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Zapisnik 659. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu održane 6. srpnja 2016. godine 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 1. srpnja 2016. godine.  
 
3.   Prijedlog Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima 
 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće da je prijedlog Pravilnika o poslijediplomskim 
specijalističkim studijima dostavljen na razmatranje voditeljima stručnih vijeća poslijediplomskih specijalističkih 
studija te je nakon sjednice Dekanskog kolegija održane 29. lipnja 2016. godine dostavljen članovima 
Fakultetskog vijeća elektroničkim putem na javnu raspravu. 

 

� Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

3.1. Usvaja se Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima i objavit će se  na mrežnim 
stranicama Fakulteta. 
 

4.  Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o nabavama roba i usluga do 200.000,00 kuna i radova do 
500.000,00 kuna 

 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravilnika o nabavama roba 
i usluga do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna koje su posljedica manjeg usklađenja poslovanja s 
nalazom Državne revizije, a o kojima se raspravljalo na sjednici Dekanskoga kolegija 29. lipnja 2016. godine, 
kako slijedi: 

Članak 1.   

U Pravilniku o nabavama roba i usluga do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 donesenom na temelju 
elektroničkoga glasovanja članova Fakultetskoga vijeća koje je održano od 31. siječnja do 4. veljače 2014. 
godine, a koji je izmijenjen i dopunjen na 643. redovitoj sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, u članku 
5. stavku 3. riječ „ukoliko“ zamjenjuje se riječju „ako“. 

 

Članak 2. 
 

U naslovu ispred članka 7. iza riječi „procijenjene vrijednosti“, a ispred riječi „veće“ dodaju se riječi „jednake ili“, 
u članku 7. iza riječi „izvođenja radova“ a ispred riječi „veću“ dodaju se riječi „jednaku ili“, u članku 7. riječ 
„ukoliko“ zamjenjuje se riječju „ako“. 

Članak 3. 
 

U članku 8. stavku 2. riječ „ukoliko“ zamjenjuje se riječju „ako“. 
 

U članku 8. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
„Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ponuda predmet nabave - NE OTVARAJ“.“ 
 

Stavak 3. članka 8. postaje stavak 4., mijenja se i u svojoj prvoj rečenici glasi: 
„Zaprimljene ponude analiziraju se istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.“ 
 

Dosadašnji stavak 4. članka 8. postaje stavak 5., a stavak 5. članka 8. postaje stavak 6. 
 

Članak 4. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Fakulteta.  
 

� Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

odluku 
 

4.1. Prihvaćaju se Izmjene i dopune Pravilnika o nabavama roba i usluga do 200.000,00 kuna i radova do 
500.000,00 kuna. 
 

(Izmjene i dopune Pravilnika o nabavama roba i usluga do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna, kao 
i pročišćeni tekst Pravilnika objavit će se na mrežnim stranicama Fakulteta). 
 

5.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

5.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
16. lipnja, 29. lipnja i 5. srpnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u 
znanstveno-nastavna, odnosno suradnička zvanja i na radna mjesta prema raspisanim 
natječajima za pristupnike:   

 

5.1.1. Dr. sc. Tomislav Kos - na temelju Izvješća 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 pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za radiokomunikacije, Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Tomislava Kosa izabire u znanstveno-
nastavno zvanje 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.  
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

5.1.2. Dr. sc. Željko Agić - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. Jan 
Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i izv. prof. dr. sc. Mile Šikić,  Fakultetsko vijeće dr. sc. Željka Agića 
izabire u suradničko zvanje poslijedoktorand za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave, radi obavljanja istraživačkih poslova na uspostavnome istraživačkom projektu 
Hrvatske zaklade za znanost „SenseHive: Dinamički modeli za postepenu izgradnju leksičko-semantičkih 
resursa potpomognutih radom mnoštva“. 
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt. 
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. listopada 2016. godine do 30. rujna 2018. godine.  
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5.1.3. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 11. svibnja 2016. godine, Narodnim novinama br. 44 od 11.  
svibnja 2016. godine, web stranici Fakulteta od 11. svibnja 2016. godine i web stranici Euraxessa od 11. svibnja 
2016. godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika ili računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili 
polje sociologija ili polje psihologija ili područje humanističkih znanosti polje filozofija i na radno mjesto 
poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme od 1. listopada 2016. godine do 30. rujna 2017. godine radi obavljanja istraživačkih poslova 
na uspostavnome istraživačkom projektu HRZZ-a, fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF) 19/15 „EVEnt 
Retrieval Based on Semantically Enriched Structures for inteactive user Tasks (EVERBEST)“ prijave su 
podnijele dr. sc. Tanja Gulan, dr. sc. Srebrenka Letina , dr. sc. Anja Löw i dr. sc. Maria Pia Di Buono.  
Stručno povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Jan Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i doc. dr. sc. Ivica 
Botički konstatiralo je da sve prijavljene pristupnice ispunjavaju nužne uvjete iz Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda. 
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenoga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće dr. sc. Mariu Piu Di 
Buono izabire za suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti i na radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave radi obavljanja istraživačkih poslova na uspostavnome 
istraživačkom projektu HRZZ-a EVERBEST. 
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt. 
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 1. listopada 2016. godine do 30. rujna 2017. godine. 
U Izvješću stručnog povjerenstva navedeni su elementi na temelju kojih je predložen izbor imenovane 
pristupnice.  
 

5.1.4. Dr. sc. Dijana Tralić - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Sonja 
Grgić, prof. dr. sc. Davor Petrinović i izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul, Fakultetsko vijeće dr. sc. Dijanu Tralić 
izabire u suradničko zvanje poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
radiokomunikacije i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za radiokomunikacije.  
Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s imenovanom će se sklopiti Ugovor o radu 
na određeno vrijeme od četiri godine. 
 

5.1.5. Luka Pravica, mag. ing. - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Damir Sumina, izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško i doc. dr. sc. Juraj Havelka, Fakultetsko vijeće Luku Pravicu, 
mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektrostrojarstvo i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.  
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Damir Sumina. 
S imenovanim će se sklopit Ugovor o radu na određeno vrijeme radi zamjene Tanje Poljugan, dipl. ing. koja se 
nalazi na roditeljskom dopustu, do njenog povratka na rad, a najduže dvije godine.  
 

