
 

6.5.7. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za radiokomunikacije - 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Sonja Grgić, prof. dr. sc. Davor Petrinović i izv. prof.  dr. sc. Gordan Šišul.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno u sustavu razvojnih koeficijenata).  
 

6.5.8. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Branko Mikac, doc. dr. sc. Ognjen Dobrijević i doc. dr. sc. Damir Pintar.    
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno u sustavu razvojnih koeficijenata).  
 

6.5.9. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
umjetna inteligencija i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Damir Sumina, doc. dr. sc. Leonardo Jelenković i doc. dr. sc. Siniša Popović.     
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno u sustavu razvojnih koeficijenata).  
 

6.5.10. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana umjetna inteligencija i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, a radi obavljanja 
istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a „Deidentifikacija za zaštitu privatnosti u nadzornim sustavima“– 
voditelj prof. dr. sc. Slobodan Ribarić.   
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Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. svibnja 2016. do 30. rujna 2018. godine.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i prof. dr. sc. Danko Basch.  
 

6.5.11. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj 
na određeno vrijeme, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a „Autism Diagnostic 
Observation with Robot Evaluator“ - voditelj prof. dr. sc. Zdenko Kovačić.    
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. travnja 2016. do 31. kolovoza 2018. godine.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i izv. prof. dr. sc. Željka Car.   
 

6.6. Pokretanje postupka reizbora   
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 11. veljače 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:  

 

6.6.1. Dr. sc. Silvio Hrabar – 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. Nikša Burum – 
Sveučilište u Dubrovniku. 
 

6.6.2. Dr. sc. Krešimir Malarić – na radnom mjestu redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana radiokomunikacije u Zavodu za radiokomunikacije.    
Stručno povjerenstvo: 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.  
 

6.6.3. Dr. sc. Mladen Vučić – 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. Branko Jeren, prof. dr. sc. Neven Mijat i prof. dr. sc. Dinko Begušić - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. 
 

6.6.4. Dr. sc. Slaven Zakošek – na radnom mjestu docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
grana programsko inženjerstvo u Zavodu za primijenjeno računarstvo.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Kalpić, prof. dr. sc. Mirta Baranović i prof. dr. sc. Mladen Varga – 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.  
 

6.6.5. Dr. sc. Jan Šnajder – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
grana umjetna inteligencija u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić, izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i i prof. dr. sc. Vladimir 
Lipovac – Sveučilište u Dubrovniku. 
 

6.7. Izbori u znanstvena zvanja 
 

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

 

6.7.1. Dr. sc. Dražen Jurišić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Neven Mijat,  prof. dr. sc. Mladen Vučić i prof. dr. sc. Tomislav Švedek - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet Osijek, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Dražen Jurišić ispunjava 
uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.   
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

6.7.2. Dr. sc. Edouard Ivanjko – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Ivan Petrović, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i prof. dr. sc. Hrvoje Gold – Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih 
znanosti, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Edouard Ivanjko 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.   
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na zahtjev Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta prometnih znanosti.   
 

6.7.3. Dr. sc. Nikola Mišković – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Zoran Vukić, prof. dr. sc. Ivan Petrović i dr. sc. Ognjen Kuljača, znanstveni savjetnik – Brodarski institut Zagreb, 
Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Nikola Mišković 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 temeljne tehničke znanosti.    
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

6.7.4. Dr. sc. Hrvoje Pandžić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Slavko Krajcar, prof. dr. sc. Igor Kuzle i prof. dr. sc. Matislav Majstrović – Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Hrvoje Pandžić 
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.   
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

6.7.5. Dr. sc. Željka Lučev Vasić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Mario Cifrek, prof. dr. sc. Damir Seršić i prof. dr. sc. Vladimir Medved – Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 
fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnica  dr. sc. Željka Lučev Vasić ispunjava uvjete iz Zakona 
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o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovane 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.  
 

6.8. Imenovanje stručnog povjerenstva 
 

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

 

6.8.1. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta   podnesenim 27. siječnja 
2016. godine za pokretanje postupka izbora dr. sc. Tomislava Rolicha u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik 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. Željka Mihajlović, prof. 
dr. sc. Krešimir Fertalj i prof. dr. sc. Goran Hudec – Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet. 
 

