
1 
 

Zapisnik 654. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 27. siječnja 2016. godine 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 22. siječnja 2016. godine.  

 

4. Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
 

� Na temelju obavijesti Odbora za javna priznanja Gradske skupštine Grada Zagreba o 
raspisivanju Javnog pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada 
Zagreba objavljene u Večernjem listu i Jutarnjem listu od 9. siječnja 2016. godine te na web-
stranicama Grada Zagreba,  prijedloga dekana prof. dr. sc. Mislava Grgića i prijedloga 
Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 19. siječnja 2016. godine, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

4.1. Za dodjelu Nagrade Grada Zagreba predlaže se:  
 

- Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić za izniman doprinos u znanosti i visokom obrazovanju te promicanju 
znanstvene discipline i struke, posebice za istraživanje, razvoj i projektiranje sustava automatskog 
upravljanja i automatizacije raznih složenih procesa i postrojenja sa značajnim osobnim utjecajem na 
razvoj tog područja u Republici Hrvatskoj i s prepoznatljivim doprinosom u svjetskim okvirima. 

 

5.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori i reizbori na FER-u  
 

5.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 26. 
siječnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u suradnička zvanja i na 
radna mjesta prema raspisanim natječajima za pristupnike:  

 

5.1.1.  Igor Mijić, mag. ing. - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. Damir 
Sumina, izv. prof. dr. sc. Mile Šikić i doc. dr. sc. Siniša Popović,  Fakultetsko vijeće Igora Mijića, mag. ing. izabire 
u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje  računarstvo, grana obradba informacija i na 
radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Petrinović.  
Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na 
određeno vrijeme u trajanju od šest godina.  
 

5.1.2. 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 i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo, a radi stjecanja 
stupnja doktora znanosti – 2 izvršitelja za rad na znanstveno-istraživačkom UKF projektu „cloudSLAM – 
Cooperative cloud based simultaneous localization and mapping in dynamic environments“ na određeno vrijeme 
do 14. prosinca 2017. godine, prijave su podnijeli Josić Ćesić, mag. ing. i Kruno Lenac, mag. ing.   
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Petrović, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i izv. prof. dr. sc. Jadranko 
Matuško konstatiralo je da oba pristupnika ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju za izbor u suradničko zvanje asistent.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće  Josipa Ćesića, mag. 
ing. i Krunu Lenca, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radna mjesta asistenta u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo, a radi stjecanja 
stupnja doktora znanosti, za rad na znanstveno-istraživačkom UKF projektu „cloudSLAM – Cooperative cloud 
based simultaneous localization and mapping in dynamic environments“. 
Za mentora obojici pristupnika imenuje se prof. dr. sc. Ivan Petrović.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt. 
S imenovanim će se sklopit Ugovor o radu na određeno vrijeme do 14. prosinca 2017. godine.  
 

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, grana umjetna inteligencija i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave, a radi stjecanja stupnja doktora znanosti – 1 izvršitelj za rad na znanstveno-
istraživačkom UKF projektu „EVEnt Retrieval Based on semantically Enriched Structures for interactive user 
Tasks (EVERBEST)“ na određeno vrijeme do 14. prosinca 2017. godine, prijave su podnijeli Teo Manojlović, 
mag. ing. i Marin Tutek, mag. ing.    
Stručno povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Jan Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i doc. dr. sc. Josip 
Knezović konstatiralo je da oba pristupnika ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju za izbor u suradničko zvanje asistent.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće  Marina Tuteka, mag. 
ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje  računarstvo, grana umjetna 
inteligencija i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave, a radi stjecanja stupnja doktora znanosti, za rad na znanstveno-istraživačkom UKF projektu „EVEnt 
Retrieval Based on semantically Enriched Structures for interactive user Tasks (EVERBEST)“.   
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Bojana Dalbela Bašić.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt. 
S imenovanim će se sklopit Ugovor o radu na određeno vrijeme do 14. prosinca 2017. godine.  
U izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih je predložen izbor imenovanog 
pristupnika.   
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� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
14. siječnja 2016. i 19. siječnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeće odluke:  

 