5.1.6. Goran Šeketa, mag. ing. - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Ratko Magjarević, izv. prof. dr. sc. Igor Lacković i prof. dr. sc. Vladimir Medved – Sveučilište u Zagrebu 
Kineziološki fakultet, Fakultetsko vijeće Gorana Šeketu, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke 
sustave i obradbu informacija.   
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ratko Magjarević. 
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će 60% projekt Integrirani zdravstveni sustav za podršku 
osobama s dijabetesom dok 40% sredstava osigurava Sveučilište u Zagrebu.   
S imenovanim će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme do 30. rujna 2017. godine.  
 

5.2. Reizbori na FER-u 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
16. lipnja 2016. i 29. lipnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku  za reizbor na 
znanstveno-nastavna radna mjesta:   

 

5.2.1. Dr. sc. Stjepan Bogdan - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. 
dr. sc. Zdenko Kovačić, prof. dr. sc. Ivan Petrović i prof. dr. sc. Bojan Jerbić – Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za automatiku i računalno 
inženjerstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom  i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Stjepana 
Bogdana reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, grana automatika u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo.   
 

5.2.2. Dr. sc. Mato Baotić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Nedjeljko Perić, prof. dr. sc. Ivan Petrović i prof. dr. sc. Željko Hocenski – Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, uz pribavljena pozitivna 
Mišljenja Kolegija Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom i 
Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Matu Baotića reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto 
izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, 
grana automatika u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.   
 

5.2.3. Dr. sc. Dražen Jurišić - na temelju Izvješća o radu 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 Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, uz pribavljena pozitivna 
Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Dražena Jurišića reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto 
izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektronika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.  
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5.2.4. Dr. sc. Siniša Šegvić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Slobodan Ribarić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i prof. dr. sc. Željko Hocenski – Sveučilište J.J. Strossmayera 
u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, uz pribavljena pozitivna 
Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Sinišu Šegvića reizabire na znanstveno-
nastavno radno mjesto izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana arhitektura računalnih sustava u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave.  
 

5.2.5. Dr. sc. Boris Vrdoljak - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Mirta Baranović, prof. dr. sc. Zoran Skočir i prof. dr. sc. Mladen Varga - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski 
fakultet, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjeno računarstvo, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Borisa Vrdoljaka reizabire na znanstveno-
nastavno radno mjesto izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana informacijski sustavi u Zavodu za primijenjeno računarstvo.  
 

5.2.6.  Dr. sc. Damir Žarko - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Zlatko Maljković, prof. dr. sc. Viktor Šunde i prof. dr. sc. Joško Deur – Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za elektrostrojarstvo i 
automatizaciju, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Damira 
Žarka reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i 
automatizaciju.  
 

5.2.7.  Dr. sc. Stjepan Groš - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Željka Mihajlović, prof. dr. sc. Marin Golub i prof. dr. sc. Vladimir Lipovac – Sveučilište u Dubrovniku, uz 
pribavljena pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom  i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Stjepana Groša 
reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo, grana arhitektura računalnih sustava u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave. 
 

5.2.8. Dr. sc. Leonardo Jelenković - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk, izv. prof. dr. sc. Marin Golub i prof. dr. sc. Željko Hocenski – Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, uz pribavljena 
pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Leonarda Jelenkovića 
reizabire na znanstveno-nastavno radno mjesto docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo, grana arhitektura računalnih sustava u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave. 
 

5.2.9. Dr. sc. Marko Koričić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Tomislav Suligoj, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Tomislav Švedek – Sveučilište J.J. Strossmayera 
u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, uz pribavljena pozitivna 
Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Marka Koričića reizabire na znanstveno-
nastavno radno mjesto docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektronika u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. 
 

5.3. Izbor na drugom visokom učilištu  
 

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

 

5.3.1. Dr. sc. Mate Boban – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Vlado 
Glavinić, akademik prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Drago Žagar - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da 
pristupnik dr. sc. Mate Boban ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za 
izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo za 
grupu predmeta vezanih uz mreže računala na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo Fakulteta 
organizacije i informatike Varaždin.  
 

5.4. Poništenje natječaja  
  

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 16. lipnja 2016.  i 29. 
lipnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeće odluke: 

 

5.4.1. Na temelju dopisa Hrvatske zaklade za znanost broj: I-1331-2016 od 20. lipnja 2016. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je Odluku kojom se stavlja izvan snage Odluka Fakultetskog vijeća od 20. travnja 2016. godine 
od točke 3.4.5. do točke 3.4.25. o raspisu natječaja za izbor 21 stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom 
obrazovanju odobrenih temeljen natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih 
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisanog u rujnu 2015. godine.  
Slijedom navedenoga, Fakultetsko vijeće poništava natječaj objavljen na temelju navedene Odluke u 
Večernjem listu od 9. svibnja 2016. godine, Narodnim novinama br. 43 od 5. svibnja 2016. godine, web stranici 
Fakulteta od 6. svibnja 2016. godine i web stranici Euraxessa od 6. svibnja 2016. godine za izbor 10 stručnih 
suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju.  
 

5.4.2. Na prijedlog stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. Damir Sumina, doc, dr. sc. Leonardo Jelenković 
i doc. dr. sc. Siniša Popović, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o  poništenju natječaja objavljenog u 
Večernjem listu od 10. ožujka 2016. godine, Narodnim novinama br. 21 od 9. ožujka 2016. godine, web stranici 
Fakulteta od 10. ožujka 2016. godine i web stranici Euraxessa od 11. ožujka 2016. godine za izbor jednoga 
suradnika u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana umjetna 
inteligencija i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju na određeno vrijeme.  
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Predmetni natječaj će se ponovno objaviti.  
 

5.5. Raspisi natječaja  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
29. lipnja 2016., Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeća radna 
mjesta i imenovanju stručnih povjerenstava:  

 

5.5.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj. 
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i prof. dr. sc. Zvonimir 
Guzović – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
(Radno mjesto za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta u Zagrebu Vojno 
inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.)  
 

5.5.2. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na radno mjesto 
asistent u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme. 
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić, doc. dr. sc. Sanda Pleslić i prof. dr. sc. Vesna 
Županović.  
(Radno mjesto za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta u Zagrebu Vojno 
inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.)  
 