7.        Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

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

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 11. veljače 2016. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu 
predložene teme doktorskog rada i predlaganje mentora: 

 

7.1.1. Tino Jerčić, mag. ing. – tema: "Prediktivno upravljanje sinkronim motorom s unutarnjim trajnim 
magnetima uz minimizaciju elektromagnetskih gubitaka". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Damir Žarko – mentor i prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.2. Goran Jurišić, mag. ing. – tema: "Ispitivanje performansi zaštitnih funkcija u komunikacijski temeljenim 
digitalnim transformatorskim stanicama". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Ante 
Marušić – predsjednik, doc. dr. sc. Juraj Havelka – 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. 
 

7.1.3. Tomislav Lipić, dipl. ing. – tema: "Ranjivost dinamičkih kompleksnih mreža s lokalnim 
međuzavisnostima i procesom oporavka". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Mile Šikić – predsjednik, doc. dr. sc. Igor Čavrak – mentor, dr. sc. Karolj Skala, znanstveni savjetnik, Institut 
Ruđer Bošković Zagreb – mentor, prof. dr. sc. Mario Žagar – član  i prof. dr. sc. Boris Podobnik, Sveučilište u 
Rijeci Građevinski fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.4. Mr. sc. Fahrudin Mehmedović, dipl. ing. – tema: "Optimalno upravljanje sustavom hlađenja klinkera u 
cementari". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško – predsjednik, prof. dr. sc. Fetah Kolonić – mentor i prof. dr. sc. Dražen Slišković, Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.5. Miroslav Štampar, dipl. ing. – tema: "Ekspertni sustav za prepoznavanje zloćudnog mrežnog 
ponašanja u stvarnom vremenu na temelju analize prometa za razrješavanje domenskih imena". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Marin Golub – predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – mentor i prof. dr. sc. Željko Hutinski, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet organizacije i informatike – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.6. Matija Zidar, dipl. ing. – tema: "Konveksni optimizacijski model za planiranje i pogon naprednih 
distribucijskih mreža s integriranim spremnicima električne energije". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Davor Škrlec – predsjednik, prof. dr. sc. Igor Kuzle – mentor i dr. sc. Minea Skok, znanstvena suradnica, 
Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb – članica. Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom 
o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije. 
 

7.1.7. Dominik Zorić, mag. ing. – tema: "Mobilni sustav za virtualni slušni okoliš sa praćenjem glave u realnom 
vremenu". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Kristian Jambrošić – predsjednik, prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović – mentor i prof. dr. sc. Tino Bucak, Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti  – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.8. Igor Žiger, univ. spec. transf. – tema: "Proračun gubitaka naponskih transformatora velike snage s 
otvorenom jezgrom". 
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Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zlatko Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Željko Štih – mentor i doc. dr. sc. Žarko Janić, Siemens, München, 
Njemačka – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

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

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 11. veljače 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: 

 