5.1.4. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 3. prosinca 2015. godine, Narodnim novinama br. 131 od 3. 
prosinca 2015. godine, web stranici Fakulteta od 3. prosinca   2015. godine i web stranici Euraxessa od 3. 
prosinca 2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za 
područje prirodnih znanosti, polje fizika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj, 
prispjele su prijave od dr. sc. Željke Marije Bošnjak, dr. sc. Mirka Baćanija, dr. sc. Anje Marunović i dr. sc. Ane 
Sušac.  
Stručno povjerenstvo u sastavu izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić, doc. dr. sc. Sanda Pleslić i prof. dr. sc. Vesna 
Volovšek – Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije konstatiralo je da pristupnici dr. 
sc. Mirko Baćani, dr. sc. Anja Marunović i dr. sc. Ana Sušac nemaju izbor u znanstveno zvanje. 
Budući da Fakultet elektrotehnike i računarstva nije ovlašten za provođenje postupaka izbora u znanstvena 
zvanja iz područja prirodnih znanosti, polja fizika dokumentacija pristupnika za koje je potrebno prethodno 
provesti izbor u znanstveno zvanje proslijedit će se Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. 
Za predstavnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva u stručno povjerenstvo predlaže se izv. prof. dr. sc. 
Lahorija Bistričić. 
Po okončanju izbora u znanstvena zvanja stručno povjerenstvo izradit će Izvješće i prijedlog za izbor pristupnika 
u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto prema raspisanom natječaju.  
 

5.1.5. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 3. prosinca 2015. godine, Narodnim novinama br. 131 od 3. 
prosinca 2015. godine, web stranici Fakulteta od 3. prosinca   2015. godine i web stranici Euraxessa od 3. 
prosinca 2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, računarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili područje prirodnih znanosti, 
polje matematika ili fizika i na radno mjesto redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – 1 
izvršitelj, prispjele su prijave od dr. sc. Željka Tomšića, dr. sc. Lahorije Bistričić, dr. sc. Andree Aglić Aljinović, dr. 
sc. Mate Baotića i dr. sc. Marija Krnića.   
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Davor Bonefačić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i akademik prof. dr. 
sc. Josip Pečarić – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet konstatiralo je da pristupnici dr. sc. Željko 
Tomšić i dr. sc. Mato Baotić imaju izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, a pristupnice dr. sc. 
Lahorija Bističić i dr. sc. Andrea Aglić Aljinović pokrenule su postupak izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik na osobni zahtjev dok pristupnik dr. sc. Mario Krnić nema izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika niti je isti pokrenuo na osobni zahtjev. 
Budući da se radi o pristupniku iz područja prirodnih znanosti za koje područje Fakultet elektrotehnike i 
računarstva nije ovlašten provoditi postupke izbora u znanstvena zvanja dokumentacija dr. sc. Marija Krnića 
proslijedit će se Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.  
Za predstavnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva u stručno povjerenstvo predlaže se prof. dr. sc. Neven 
Elezović.  
Po okončanju izbora u znanstvena zvanja stručno povjerenstvo izradit će Izvješće i prijedlog za izbor pristupnika 
u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto prema raspisanom natječaju.  
 

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

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 19. 
siječnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta donijelo je odluku za izbor u počasno zvanje 
„posebno istaknuti profesor   FER-a“ za sljedećeg redovitog profesora u mirovini:  

 

5.2.1. Na temelju izvješća i prijedloga povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić, prof. dr. sc. 
Mario Žagar i prof. dr. sc. Robert Manger – Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultetsko 
vijeće izabire redovitog profesora u mirovini dr. sc. Nikolu Bogunovića u počasno zvanje posebno istaknuti 
profesor FER-a. 
Diploma „posebno istaknuti profesor FER-a“ uručiti će se prof. dr. sc. Nikoli Bogunoviću na svečanom dijelu 
sjednice povodom Dana Fakulteta u studenome 2016. godine.  
 

5.3. Reizbori na FER-u 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 14. 
siječnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za reizbor u znanstveno-nastavna 
zvanja i na radna mjesta:   

 

5.3.1.  Dr. sc. Tomislav Kos - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Sonja Grgić, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Hrvoje Gold – Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih 
znanosti, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za radiokomunikacije, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
i Dekana Fakulteta,  Fakultetsko vijeće dr. sc. Tomislava Kosa 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.   
 

5.3.2.  Dr. sc. Saša Dešić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Gordan Ježić, prof. dr. sc. Maja Matijašević i prof. dr. sc. Drago Žagar – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet Osijek, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za telekomunikacije, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Sašu Dešića reizabire na naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika u Zavodu za telekomunikacije.     