5.5.3. 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 do 30. rujna 2017. 
godine.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Gordan Ježić, izv. prof. dr. sc. Mario Kušek i izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete sredstva Sveučilišta u Zagrebu 40% i radni nalog HAKOM 
60%.   
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 29. lipnja 2016. godine, a u 
skladu s dopisom Hrvatske zaklade za znanost broj: I-1331-2016 od 20. lipnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu sljedećih natječaja i imenovanju stručnih 
povjerenstava:    

 

5.5.4. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika za 
potrebe projekta HRZZ-a „Mathematical Analysis of Multiphysics Problems Involving Thin and Composite 
Structures and Fluids“, mentor izv. prof. dr. sc. Igor Velčić i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu 
matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Josipa Pina Milišić, doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar i izv. prof. dr. sc. 
Igor Velčić.  
 

5.5.5. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika za 
potrebe projekta HRZZ-a „Mjeriteljska infrastruktura za pametne mreže“, mentor prof. dr. sc. Roman Malarić i 
na radno mjesto asistent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Roman Malarić, izv. prof. dr. sc. Martin Dadić i doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar.     
 

5.5.6. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
obradba informacija za potrebe projekta HRZZ-a „Multidisciplinary Metrics for Soldier Resilience Prediction and 
Training“, mentor prof. dr. sc. Krešimir Ćosić i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i 
automatizaciju - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Siniša Popović i doc. dr. sc. Damir Sumina.  
 

5.5.7. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektrostrojarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Development of Advanced Sensorless Control of 
Permanent Magnet Generator for Improving Energy Efficiency“, mentor doc. dr. sc. Damir Sumina i na radno 
mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Damir Sumina, izv. prof. dr. sc. Damir Žarko i doc. dr. sc. Juraj Havelka.  
 

5.5.8. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektroenergetika za potrebe projekta HRZZ-a „Development of advanced high voltage systems by 
application of new information and communication technologies“, mentor prof. dr. sc. Ivo Uglešić i na radno 
mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivo Uglešić, prof. dr. sc. Zlatko Maljković i izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić.  
 

5.5.9. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Kooperativno upravljanje iskustvenom kvalitetom u pokretnim 
mrežama za interaktivne višemedijske aplikacije u računalnom oblaku (Q-MANIC)“, mentor doc. dr. sc. Lea 
Skorin-Kapov i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 
godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov, doc. dr. sc. Vedran Podobnik i doc.  dr. sc. Ivica Botički.  
 

5.5.10. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo za 
potrebe projekta HRZZ-a „Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart Networks of People, 
Machines and Organizations“, mentor doc.  dr. sc. Vedran Podobnik i na radno mjesto asistent u Zavodu za 
telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Vedran Podobnik, doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov i doc. dr. sc. Ivica Botički.  
 

5.5.11. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Iznad Nyquistove granice“, mentor prof. dr. sc. Damir Seršić i na 
radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme 
od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Damir Seršić, prof. dr. sc. Sven Lončarić i izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk.    
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5.5.12. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika za 
potrebe projekta HRZZ-a „Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih 
podataka s primjenom u biomedicini“, mentor prof. dr. sc. Mario Cifrek i na radno mjesto asistent u Zavodu za 
elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Igor Lacković, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Željka Mihajlović.     
 

5.5.13. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Algoritmi za mjerenje sustavnog rizika“, mentor doc. dr. sc. Zvonko 
Kostanjčar i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar, prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Nedjeljko Perić.     
 

5.5.14. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika za 
potrebe projekta HRZZ-a „Wrist and arm sensing technologies for cardiac arrhythmias detectio (WastCard)“, 
mentor prof. dr. sc. Ratko Magjarević i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu 
informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ratko Magjarević, izv. prof. dr. sc. Igor Lacković i prof. dr. sc. Adrijan Barić.  
 

5.5.15. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika za 
potrebe projekta HRZZ-a „Unmanned System for Maritime Security and Environmental Monitoring (MORUS)“, 
mentor prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo 
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić i doc. dr. sc. Damir Sumina.    
 

5.5.16. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „Safe human-robot interaction in logistic applications for highly flexible 
warehouses (SafeLog)“, mentor prof. dr. sc. Ivan Petrović i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivan Petrović, izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško, doc. dr. sc. Marija Seder.     
 

5.5.17. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika za 
potrebe projekta HRZZ-a „Ultrasound system for complex material parameters determination in the nonlinear 
working conditions“, mentor doc.  dr. sc. Antonio Petošić i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroakustiku 
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Antonio Petošić, izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek i doc. dr. sc. Vladimir Čeperić.     
 

5.5.18. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektronika za potrebe projekta HRZZ-a „High-performance Semiconductor Devices for Wireless Circuit 
and Optical Detection Applications“, mentor prof. dr. sc. Tomislav Suligoj i na radno mjesto asistent u Zavodu 
za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Tomislav Suligoj, doc. dr. sc. Marko Koričić i prof. dr. sc. Silvio Hrabar.   
 

5.5.19. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika za 
potrebe projekta HRZZ-a „Napredna metodologija projektiranja prekidačkih istosmjernih pretvornika“, mentor 
prof. dr. sc. Adrijan Barić i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Adrijan Barić, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Ratko Magjarević.   
 

5.5.20. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo za 
potrebe projekta HRZZ-a „Sustav predlaganja u arhitekturi zasnovanoj na uslugama", mentor prof. dr. sc. Siniša 
Srbljić i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 
1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Siniša Srbljić, izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i doc. dr. sc. Igor Čavrak.    
 

5.5.21. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo za 
potrebe projekta HRZZ-a „Heuristička optimizacija u kriptologiji (EvoCrypt)“, mentor izv. prof. dr. sc. Domagoj 
Jakobović i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave 
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Marin Golub,  izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić i izv. prof. dr. sc. Domagoj 
Jakobović.   
 

5.5.22. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ-a „SenseHive: Dinamički modeli za postepenu izgradnju leksičko-
semantičkih resursa potpomognuti radom mnoštva“, mentor doc. dr. sc. Jan Šnajder i na radno mjesto asistent 
u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme 
od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Jan Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i doc. dr. sc. Vedran Podobnik.    
 

5.5.23. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo za 
potrebe projekta HRZZ-a „Multi-class object detection for smart vhicles and safer roads“, mentor izv. prof. dr. 
sc. Siniša Šegvić i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivan Petrović, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić i izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić.     