7.2.1. Igor Cvišić, dipl. ing. – tema: "Vizualna odometrija u stvarnome vremenu za robusnu navigaciju u 
nepoznatim složenim okruženjima". 
Prihvaća se tema: "Vizualna odometrija u stvarnome vremenu za robusnu navigaciju u nepoznatim složenim 
okruženjima" (Real-time visual odometry for robust navigation in unknown complex environments).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 8. veljače 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ivana Petrovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.2. Josip Ćesić, mag. ing. – tema: "Praćenje više gibajućih objekata zasnovano na slučajnim konačnim 
skupovima i modeliranju gibanja na Lievim grupama". 
Prihvaća se tema: "Multiple moving objects tracking based on random finite sets and Lie groups" (Praćenje 
više gibajućih objekata zasnovano na slučajnim konačnim skupovima i Lievim grupama).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 8. veljače 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ivana Petrovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.2.3. Nenad Katanić, mag. ing. – tema: "Detekcija provale temeljena na kontekstno-ovisnom raspoznavanju 
aktivnosti u stvarnom vremenu". 
Prihvaća se tema: "Metoda otkrivanja provale temeljena na strojnom učenju i kontekstno ovisnome 
raspoznavanju aktivnosti u stvarnome vremenu" (Physical intrusion detection method based on machine 
learning and context-aware activity recognition in real-time). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 23. prosinca 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Krešimira Fertalja o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.4. Damir Korenčić, dipl. ing. mat. – tema: "Računalni postupci za modeliranje i analizu medijske agende". 
Prihvaća se tema: "Računalni postupci za modeliranje i analizu medijske agende temeljeni na strojnome 
učenju" (Computational methods for modelling and analysis of the media agenda based on machine learning).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: doc. dr. sc. Jan Šnajder i dr. sc. Strahil Ristov, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 25. siječnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora doc. dr. sc. Jana Šnajdera o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.5. Kruno Lenac, mag. ing. – tema: "Istodobna lokalizacija mobilnih robota i trodimenzionalno modeliranje 
složenih nepoznatih prostora u stvarnome vremenu". 
Prihvaća se tema: "Simultaneous mobile robot localization and three-dimensional modeling of unknown 
complex environments in real time" (Istodobna lokalizacija mobilnih robota i trodimenzionalno modeliranje 
nepoznatih složenih prostora u stvarnome vremenu).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 8. veljače 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ivana Petrovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.2.6. Martina Marjanović, mag. ing. – tema: "Energetski-učinkovito suradno opažanje okoline u pokretu". 
Prihvaća se tema: "Energy-efficient mobile crowd sensing in the Internet of Things domain" (Energetski 
učinkovito skupno opažanje okoline pokretnim uređajima u području Interneta stvari).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorica pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 14. siječnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice izv. prof. dr. sc. Ivane Podnar Žarko o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.2.7. Branimir Novoselnik, mag. ing. – tema: "Optimalno koordinirano i robusno upravljanje 
elektroenergetskim distribucijskim sustavom". 
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Prihvaća se tema: "Optimal coordinated and robust control of electrical power distribution system" (Optimalno 
koordinirano i robusno upravljanje elektroenergetskim distribucijskim sustavom).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mato Baotić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 19. siječnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Mate Baotića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.2.8. Slavica Robić, dipl. ing. – tema: "Metoda za definiranje praga energetskog siromaštva". 
Prihvaća se tema: "Metoda za određivanje praga energijskog siromaštva temeljena na energijskim, klimatskim, 
socijalnim i zdravstvenim pokazateljima" (Method for defining energy poverty threshold based on energy, 
climate, social and health indicators). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Slavko Krajcar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 27. siječnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Slavka Krajcara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

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

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 11. veljače 2016. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i 
imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu disertacije:  

 

7.3.1. 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 prof. dr. sc. Ivan Petrović dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – predsjednik, prof. dr. sc. Stjepan 
Bogdan – član i dr. sc. Mišel Brezak, znanstveni suradnik, Scopic Software Ltd., SAD – član. 
 

7.3.2. 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 prof. dr. sc. Ante Marušić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Uglešić – predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – 
član i dr. sc. Srđan Žutobradić, znanstveni suradnik, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb – član. 
 

7.3.3. 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 prof. dr. sc. Miljenko Mikuc 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. Marin Golub – predsjednik, 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. 
 

7.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 11. veljače 2016. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova 
Povjerenstva za obranu disertacije:  

 

7.4.1. Mr. sc. Drago Bago, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Metoda korelacije podataka o udarima munja i kvarovima u srednjenaponskim 
mrežama".  
Mentor pristupnika je prof. dr. sc. Ivo Uglešić.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković 
– predsjednik, izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić – 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. 
Zlatko Maljković – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić – član i dr. sc. Srđan Žutobradić, znanstveni 
suradnik, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb – član (zamjenik: prof. dr. sc. Ivica Pavić). 
 