5.4. Raspisi natječaja 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 14. 
siječnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu sljedećih natječaja i 
imenovanju stručnih povjerenstva:  

5.4.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 
1 izvršitelj.    
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Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Mladen Varga – Sveučilište 
u Zagrebu Ekonomski fakultet.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno radi sporazumnog raskida 
Ugovora o radu s doc. dr. sc. Markom Banekom.) 
 

5.4.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko, doc. dr. sc. Damir Sumina i prof. dr. sc. Joško Deur – 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje. 
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno u zamjenu za upražnjeno radno mjesto 
umirovljenog dr. sc. Ivana Gašparca - redovitog profesora u trajnom zvanju.)  
 

5.4.3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno 
mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Branko Mikac, prof. dr. sc. Gordan Ježić i doc. dr. sc. Stjepan Groš.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno radi sporazumnog raskida 
Ugovora o radu s dr. sc. Marijom Furdek.) 
 

5.4.4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno 
mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije, a radi stjecanja stupnja doktora znanosti – 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme za rad na znanstveno-istraživačkom projektu „Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem 
multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)“ financiranom od strane Europskog socijalnog fonda – 
voditelj doc. dr. sc. Vedran Podobnik.  
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 27. studenoga 2016. godine.  
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Vedran Podobnik, doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov i doc. dr. sc. Ivica Botički.     
 

5.5. Pokretanje postupka reizbora  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 14. siječnja 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 pristupnice zaposlene na 
znanstveno-nastavnom radnom mjestu i imenovanju stručnog povjerenstva radi podnošenja 
izvješća o radu:  

 

5.5.1. Dr. sc. Lea Skorin Kapov – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika u Zavodu za telekomunikacije.   
Stručno povjerenstvo: 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. 
 

II. Znanstvena zvanja  
 

5.6. Izbori u znanstvena zvanja  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 14. 
siječnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   

 

5.6.1. Dr. sc. Daniel Hofman – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. 
Hrvoje Mlinarić, prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. Željko Hocenski - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet Osijek,  Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Daniel Hofman ispunjava 
uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.  
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. Šandor Ileš – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško, prof. dr. sc. Željko Jakopović i izv. prof. dr. sc. Andrej Jokić – Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje  mišljenje da pristupnik dr. sc. Šandor Ileš ispunjava uvjete iz 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.   
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

5.6.3. Dr. sc. Ivan Rajšl – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Slavko 
Krajcar, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i prof. dr. sc. Matislav Majstrović - Energetski institut „Hrvoje Požar“ 
Zagreb, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Ivan Rajšl ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.   
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

5.7. Imenovanje stručnih povjerenstava  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
14. siječnja 2016. i 19. siječnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju 
stručnih povjerenstava za davanje prijedloga za izbor u znanstvena zvanja:  

 

5.7.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Dražena Jurišića podnesenim 21. prosinca 2015. 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. Neven Mijat, prof. dr. sc. Mladen Vučić i prof. dr. sc. Tomislav Švedek 
– Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek.  
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5.7.2. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta prometnih znanosti  podnesenim 4. siječnja 2016. 
godine za pokretanje postupka izbora dr. sc. Edouarda Ivanjka 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. Ivan Petrović, prof. dr. sc. Stjepan 
Bogdan i prof. dr. sc. Hrvoje Gold – Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta prometnih znanosti.  
 

5.7.3. U svezi s osobnim zahtjevima dr. sc. Krešimira Pripužića podnesenim 7. siječnja 2016. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
Fakultetsko vijeće imenuje  stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u tražena znanstvena zvanja u 
sljedećem sastavu: izv.  prof. dr. sc. Ivan Podnar Žarko, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Dinko Begušić – 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

5.7.4. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Nikole Miškovića podnesenim 15. siječnja  2015. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
temeljne tehničke znanosti, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u 
znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Zoran Vukić, prof. dr. sc. Ivan Petrović i dr. sc. Ognjen 
Kuljača, znanstveni savjetnik – Brodarski institut Zagreb.  
 