5.5.24. Doktorand u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika za 
potrebe projekta HRZZ-a „Non-Foster Source-load Networks and Metasurfaces (NOFSLO)“, mentor prof. dr. 
sc. Silvio Hrabar i na radno mjesto asistent u Zavodu za radiokomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme 
od 4 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Silvio Hrabar, doc. dr. sc. Dubravko Babić i izv. prof. dr. sc. Igor Krois.     
 

5.6. Imenovanje stručnog povjerenstva 
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� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
29. lipnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnog 
povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje na drugom visokom učilištu:   

 

5.6.1. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Dubrovniku radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i 
na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
obradba informacija na Sveučilištu u Dubrovniku – 1 izvršitelj, Fakultetsko vijeće za prijavljenog pristupnika 
dr. sc. Vladimira Lipovca imenuje stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić, prof. dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc. Željko Hocenski - Sveučilište 
J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.   
 

5.7. Promjena člana stručnog povjerenstva  
 

5.7.1.  Fakultetsko vijeće na svojoj 652. sjednici održanoj 11. studenoga 2015. godine imenovalo je 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 Zagreb 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 (natječaj objavljen u Večernjem listu od 3. prosinca 2015. godine, 
Narodnim novinama br. 131 od 2. prosinca 2015. godine, web stranici Fakulteta od 3. prosinca 2015. godine i 
web stranici Euraxessa od 3. prosinca 2015. godine).  

Član stručnog povjerenstva akademik prof. dr. sc. Josip Pečarić pisanim putem 2. srpnja 2016. godine dao je 
ostavku na članstvo u povjerenstvu.   

Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 5. srpnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće umjesto 
akademika prof. dr. sc. Josipa Pečarića za člana stručnoga povjerenstva imenuje prof. dr. sc. Željka Hocenskog 
- Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 
te je sastav stručnog povjerenstva sljedeći:  prof. dr. sc. Davor Bonefačić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i prof. 
dr. sc. Željko Hocenski - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija Osijek.  

5.8.  Izbori u znanstvena zvanja  
 

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

 

5.8.1. Dr. sc. Antonio Petošić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Hrvoje Domitrović, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Tino Bucak – Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
prometnih znanosti, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Antonio Petošić ispunjava uvjete iz 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.  
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

5.8.2. Dr. sc. Dalibor Filipović-Grčić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. 
dr. sc.  Željko Štih, prof. dr. sc. Sead Berberović i prof. dr. sc. Livio Šušnjić – Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Dalibor Filipović-Grčić 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.   
Budući da se radi o izboru u više znanstveno zvanje prije isteka pet godina od prethodnog izbora u niže 
znanstveno zvanje, Fakultetsko vijeće donosi posebnu Odluku kojom se konstatira da je iz prikazane 
znanstvene djelatnosti dr. sc. Dalibora Filipovića-Grčića u izvješću stručnog povjerenstva vidljivo da ispunjava 
i uvjete za izbor u više znanstveno zvanje u odnosu na zvanje viši znanstveni suradnik za koje se predlaže 
izbor.   
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

5.8.3. Dr. sc. Marko Koričić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Tomislav Suligoj, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Tomislav Švedek – Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultetsko vijeće daje 
mišljenje da pristupnik dr. sc. Marko Koričić ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.   
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

5.9. Imenovanje stručnih povjerenstava  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 16. lipnja 2016. i  29. 
lipnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnih povjerenstava 
za davanje prijedloga za izbor u znanstvena zvanja:  

 

5.9.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Kristiana Jambrošića podnesenim 17. lipnja 2016. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Tino Bucak 
– Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti.  
 

5.9.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Ivana Leničeka podnesenim 9. lipnja 2016. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Damir Ilić, prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Tomislav Kilić – 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
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5.9.3. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Siniše Šegvića podnesenim 15. lipnja 2016. godine za pokretanje 
postupka izbora 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. Slobodan Ribarić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i prof. dr. sc. Željko Hocenski 
– Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Osijek.  
 

5.9.4. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Igora Mekterovića podnesenim 17. lipnja 2016. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje  stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Mirta Baranović, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj  i prof. dr. sc. Mladen 
Varga – Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.  
 

5.9.5. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Marije Seder podnesenim 17. lipnja 2016. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Ivan Petrović, izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić i izv. prof. dr. sc. Robert 
Cupec - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija Osijek.  
 

5.9.6. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Siniše Škokića podnesenim 3. lipnja 2016. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i  prof. dr. sc. Nikša Burum 
– Sveučilište u Dubrovniku.  
 

5.9.7. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Darija Bojanjca podnesenim 10. lipnja 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. Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Silvio Hrabar i izv. prof. dr. sc. Antonio 
Šarolić – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

5.9.8. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Krešimira Križanovića podnesenim 14. lipnja 2016. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo i prof. dr. sc. Robert 
Manger – Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički 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 16. lipnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene 
teme doktorskog rada i predlaganje mentora: 

 

6.1.1. Tomislav Jagušt, dipl. ing. – tema: "Model sustava interaktivnih obrazovnih sadržaja i njegova primjena 
u unaprjeđenju obrazovnih lekcija u osnovnim školama". 
Imenuju se članovi povjerenstvo za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Vedran Mornar – predsjednik, doc. dr. sc. Ivica Botički – mentor i prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u 
Rijeci Odjel za informatiku – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.2. Edin Kočo, mag. ing. – tema: "Upravljanje četveronožnim hodačima temeljeno na biološki inspiriranim 
mehaničkim i upravljačkim karakteristikama i evolucijskom učenju". 
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 Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.3. Ivan Pavičić, dipl. ing. – tema: "Odabir i implementacija kompaktiranih dalekovoda upotrebom umjetnih 
neuronskih mreža". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Davor Grgić – predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – mentor i prof. dr. sc. Srete Nikolovski, Sveučilište Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.4. Dalibor Purković, mag. ing. – tema: "Senzorski primopredajnik niske potrošnje, velikog dometa, 
zasnovan na prikupljanju energije iz okoliša". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. 
Dubravko Babić – predsjednik, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – mentor i prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u 
Dubrovniku Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.5. Mirko Stanić, mag. ing. – tema: "Primjena metode slučajnih šuma za biometrijsku autentifikaciju 
koristeći karakteristike uha". 
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Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu:  izv. prof. dr. sc. 
Miljenko Mikuc – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – mentor, prof. dr. sc. Miroslav Bača, Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu – mentor, prof. dr sc. Damir Kalpić – član i doc. dr. 
sc. Marko Subašić – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