7.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit  
 

Polje: Elektrotehnika     
 

Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Anja Babić, mag. ing.   Prof. dr. sc. Zoran Vukić – predsjednik 
     Doc. dr. sc. Nikola Mišković – mentor 

Doc. dr. sc. Ivana Palunko, Sveučilište u Dubrovniku – 
članica 

 

2. Hrvoje Novak, mag. ing.    Izv. prof. dr. sc. Mato Baotić – predsjednik 
     Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – mentor 

Doc. dr. sc. Hrvoje Haramina, Fakultet prometnih 
znanosti, Zagreb – član 

 

3. Neven Parat, dipl. ing.     Prof. dr. sc. Ante Marušić – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Mario Cifrek – mentor 

Prof. dr. sc. Viktor Sučić, Tehnički fakultet Rijeka – član 
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Polje: Računarstvo     
 

Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Petar Franček, dipl. ing.               Prof. dr. sc. Mario Kovač – predsjednik 
     Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić – mentor 

Prof. dr. sc. Željko Hocenski, Elektrotehnički fakultet, 
Osijek – član 
 

2. Ivan Gogić, mag. ing. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić –  
 predsjednik 
    Prof. dr. sc. Igor S. Pandžić – mentor 

Dr. sc. Jörgen Ahlberg, znanstveni suradnik, Linköping 
University, Švedska – mentor 
Prof. dr. sc. Sven Lončarić – član 
Izv. prof. dr. sc. Mario Kušek – član 

 

3. Igor Piljić, mag. ing.  Prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić – predsjednik.  
  Prof. dr. sc. Mario Kovač – mentor 

Prof. dr. sc. Željko Hocenski, Elektrotehnički fakultet, 
Osijek – član         

7.6. Upis na poslijediplomski doktorski studij FER-a za stjecanje akademskoga stupnja doktora/ice 
znanosti u prvom ljetnom semestru ak. god. 2015./2016. 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 11. veljače 2016. 
godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

7.6.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. (ljetni) semestar akademske godine 
2015./2016. na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij FER-a za stjecanje akademskog stupnja 
doktora/ice znanosti i imenovanje mentora (popis pristupnika s imenima mentora nalazi se u privitku zapisnika).  
 

Polje:    Pristupnici  
Elektrotehnika:   22  
Računarstvo:     9   
Ukupno:   31  
 

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

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 11. veljače 2016. 
godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
 

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

Imenovanje nositelja: 
 

- Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko, prof. dr. sc. Fetah Kolonić i prof. dr. sc. Damir Ilić.  
(Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Ivan Gašparac, prof. dr. sc. Fetah Kolonić i prof. dr. sc. Damir Ilić – promjena 
nositelja na temelju prijedloga kolegija Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju, zbog odlaska u mirovinu 
prof. dr. sc. Ivana Gašparca.)  
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 6. sjednici koja je održana 19. siječnja 2016. u 347. akademskoj godini 
(2015./2016.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

7.8.1. Aleksandar Antonić, mag. ing. – tema: "Performance evaluation of cloud-based publish/subscribe 
systems for the Internet of Things" (Vrednovanje performanci sustava objavi-pretplati u računalnom oblaku za 
Internet stvari). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorica pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko. 
 

7.8.2. Mr. sc. Vedad Bečirović, dipl. ing. – tema: "Model za procjenu naponskih prilika u frekvencijskom 
području u dijelu elektroenergetske prijenosne mreže bez nadzora kvalitete napona (Voltage conditions 
estimation model in frequency domain in part of power system transmission network without power quality 
monitoring). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
 

7.8.3. Raul Blečić, dipl. ing. – tema: "Design methodology for improved electromagnetic compatibility of 
switched-mode power converters" (Metodologija projektiranja prekidačkih pretvornika snage za poboljšanu 
elektromagnetsku kompatibilnost). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Adrijan Barić i prof. dr. sc. Bart Nauwelaers, Katholieke Universiteit Leuven, 
Departement Elektrotechniek, Belgija. 
 

7.8.4. Petar Djerasimović, mag. ing. – tema: "Upravljanje digitalnim identitetima proširenima prostorno-
vremenskim svojstvima" (Management of digital identities extended with spatio-temporal properties). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec. 
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7.8.5. Danko Marčić, dipl. ing. – tema: "Model optimizacije portfelja hidroelektrana na tržištima električne 
energije i pomoćnih usluga (Optimization model of hydro power plant portfolio in electricity and ancillary 
services markets). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Marko Delimar. 
 