5.7.5. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Željke Lučev Vasić podnesenim 18. siječnja 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. Mario Cifrek, prof. dr. sc. Damir Seršić i prof. dr. sc. Vladimir Medved – 
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 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 14. siječnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene 
teme doktorskog rada i predlaganje mentora: 

 

6.1.1. Igor Cvišić, dipl. ing. – tema: "Vizualna odometrija u stvarnome vremenu za robusnu navigaciju u 
nepoznatim složenim okruženjima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Siniša Šegvić – predsjednik, prof. dr. sc. Ivan Petrović – mentor i doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.2. Josip Ćesić, mag. ing. – tema: "Praćenje više gibajućih objekata zasnovano na slučajnim konačnim 
skupovima i modeliranju gibanja na Lievim grupama". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško – predsjednik, prof. dr. sc. Ivan Petrović – mentor i izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.3. Ivica Draganjac, dipl. ing. – tema: "Decentralizirano upravljanje automatski vođenim vozilima sa 
slobodnim odabirom putanja u automatiziranim skladištima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan 
Bogdan – predsjednik, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – mentor i prof. dr. sc. Mladen Crneković, Sveučilište u 
Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.4. Nikola Hure, mag. ing. – tema: "Višekriterijsko prediktivno upravljanje vjetroagregatom". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Nedjeljko Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – mentor i prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.5. Kruno Lenac, mag. ing. – tema: "Istodobna lokalizacija mobilnih robota i trodimenzionalno modeliranje 
složenih nepoznatih prostora u stvarnome vremenu". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Nikola 
Mišković – predsjednik, prof. dr. sc. Ivan Petrović – mentor i izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, Sveučilište Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.6. Goran Kujundžić, dipl. ing. – tema: "Estimacija i prediktivno upravljanje baterijom u mikromreži". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. dr. sc. 
Jadranko Matuško – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – mentor i doc. dr. sc. Danijel Pavković, Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – 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  
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� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 14. siječnja 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. Mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. – tema: "Potpomognuto inženjerstvo zahtjeva za komponentni razvoj 
programskih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama". 
Prihvaća se tema: "Metoda komponentnog razvoja programske podrške zasnovana na taksonomiji programskih 
zahtjeva za potpomognutu komunikaciju" (Component-based software development method based on software 
requirements taxonomy for augmentative and alternative communication).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Željka Car. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 23. prosinca 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice izv. prof. dr. sc. Željke Car o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.2. Ivan Budišćak, dipl. ing. – tema: "Automatizacija razvoja poslovnih aplikacija temeljem modela poslovnih 
procesa i modela podataka". 
Prihvaća se tema: "Automatizacija agilnog razvoja aplikacija na temelju modela poslovnih procesa i modela 
podataka" (Automation of agile application development based on business process models and data models).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Boris Milašinović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 12. siječnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora doc. dr. sc. Borisa Milašinovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.3. Ana Hanić, mag. ing. – tema: "Modeliranje zasićenih sinkronih strojeva s površinskim trajnim magnetima 
primjenom konformnog preslikavanja i magnetskih ekvivalentnih krugova". 
Prihvaća se tema: "Modeliranje zasićenih sinkronih strojeva s površinskim trajnim magnetima primjenom 
konformnog preslikavanja i magnetskih ekvivalentnih krugova" (Modelling of saturated surface permanent 
magnet synchronous machines using conformal mapping and magnetic equivalent circuits).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 16. prosinca 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Damira Žarka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.4. Petra Mesarić, mag. ing. – tema: "Upravljanje potražnjom u kućanstvu integracijom spremnika energije u 
mikromreži". 
Prihvaća se tema: "Upravljanje potražnjom u mikromreži s naglaskom na naprednom korištenju električnih vozila 
za spremanje energije" (Demand management  in microgrids with emphasis on advanced usage of electric 
vehicles for energy storage).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Slavko Krajcar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 17. prosinca 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Slavka Krajcara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.5. Valentina Zadrija, dipl. ing. – tema: "Lokalizacija objekata odozdo prema gore: od dijelova do objekata 
primjenom Fisherovih vektora".  
Prihvaća se tema: "Lokalizacija objekata odozdo prema gore primjenom Fisherovih vektora" (Bottom-up object 
localization with Fisher vectors).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnice je: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 27. studenoga 2015. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Siniše Šegvića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

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

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 14. siječnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju 
članova Povjerenstva za ocjenu  disertacije: 

 

6.3.1. 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 prof. dr. sc. Ivo Uglešić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Viktor 
Milardić – član i doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb – član. 
 

6.3.2. 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 prof. dr. sc. Alen Bažant dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Kos – predsjednik, doc. dr. sc. Željko Ilić – 
član i izv. prof. dr. sc. Dubravko Sabolić, Hrvatski operator prijenosnog sustava, d.o.o., Zagreb – član. 
 