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

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 16. lipnja 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. Stipe Ćurlin, dipl. ing. – tema: "Određivanje kritičnih svojstvenih vrijednosti elektroenergetskog sustava 
sa značajnim udjelom vjetroelektrana". 
Prihvaća se tema: "Utjecaj promjenjivosti proizvodnje vjetroelektrana na oscilatornu stabilnost 
elektroenergetskog sustava" (Impact of variable wind power production on power system oscillatory stability).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 24. svibnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ivice Pavića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.2. Mr. sc. Krešimir Dekanić, prof. fizike i politehnike – tema: "Računalni modeli za određivanje 
mikrostrukturnih parametara nanomaterijala". 
Prihvaća se tema: "Računalni model i analiza signala za određivanje mikrostrukturnih parametara 
nanomaterijala" (Computational model and signal analysis for determination of microstructural parameters of 
nanomaterials).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Sven Lončarić i doc. dr. sc. Željko Skoko, Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 13. lipnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Svena Lončarića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.3. Tihomir Knežević, dipl. ing. – tema: "Ultra-tanki slojevi čistoga amorfnog bora na siliciju - fizikalne 
karakteristike i primjena u silicijskim detektorima". 
Prihvaća se tema: "Physical characteristics and applications of nanometer thin boron-on-silicon layers in silicon 
detector devices" (Fizikalne karakteristike i primjena nanometarski tankih slojeva bora na siliciju u silicijskim 
detektorima).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Tomislav Suligoj i prof. dr. sc. Lis K. Nanver, University of Twente, Faculty 
of Electrical Engineering Mathematics & Computer Science, Enschede, Nizozemska. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 8. lipnja 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Tomislava Suligoja o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskome jeziku. 
 

6.2.4. Mladen Marković, mag. ing. – tema: "Nova metoda za predviđanje proboja izolacijskih tekućina 
podvrgnutih izmjeničnom naponu". 
Prihvaća se tema: "Objedinjena metoda određivanja probojnih napona izolacijskih tekućina podvrgnutih 
izmjeničnom naponu" (Unified method for determination of breakdown voltages of insulating liquid AC 
breakdown).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Štih. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 5. svibnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Željka Štiha o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.5. Mr. sc. Fahrudin Mehmedović, dipl. ing. – tema: "Optimalno upravljanje hladnjakom klinkera u 
cementari". 
Prihvaća se tema: "Energetski optimalno upravljanje procesom hlađenja klinkera u cementari" (Energy optimal 
control  of clinker cooler in cement production process).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Fetah Kolonić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 25. travnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Fetaha Kolonića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.6. Frano Škopljanac-Mačina, dipl. ing. – tema: "Sinteza procesa provjere znanja za adaptivne sustave e-
učenja". 
Prihvaća se tema: "Sinteza procesa provjere znanja za adaptivne sustave e-učenja" (Assessment process 
synthesis for adaptive e-learning systems).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 8. lipnja 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora izv. prof. dr. sc. Brune Blaškovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
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6.2.7. Goran Vasiljević, dipl. ing. – tema: "Lokalizacija mobilnog robota u industrijskim okruženjima za 
primjenu u autonomnim skladištima". 
Prihvaća se tema: "Highly accurate markerless localization of mobile robots in indoor  industrial environments" 
(Lokalizacija visoke točnosti mobilnih robota u zatvorenim industrijskim okruženjima bez korištenja markera).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 25. svibnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Zdenka Kovačića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskome jeziku. 
 

6.2.8. Matija Zidar, dipl. ing. – tema: "Konveksni optimizacijski model za planiranje i pogon naprednih 
distribucijskih mreža s integriranim spremnicima električne energije". 
Prihvaća se tema: "Optimalno planiranje i vođenje aktivnih distribucijskih mreža sa spremnicima energije" 
(Optimal planning and operation of active distribution network with energy storage systems).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Igor Kuzle. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 25. ožujka 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Igore Kuzlea o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.9. Igor Žiger, univ. spec. transf. – tema: "Proračun gubitaka naponskih transformatora velike snage s 
otvorenom jezgrom". 
Prihvaća se tema: "Metoda proračuna gubitaka naponskih transformatora velike snage s otvorenom jezgrom" 
(Method for calculation of losses in open-core power voltage transformers).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Štih. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 5. svibnja 2016. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Željka Štiha o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.10. Josip Žilak, dipl. ing. – tema: "Projektiranje i karakteristike radiofrekvencijskih integriranih sklopova u 
tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje i analiza pouzdanosti elemenata". 
Prihvaća se tema: "Characteristics of radio frequency integrated circuits and device reliability in horizontal 
current bipolar transistor technology" (Karakteristike radiofrekvencijskih integriranih sklopova i pouzdanost 
elemenata u tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Tomislav Suligoj. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 7. lipnja 2016. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Tomislava Suligoja o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskome jeziku. 
 

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

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 16. lipnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju 
članova Povjerenstva za ocjenu disertacije:  

 

6.3.1. Ivan Sović, mag. ing.  – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Algorithms for de novo genome assembly from third generation sequencing data" 
(Algoritmi za de novo sastavljanje genoma iz sekvenciranih podataka treće generacije).  
Mentori pristupnika izv. prof. dr. sc. Mile Šikić i dr. sc. Karolj Skala, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom 
znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Vučić – predsjednik, doc. dr. sc. Mirjana 
Domazet-Lošo – članica, dr. sc. Niranjan Nagarajan, znanstveni savjetnik, Genome Institute of Singapore, 
Republic of Singapore – član. 
 

6.4.  Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 16. lipnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za 
obranu disertacije: 

 

6.4.1. Nikola Banić, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Real-time Retinex-based and learning-based methods for computational color constancy 
with high accuracy" (Metode visoke točnosti za računalnu postojanost boja za rad u stvarnom vremenu 
temeljene na Retinex pristupu te učenju). 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Sven Lončarić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Marko Subašić 
– predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić – članica, izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu Grafički 
fakultet – članica te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: doc. dr. sc. Marko Subašić – predsjednik, 
prof. dr. sc. Sonja Grgić – članica, izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – 
članica (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić). 
 

6.4.2. Anamarija Bjelopera, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Uklanjanje degradacije slike primjenom statističkoga modela prirodne scene i 
percepcijske mjere kvalitete slike". 
Mentorica pristupnice je: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
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Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sven Lončarić 
– predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Kos – član, izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu Grafički 
fakultet – članica te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Sven Lončarić – predsjednik, 
prof. dr. sc. Tomislav Kos – član, izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – članica 
(zamjenik: doc. dr. sc. Marko Subašić). 
 