7.8.6. Ana Tomasović Teklić, dipl. ing. – tema: "Metoda proračuna širenja flikera uzrokovanih priključkom 
elektrolučne peći na elektroenergetsku mrežu (Method for calculation of flicker propagation caused by electric 
arc furnace connection to power system network). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
 

8.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
 

8.1.  Prijedlog upisa pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost" u prvi 
ljetni semestar za akademsku godinu 2015./2016.  

 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 8. veljače 2016. godine, 
odluke Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija "Informacijska sigurnost" 
sa sjednice održane 8. veljače 2016. godine, te prikupljenih prijava i održanih intervjua, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

odluku 
 

8.1.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. ljetni semestar akademske godine 
2015./2016. na poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost".  
Popis 6 pristupnika s imenima mentora nalazi se u privitku zapisnika. 
 

8.2.  Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 8. veljače 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija "Informacijska 
sigurnost" održane 8. veljače 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju 
teme završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 

 

8.2.1.  DANIJEL ŠČUKANEC, mag. ing.  
Prihvaća se tema: "KORIŠTENJE DNEVNIČKIH ZAPISA APLIKACIJA ZA OPTIMIZACIJU KORISNIČKIH 
ULOGA I DETEKCIJU NJIHOVE ZLOUPOTREBE" ("USING APPLICATION LOGS FOR OPTIMIZATION OF 
USER ROLE DEFINITIONS AND FOR DETECTION OF ROLE MISUSE"). 
Mentor: doc. dr. sc. Stjepan Groš. 
 

8.3.  Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

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

 

8.3.1.  DARKO  HRESTAK, dipl. ing.  
Tema: "PROGRAMSKI ALAT ZA STVARANJE SUPSTITUCIJSKIH TABLICA" ("SOFTWARE TOOL FOR 
GENERATION OF SUBSTITUTION TABLES"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu 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. 
 

8.4. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

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

 

8.4.1.  GORAN POGAČIĆ, mag. ing.  
Tema:  "NAMJERNO RANJIVE RAČUNALNE OKOLINE ZA POUČAVANJE I VJEŽBU PENETRACIJSKOG 
TESTIRANJA" (DELIBERATELY VULNERABLE COMPUTER ENVIRONMENTS FOR PENETRATION 
TESTING EDUCATION AND TRAINING). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: doc. prof. dr. sc. Marin Vuković 
– predsjednik, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc – mentor i prof. dr. sc. Željko Hutinski – Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet organizacije i informatike Varaždin. 
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak. 
 

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

 

8.5. Prijedlog upisa pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski  specijalistički studij 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija” u prvi ljetni  semestar za akademsku godinu 
2015./2016. 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 8. veljače 2016. godine, 
odluke Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ sa sjednice održane 8. veljače 2016. 
godine, te prikupljenih prijava i održanih intervjua, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
 

8.5.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. ljetni semestar akademske godine 
2015./2016. na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski  specijalistički studij „Reguliranje tržišta 
elektroničkih komunikacija”.    
Popis 8 pristupnika s imenima mentora nalazi se u privitku zapisnika. 
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8.6.  Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

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

 

8.6.1.  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 ocjenu 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. 
 

8.6.2.  KRISTIJAN  SOLINA, dipl. ing. 
Tema: "MODELI ZA IZRAČUN NAKNADA ZA MINIMALNI PRISTUPNI PAKET" ("CHARGE CALCULATION 
MODELS FOR A MINIMAL ACCESS PACKAGE"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek - 
predsjednik, prof. dr. sc. Ivo Uglešić - mentor i izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet - članica. 
 

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

8.7. Prijedlog tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

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

 

8.7.1.  DAMIR BUKVIĆ, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "POVEĆANJE POUZDANOSTI OPTIČKE MREŽE HRVATSKIH ŽELJEZNICA" 
("INCREASING THE RELIABILITY OF CROATIAN RAILWAYS OPTICAL NETWORK"). 
Mentorica: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
 

8.7.2.  VEDRAN  DÖMÖTÖRFFY, mag. ing.  
Prihvaća se tema: "PRIJEDLOG TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE NA 
ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA »HŽ INFRASTRUKTURE«" ("PROPOSAL OF TECHNICAL SPECIFICATIONS 
FOR LIGHT SIGNALLING ON THE 'HŽ INFRASTRUKTURA' RAILWAY LINES"). 
Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Toš - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 

8.7.3.  MATE FADIĆ,  dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "PROJEKTIRANJE NAPAJANJA UREĐAJA PRUŽNE INFRASTRUKTURE" ("DESIGN 
OF THE RAILWAY INFRASTRUCTURE DEVICES POWER SUPPLY"). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić. 
 