6.4.  Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
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� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 14. siječnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za 
obranu disertacije: 

 

6.4.1. Niko Bako, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Circuit design of radio frequency identification system blocks in CMOS technology" 
(Projektiranje sklopova radiofrekvencijskih identifikacijskih sustava u tehnologiji CMOS).  
Mentor pristupnika je prof. dr. sc. Adrijan Barić.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Željko Butković 
– predsjednik, prof. dr. sc. Ratko Magjarević – član, doc. dr. sc. Marko Koričić – član, dr. sc. Jean-Michel Redoute, 
znanstveni suradnik, Monash University, Department of Electrical and Computer Systems Engineering, Faculty 
of Engineering, Australija – član  i prof. dr. sc. Robert Sobot, ENSEA/University Cergy-Pontoise/CNRS, 
Francuska – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Željko Butković – predsjednik, 
prof. dr. sc. Ratko Magjarević – član, doc. dr. sc. Marko Koričić – član, dr. sc. Jean-Michel Redoute, znanstveni 
suradnik, Monash University, Department of Electrical and Computer Systems Engineering, Faculty of 
Engineering, Australija – član  i prof. dr. sc. Robert Sobot, ENSEA/University Cergy-Pontoise/CNRS, Francuska 
– član (zamjenici: prof. dr. sc. Vedran Bilas i doc. dr. sc. Davor Vinko, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek). 
 

6.4.2. Alma Oračević, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Secure and reliable object tracking in wireless sensor networks" (Sigurno i pouzdano 
praćenje objekta u bežičnim senzorskim mrežama). 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Mladen Kos i izv. prof. dr. Suat Özdemir, Gazi University Engineering Faculty, 
Ankara, Turska,  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miljenko 
Mikuc – predsjednik, doc. dr. sc. Željko Ilić – član i izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb 
– član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc – predsjednik, doc. dr. 
sc. Željko Ilić – član i izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb – član (zamjenik: doc. dr. 
sc. Krešimir Pripužić). 
 

6.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Ana Drandić, mag. ing.   Prof. dr. sc. Željko Štih – predsjednik 
     Doc. dr. sc. Bojan Trkulja – mentor 

Prof. dr. sc. Livio Šušnjić, Tehnički fakultet, Rijeka – član 
 

2. Paulina Dučkić, mag. ing.    Prof. dr. sc. Dubravko Pevec – predsjednik 
     Doc. dr. sc. Krešimir Trontl – mentor 

Dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik, IRB, 
Zagreb – član 

 

3. Kristina Jurković, mag. ing.               Prof. dr. sc. Slavko Krajcar – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Igor Kuzle – mentor 

Izv. prof. dr. sc. Ranko Goić, FESB, Split – član 
Polje: Računarstvo     
 

Pristupnik/ca        Povjerenstvo 
 

1. Goran Jelen, mag. ing.   Prof. dr. sc. Ignac Lovrek – predsjednik 
     Doc. dr. sc. Vedran Podobnik – mentor 

Izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla, 
Zagreb – član 

 
 

2. Ena Melvan, mag. rač.     Prof. dr. sc. Mladen Vučić – predsjednik 
i mat.     Izv. prof. dr. sc. Mile Šikić – mentor 

Doc. dr. sc. Antonio Starčević, PBF Zagreb – član 
Doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo – članica 
Dr. sc. Mario Cindrić, viši znanstveni suradnik, IRB 
Zagreb – član   
    

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 5. sjednici koja je održana 8. prosinca 2015. u 347. akademskoj godini 
(2015./2016.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

6.6.1. Mario Bazina, dipl. ing. – tema: "Određivanje smjera širenja viših harmonika u elektroenergetskom 
sustavu mjerenjem u jednoj točki" (Determination of higher harmonics direction in power system based on single 
point measurement). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Tomislav Tomiša. 
 

6.6.2. Bruno Jurišić, mag. ing. – tema: "Methods for calculations of high frequency transmitted overvoltages 
through power transformer" (Metode proračuna prenesenih prenapona visokih frekvencija energetskog 
transformatora). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Ivo Uglešić i prof. dr. sc. Françoise Paladian, Institut Pascal, Université Blaise 
Pascal, Francuska. 
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6.6.3. Darko Štriga, mag. ing. – tema: "Otkrivanje zajednica u društvenim mrežama zasnovano na izračunu 
povjerenja među korisnicima" (Community detection in social networks based on calculation of trust between 
users). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc.dr. sc. Vedran Podobnik. 
 

6.6.4. Frano Tomašević, dipl. ing. – tema: "Upravljanje tokovima jalovih snaga na prekograničnim prijenosnim 
vodovima elektroenergetskih sustava" (Reactive power flow control in power system interconnection 
transmission lines). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
 

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 11. siječnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
održane 11. siječnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka 
ocjene završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

7.1.1.  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 ocjenu 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. 
 