6.4.3. Perica Ilak, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Optimalna koordinacija proizvodnje električne energije iz vjetra i vode". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Slavko Krajcar. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko 
Delimar – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Kalpić – član, izv. prof. dr. sc. Ranko Goić, Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. 
sc. Marko Delimar – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Kalpić – član, izv. prof. dr. sc. Ranko Goić, Sveučilište u 
Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član (zamjenik: doc. dr. sc. Juraj Havelka). 
 

6.4.4. Goran Mauša, mag. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Poboljšanje postupaka za predviđanje programskih neispravnosti zasnovano na strojnom 
učenju". 
Mentorice pristupnika su: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u 
Rijeci Tehnički fakultet. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk 
– predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka Car – članica, prof. dr. sc. Ivo Ipšić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet 
– član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk – predsjednik, izv. prof. dr. 
sc. Željka Car – članica, prof. dr. sc. Ivo Ipšić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – član (zamjenik: izv. prof. 
dr. sc. Domagoj Jakobović). 
 

6.4.5. Krešimir Šakić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Subjektivno vrednovanje kvalitete prikaza 3D videosekvenci utemeljeno na masovnom 
ispitivanju putem Interneta". 
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan 
Šišul – predsjednik, prof. dr. sc. Sven Lončarić – član, doc. dr. sc. Emil Dumić, Sveučilište Sjever – član te se 
imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – predsjednik, prof. dr. sc. Sven 
Lončarić – član, doc. dr. sc. Emil Dumić, Sveučilište Sjever – član (zamjenica: izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, 
Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet). 
 

6.4.6. Tomislav Župan, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničke znanosti,  znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Metodologija proračuna raspodjele unutarnjih prenapona duž namota transformatora 
primjenom koncentriranih parametara". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Štih. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković 
– predsjednik, prof. dr. sc. Sead Berberović – član, prof. dr. sc. Livio Šušnjić, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet – član te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik, 
prof. dr. sc. Sead Berberović – član, prof. dr. sc. Livio Šušnjić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – član 
(zamjenik: doc. dr. sc. Bojan Trkulja). 
 

6.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 16. lipnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju povjerenstava za kvalifikacijski doktorski 
ispit, kako slijedi: 

 

Polje: Elektrotehnika 
 

Pristupnik/ca   Povjerenstvo 
 

6.5.1. Goran Grdenić, mag. ing. prof. dr. sc. Ivica Pavić – predsjednik 
 izv. prof. dr. sc. Marko Delimar – mentor 
 dr. sc. Tomislav Plavšić, znanstveni suradnik, Hrvatski 

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

6.5.2. Željko Martinović, mag. ing. izv. prof. dr. sc. Martin Dadić – predsjednik 
 prof. dr. sc. Roman Malarić – mentor 
 prof. dr. sc. Goran Petrović, Sveučilište u Splitu Fakultet 

elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član 
 

Polje: Računarstvo 
 

Pristupnik/ca   Povjerenstvo 
 

6.5.3. Domagoj Alagić, mag. ing. doc. dr. sc. Jan Šnajder – predsjednik 
 prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić  – mentorica 
 doc. dr. sc. Nikola Ljubešić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski 

fakultet – član 
 

6.5.4. Neven Drljević, mag. ing. doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov – predsjednica 
 doc. dr. sc. Ivica Botički – mentor 
 prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u Rijeci Odjel za 

informatiku – članica 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. sjednici koja je održana 19. svibnja 2016. i 11. sjednici koja je održana 14. 
lipnja 2016. u 347. akademskoj godini (2015./2016.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka 
stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija predloženicima: 
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6.6.1. Ivica Draganjac, dipl. ing. – tema: "Decentralized control of free ranging automated guided vehicles in 
industrial environments" (Decentralizirano upravljanje automatski vođenim vozilima sa slobodnim odabirom 
putanja u industrijskim okruženjima).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić. 
 

6.6.2. Vladimir Franki, mag. ing. – tema: "Utvrđivanje statičkoga indeksa elektroenergetske sigurnosti u 
tržišnim uvjetima" (Defining static index of energy security in market environment).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak i izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet. 
 

6.6.3. Nikola Hure, mag. ing. – tema: "Set-theoretic control of a wind turbine" (Upravljanje vjetroagregatom 
zasnovano na teoriji skupova).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak. 
 

6.6.4. Tino Jerčić, mag. ing. – tema: "Prediktivno upravljanje sinkronim motorom s unutarnjim trajnim 
magnetima s ciljem minimiziranja elektromagnetskih gubitaka" (Predictive control of interior permanent magnet 
synchronous motor aiming at minimization of electromagnetic losses). 
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko. 
 

6.6.5. Goran Kujundžić, mag. ing. – tema: "Estimacija i prediktivno upravljanje baterijom u mikromreži" 
(Estimation and predictive control of a battery in a microgrid).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak. 
 

6.6.6. Miroslav Štampar, dipl. ing. – tema: "Ekspertni sustav za prepoznavanje zloćudnoga ponašanja na 
temelju analize mrežnoga prometa za razrješavanje domenskih imena u stvarnome vremenu" (Expert system 
for recognition of malicious behaviour based on domain name resolution traffic analysis in real-time). 
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
 

6.6.7. Mr. sc. Vladimir Valentić, dipl. ing. – tema: "Model nezavisnoga proizvođača električne energije s 
ugrađenim sustavom za smanjenje emisija ugljičnoga dioksida" (Model of independent power producer 
equipped with technology for carbon dioxide emission reduction).  
Znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak i izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet. 
 

7.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost“ 
 

7.1.  Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 13. lipnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Informacijska 
sigurnost“ održane 13. lipnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju 
postupka obrane završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

7.1.1. RANKO MIKLIN, dipl. ing.  
Tema:  "USPOREDBA SIGURNOSNIH ZAHTJEVA APLIKACIJA U DISTRIBUIRANIM SUSTAVIMA I 
APLIKACIJA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE" (COMPARISON OF SECURITY REQUIREMENTS FOR 
APPLICATIONS  IN DISTRIBUTED SYSTEMS AND APPLICATIONS FOR ELECTRONIC COMMERCE). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak - 
predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj - mentor i prof. dr. sc. Željko Hutinski - Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
organizacije i informatike - član. 
Zamjenik: doc. dr. sc. Boris Milašinović. 
 