8.7.4.  TOMISLAV LEPOGLAVEC, mag. ing.  
Prihvaća se tema: "MODEL KONTAKTNE MREŽE ZA PRORAČUN KRATKOG SPOJA KORIŠTENJEM 
METODE SIMETRIČNIH KOMPONENTI" ("CATENARY LINE MODEL FOR SHORT CIRCUIT CALCULATION 
USING THE METHOD OF SYMMETRICAL COMPONENTS "). 
Mentor: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
 

8.7.5.  JOŠKO ŽUNIĆ, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "PRIJEDLOG TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA NA SPOJNIM MEĐUNARODNIM 
PRUGAMA" ("PROPOSAL FOR TELECOMMUNICATION SYSTEM ON JUNCTION INTERNATIONAL 
RAILWAY LINES "). 
Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Toš - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 

8.8. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

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

 

8.8.1.  MIRKO BIŽACA, dipl. ing.  
Tema: "OPTIMIRANJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA DALJINSKOG UPRAVLJANJA STABILNIM 
POSTROJENJIMA ZA NAPAJANJE ELEKTRIČNE VUČE NA PRUGAMA HŽ INFRASTRUKTURE"  
("OPTIMIZATION AND MODERNIZATION OF REMOTE CONTROL SYSTEM FOR STABLE ELECTRIC 
TRACTION POWER SUPPLIES APPLIED ON THE HŽ INFRASTRUKTURA RAILWAY LINES"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc.  Sonja Grgić - 
predsjednica, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul - mentor i dr. sc. Sonja Zentner Pilinsky - profesorica visoke škole 
- Tehničko veleučilište Zagreb - članica.  
 

8.8.2.  TOMISLAV ČORAK, dipl. ing.  
Tema: "RADIJSKO PLANIRANJE MREŽE BAZNIH POSTAJA GSM-R SUSTAVA NA ŽELJEZNIČKOM 
KORIDORU RH1" ("RADIO PLANNING OF BASE STATIONS NETWORK FOR GSM-R SYSTEM ON 
RAILWAY CORRIDOR RH1"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc.  Sonja Grgić - 
predsjednica, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul - mentor i dr. sc. Sonja Zentner Pilinsky - profesorica visoke škole 
- Tehničko veleučilište Zagreb - članica.  
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8.8.3.  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 ocjenu 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.  
 

8.8.4.  VEDRAN LJUBIĆ, dipl. ing.  
Tema: "AUTOMATIZIRANO UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA U RAZINI" 
("AUTOMATIC CONTROL OF RAILWAY LEVEL CROSSINGS"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu 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.  
 

8.8.5.  BRANKICA NOVAČIĆ, dipl. ing.  
Tema: "PRIMJENJIVOST VIDEONADZORA U ŽELJEZNIČKOM SUSTAVU" ("THE APPLICABILITY OF 
VIDEO SURVEILLANCE IN THE RAILWAY SYSTEM"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu 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.  
 

8.8.6.  ŽELJKO ZORIĆ, dipl. ing.  
Tema: "BUKA  I ANTIVIBRACIJSKI  ELEMENTI  U  ŽELJEZNIČKOM  PROMETU" ("NOISE AND 
ANTIVIBRATION ELEMENTS IN RAILWAY TRAFFIC"). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović - 
predsjednik, doc. dr. sc. Antonio Petošić - mentor i prof. dr. sc. Tino Bucak - Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
prometnih znanosti - član.  
(Odobrava se predaja rada na ocjenu). 
 

9.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

9.1. Izvješće podružnice Studentskog zbora  
 

Studentski zbor FER-a izvještava Vijeće da je za predsjednika Studentskoga zbora FER-a umjesto Domagoja 
Kende koji je završio preddiplomski studij, izabran dosadašnji zamjenik predsjednika, Ante Orešković.   
 
 
 
 
 
            Dekan 
 

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