7.2. Prijedlog imenovanja nositelja kolegija 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 11. siječnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
održane 11. siječnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku: 

 

7.2.1. Prihvaća se imenovanje nositelja kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Informacijska 
sigurnost“, kako slijedi: 
 

- Kolegij: "Upravljanje sigurnosnim rizicima" 
Dosadašnji nositelj:  
prof. dr. sc. Nikola Hadjina - Zagreb 
Novi nositelj:  
prof. dr. sc. Krešimir Fertalj 
Izvođač: 
mr. sc. Mario Sajko 
 

- Kolegij: "Sigurnost elektroničkog poslovanja" 
Nositelj:  
izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak 
Novi izvođač: 
Luka Humski, mag. ing. 
 

- Kolegij: "Računalna forenzika" 
Nositelj:  
prof. dr. sc. Miroslav Bača, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 
Novi izvođač: 
Dr. sc. Petra Grd, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 
 

7.3. Prijedlog brisanja kolegija 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 11. siječnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
održane 11. siječnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku: 

 

7.3.1. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Informacijska sigurnost“ briše se kolegij:  
- "Sigurnosna arhitektura i tehnologije" 
Nositelji:                                                                
prof. dr. sc. Mario Kovač 
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić 
 

7.4.   Prijedlog uvođenja novih kolegija                                                                  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 11. siječnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
održane 11. siječnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku: 

 

7.4.1. U svrhu unapređenja nastavnog programa specijalističkog studija “Informacijska sigurnost” prihvaća se 
uvođenje dva nova kolegija, kako slijedi: 
 

- Sigurnost upravljačkih sustava  
Nositelji:                                                                
doc. dr. sc. Stjepan Groš 
izv. prof. Mario Vašak 
doc. dr. sc. Leonardo Jelenković 
doc. dr. sc. Juraj Havelka 
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- Sigurnost računarstva u oblaku 
Nositelj:                                                          
izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak 
Izvođač:  
mr. sc. Krešimir Kristić                                                     

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

 

7.5.  Prijedlog raspisa natječaja za upis pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski 
specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih  komunikacija“  u I. ljetni semestar za akademsku 
godinu 2015./2016. 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 11. siječnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih  komunikacija“ održane 11. siječnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću  
 

odluku 
 

7.5.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički  
studij  „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ u I. ljetni semestar  ak. god. 2015./2016. 
Broj slobodnih mjesta: 20 ukupno. 
 

7.6.   Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 11. siječnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih  komunikacija“ održane 11. siječnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog 
rada za sljedeću studenticu: 

 

7.6.1.  DANIELA TRUTIN, mag. ing. 
Tema:   "REGULATORNI ASPEKTI KOMUNIKACIJSKE USLUGE PRIJENOSA GOVORA INTERNETSKOM 
MREŽOM" ("REGULATORY ASPECTS OF VOICE COMMUNICATION SERVICE THROUGH INTERNET 
NETWORK"). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek - 
predsjednik, prof. dr. sc. Dragan Jevtić -  mentor i doc. dr. sc. Nina Gumzej - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet 
- članica. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

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

7.7.  Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 11. siječnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 11. siječnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju 
postupka obrane završnog specijalističkog rada za sljedeće studente: 

 

7.7.1.  JURICA KARAKAŠIĆ, dipl. ing.  

Tema: "ANALIZA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTRIČNU VUČU"  
(ANALYSIS OF ELECTRICITY CONSUMPTION FOR ELECTRIC TRACTION). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
 

7.7.2.  MARINKO TUŠKANEC, dipl. ing.  
Tema: "MODELIRANJE PRAĆENJA I ANALIZE NEISPRAVNOSTI RADA  SIGNALNO-SIGURNOSNIH 
UREĐAJA"  
(MODELLING OF MONITORING AND ANALYSIS OF MALFUNCTION IN SAFETY-SIGNALLING DEVICES). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Petrović - 
predsjednik, doc. dr. sc. Borna Abramović - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti - mentor i prof. 
dr. sc. Zdravko Toš - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti - član. 
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić. 
 

8.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
8.1. Nije bilo izvješća ostalih odbora, povjerenstava niti podružnice Studentskog zbora. 

 

    Dekan 

Prof. dr. sc. Mislav Grgić, v.r.  
  