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

 

7.2.  Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 13. lipnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija “Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 13. lipnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog 
rada za sljedeću studenticu: 

 

7.2.1. TIHANA CEROVAC, dipl. oec. 
Tema: "ALOKACIJA TROŠKOVA U FUNKCIJI REGULACIJE TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH 
KOMUNIKACIJA" (COST ALLOCATION AS A FUNCTION FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS 
MARKET REGULATION). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Gordan Ježić - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - mentorica i prof. 
dr. sc. Hrvoje Perčević - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - član. 
 

7.3. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 13. lipnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog 
studija “Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 13. lipnja 2016. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog 
rada za sljedeće studente: 
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7.3.1. ZDENKO OGNJENČIĆ, dipl. ing. 
Tema: "INFRASTRUKTURNI UVJETI ZA UVOĐENJE SLJEDEĆE GENERACIJE ŠIROKOPOJASNIH 
PRISTUPNIH MREŽA" (INFRASTRUCTURE CONDITIONS FOR ROLL-OUT OF NEXT GENERATION 
BROADBAND ACCESS NETWORKS). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Branko Mikac - 
predsjednik, prof. dr. sc.  Ignac Lovrek - mentor i izv. prof. dr. sc.  Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet - članica. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Hrvoje Perčević - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 

7.3.2. JAGODA PELEPONJKO, dipl. iur. 
Tema: "PRAVA I OBVEZE PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU" (RAIL PASSENGER RIGHTS AND 
OBLIGATIONS). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin - 
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - predsjednik, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov - Sveučilište u Zagrebu 
Pravni fakultet - mentorica i prof. dr. sc. Ignac Lovrek -  član. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

7.3.3. IVAN VIDLIČKA, dipl. iur. 
Tema: "ZAJEDNIČKA IZGRADNJA ELEKTRONIČKO KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I 
POVEZANE OPREME U POKRETNOJ MREŽI"   (SHARING OF AN ELECTRONIC COMMUNICATIONS 
INFRASTRUCTURE IN MOBILE NETWORK). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Gordan Ježić - 
predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - mentor i doc. dr. sc. Marko 
Jurić - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - član. 
Zamjenica: prof. dr. sc. Maja Matijašević. 
 

III. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori“ 
 

7.4. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 13. lipnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Transformatori“ 
održane 13. lipnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme 
završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 

 

7.4.1. BRANIMIR BURIĆ, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "TRETMAN NUL-TOČKE TRANSFORMATORA U INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA" 
(TRANSFORMER NEUTRAL POINT TREATMENT IN INDUSTRIAL FACILITIES). 
Mentor: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
 

7.5. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 13. lipnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Transformatori“ 
održane 13. lipnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka 
ocjene završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

7.5.1.  IGOR PERŠINEC, dipl. ing.  
Tema: "REGULACIJA NAPONA MREŽNOG ENERGETSKOG TRANSFORMATORA S POMOĆU 
POBUDNOG TRANSFORMATORA" (VOLTAGE REGULATION OF NETWORK POWER TRANSFORMER 
WITH BOOSTER TRANSFORMER). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: doc. dr. sc. Bojan Trkulja – 
predsjednik, prof. dr. sc. Željko Štih – mentor i doc. dr. sc. Žarko Janić – Končar Energetski transformatori 
d.o.o. Zagreb – član. 
 

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

7.6.  Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 13. lipnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ održane 13. lipnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku 
o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog rada za sljedeće studente: 

 

7.6.1.  IVAN ZRNO, dipl. ing.  
Tema: "OPTIMIZACIJA RADA CENTARA DALJINSKOG UPRAVLJANJA NA PRUGAMA "HŽ 
INFRASTRUKTURE" (OPTIMIZATION OF REMOTE CONTROL CENTERS FUNCTIONING ON THE 'HŽ 
INFRASTRUKTURA' RAILWAY LINES). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul - 
predsjednik, prof. dr. sc.  Sonja Grgić - mentorica i izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić - Sveučilište u Zagrebu Grafički 
fakultet – članica. 
 

7.6.2.  MARKO ŽUPAN, dipl. ing.  
Tema: "KONTAKTNA MREŽA 25 kV, 50 Hz KAO STACIONARNI IZVOR NISKOFREKVENCIJSKOG 
ELEKTROMAGNETSKOG POLJA" (A 25 kV, 50 Hz  OVERHEAD CONTACT  LINE AS STATIONARY 
SOURCE OF LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD). 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Uglešić - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc.  Viktor Milardić - mentor i dr. sc. Milivoj Mandić – HŽ Infrastruktura - član.  
 

7.7. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 13. lipnja 2016. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija “Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ održane 13. lipnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku 
o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 
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7.7.1.  ŽELJKO ZORIĆ, dipl. ing.  
Tema: "BUKA I ANTIVIBRACIJSKI  ELEMENTI  U  ŽELJEZNIČKOM  PROMETU" (NOISE AND 
ANTIVIBRATION ELEMENTS IN RAILWAY TRAFFIC). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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.  
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Kristian Jambrošić. 
 

8.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

8.1. Izvješće Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
 

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o dobitnicima Rektorove nagrade za ak. god. 2015./2016. 
i objavljenim natječajima za nagrade za ak. god. 2015./2016. kako slijedi: 
 

1). Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016. 
� Kategorija a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora): 

� Filip Marić, Ivan Jurin, rad: Intuitivni sustav teleoperacije robotskoga manipulatora korištenjem RGB-
Dubinske kamere, mentori: prof. dr. sc. Ivan Petrović i izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić;   

� Tomislav Petković, Luka Petrović, rad: Decentralizirano upravljanje multiagentskim robotskim 
sustavom, mentor: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan;   

� Matea Pejčinović, Fran Stanić, rad: Primjena lokalnog pretraživanja u rješavanju problema izrade 
rasporeda zaposlenika, mentor: doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov;  

� Filip Šklebar, Matej Ferenčević, rad: Pametni senzorski čvor za praćenje elektrokardiograma i 
tjelesne aktivnosti, mentor: prof. dr. sc. Ratko Magjarević;   

� Matija Srbić, rad: Reducing Accidental Home Injuries Involving Children with Bluetooth Smart 
Sensors, mentor: doc. dr. sc. Vedran Podobnik;  

� Ivan Vujević, rad: Alat za brzo pretraživanje baza proteinskih sljedova, mentor: izv. prof. dr. sc. Mile 
Šikić; 

� Denis Čaušević, rad: Primjena uvjetnih slučajnih polja s Gaussovim potencijalima za semantičku 
segmentaciju, mentor: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić;  

� Krešimir Benčić, Vjekoslav Nemec, rad: Dinamičko modeliranje fleksibilnih mikromreža i metode 
određivanja granica sigurnosti prilikom prelaska u otočni pogon, mentori: doc. dr. sc. Tomislav 
Capuder i izv. prof. dr. sc. Marko Delimar; 

� Mirko Kokot, Luka Malovan, rad: Robotski potpomognuto dijagnosticiranje autizma: Evaluacija 
interakcije robota i djeteta, mentor: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić. 

 

� Kategorija b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora): 
� Ivan Berdalović, Željko Osrečki, Filip Šegmanović, rad: Projektiranje sklopova za potiskivanje 

proboja fotodioda za detekciju jednog fotona, mentor: prof. dr. sc. Tomislav Suligoj. 
 

� Kategorija (f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici:  
� Studenti FER-a - članovi Studentske udruge „IEEE Studentski ogranak Sveučilišta u Zagrebu“: 

Krešimir Benčić, Mirna Gržanić, Luka Jurinjak, Dora Mešić, Domagoj Mihalic, Ivan Novko, 
Zlatko Ofak, Iva Pavić, Boris Pećanac, Anamarija Pejić, Marko Salopek, Dominik Šekrst, Denis 
Šeper, Meri Tukač, rad: „ZEC - Zagreb Energy Conference 2015.“, mentor: prof. dr. sc. Igor Kuzle; 

� Karla Biuković (FER), Belma Gutlić (FER), Filip Hormot (FER), Stanko Krtalić Rusendić (FER), 
Mak Muftić (FER), Branko Perić (FER), Marin Petričević (FER), Tihana Vidnjević (Geodetski 
fakultet), Bruno Vunderl (FER), rad: „Sajam poslova - Job Fair“, mentor: doc. dr. sc. Hrvoje Džapo. 

 

2). Nagrada "Najbolji studentski računalni program FER-a" za ak. god. 2015./2016. 
Raspisan je natječaj za dodjelu nagrade "Najbolji studentski računalni program FER-a" za ak. god. 2015./2016. 
Rok za prijavu je do 3. listopada 2016. godine. 
 

3). Nagrada "Werner von Siemens" za ak. god. 2015./2016. 
Raspisan je natječaj za dodjelu godišnje nagrade "Werner von Siemens" za najbolji studentski rad studenata 
FER-a s primjenom u područjima digitalizacije, elektrifikacije i automatizacije za ak. god. 2015./2016. 
Rok za prijavu je do 30. rujna 2016. godine do 12 sati. 
 

4). Nagrada "Roberto Giannini" za ak. god. 2015./2016. 
Raspisan je natječaj za dodjelu nagrade "Roberto Giannini" za ak. god. 2015./2016., koja se dodjeljuje 
nastavnicima i suradnicima FER-a za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima. 
Prijedloge mogu podnijeti: Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, Dekan Fakulteta i Studentske udruge. 
Rok za podnošenje prijedloga je do 3. listopada 2016. godine do 12 sati. 
 

5). Nagrada "Stanko Turk"  za ak. god. 2015./2016. 
Raspisan je natječaj za dodjelu nagrade "Stanko Turk" za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva 
za ak. god. 2015./2016.   
Rok za prijavu je do 3. listopada 2016. godine do 12 sati. 
 

6). Godišnja nagrada "Končar" za ak. god. 2015./2016. 
Raspisan je natječaj za dodjelu godišnje nagrade "Končar" za doktorsku disertaciju obranjenu na FER-u u ak. 
god. 2015./2016., a koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti i ocijenjena je 
kao najbolja sa stajališta primjene u industriji. 
Rok za prijavu je do 3. listopada 2016. godine do 12 sati. 
 

8.2.  Izvješće - Studentsko poduzetništvo u Centru karijera FER-a SPOCK 
 

Iva Gospodnetić, djelatnica Centra karijera FER-a, izvijestila je Fakultetsko vijeće o programu SPOCK koji je 
namijenjen studentskom poduzetništvu u Centru karijera FER-a  kako slijedi: 
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- Početkom lipnja ove godine otvoren je FER-ov inkubator – SPOCK, u kojem će studenti Sveučilišta u 
Zagrebu i oni koji su nedavno diplomirali dobiti sve što im treba da pokrenu svoj start up. Broj prijava za 
SPOCK nadmašio je očekivanja. Iako je za prvu godinu planiran manji broj timova, nakon dva kruga odabira, 
u SPOCK su primljena četiri tima: 
� Angler, mobilna aplikacija za rješavanje geometrijskih zadataka; 
� GuitarFriend, elektronički uređaj koji zamjenjuje jednu ruku pri sviranju gitare, namijenjen osobama 

s privremenim ili trajnim invaliditetom, odnosno za učenje; 
� Juvo – Home Friend, IoT platforma koja se sastoji od narukvice, senzora, clouda i mobilne aplikacije, 

namijenjena povećanoj sigurnosti djece u kućanstvima bez ograničavanja mogućnosti istraživanja; 
� SAN – Soil Analyzer Network, distribuirani sustav udaljenog nadziranja vlažnosti tla i upravljanja 

sustavom navodnjavanja. 
- Timovi će u SPOCK-u dobiti besplatan radni prostor na FER-u i besplatnu specijaliziranu opremu kao 

što je 3D printer, sustav za izradu tiskanih pločica odnosno ono što će im u bilo kojem trenu biti potrebno, 
proći će kroz posebno pripremljene radionice, dok će im u radu pomagati koordinatori i mentori s FER-
a i iz poslovnog svijeta. S prvim aktivnostima timovi će početi već sljedeći tjedan i to radionicom o Business 
Model Canvasu. 

- U tijeku su prijave mentora u SPOCK. Svi koji svojim znanjima i vještinama mogu podržati, usmjeriti i 
savjetovati timove, neka na adresu spock@fer.hr pošalju svoj životopis i navedu za područja znanja i 
vještine za koje im se studenti mogu obratiti. 

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


