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Zapisnik 649. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 8. srpnja 2015. 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 3. srpnja 2015. godine. 
 
3.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori i reizbori na FER-u  
 

3.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
18. lipnja 2015. i 1. srpnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u 
znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta prema raspisanim natječajima za pristupnike: 

 

3.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 16. veljače 2015. godine, Narodnim novinama br. 17 od 13. 
veljače 2015. godine, web stranici Fakulteta od 16. veljače  2015. godine i web stranici Euraxessa od 17. veljače 
2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili 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. Andree Aglić Aljinović, dr. sc. Ilka Brnetića, dr. sc. Tomislava Suligoja 
i dr. sc. Željka Tomšića.  
Pristupnica dr. sc. Andrea Aglić Aljinović 2. lipnja 2015. godine pisanim putem povukla je svoju prijavu na 
natječaj.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Damir Seršić, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj i prof. dr. sc. Josip Pečarić 
– Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet konstatiralo je da svi pristupnici ispunjavaju uvjete iz Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja za  izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor, a dr. sc. Tomislav Suligoj i dr. sc. Željko Tomšić ispunjavaju i uvjete iz Pravilnika o posebnim uvjetima 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva za izbore u znanstveno-nastavna zvanja.  
Pristupnik dr. sc. Illko Brnetić izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje prirodnih znanosti, 
polje matematika, a pristupnici dr. sc. Tomislav Suligoj i dr. sc. Željko Tomšić u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika. 
Svi pristupnici imaju Mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, Dekana Fakulteta i Kolegija 
Zavoda. Dr. sc. Ilko Brnetić Zavoda za primijenjenu matematiku, dr. sc. Tomislav Suligoj Zavoda za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave i dr. sc. Željko Tomšić Zavoda za visoki napon i energetiku.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće dr. sc. Tomislava 
Suligoja izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u  Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave.  
Obrazloženje prijedloga za izbor imenovanoga pristupnika detaljno je prikazano u Izvješću stručnog 
povjerenstva.  
Izbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu. 
 

3.1.2. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 16. veljače 2015. godine, Narodnim novinama br. 17 od 13. 
veljače 2015. godine, web stranici Fakulteta od 16. veljače  2015. godine i web stranici Euraxessa od 17. veljače 
2015. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina 
za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili područje 
prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika i na radno mjesto izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva – 1 izvršitelj, prispjele su prijave od dr. sc. Vedrana Podobnika, dr. sc. Tomislava Šikića, dr.sc. 
Bojana Trkulje i dr. sc. Igora Velčića. 
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Igor Kuzle, prof. dr. sc. Davor Bonefačić i prof. dr. sc. Goran 
Martinović - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet konstatiralo je da svi pristupnici 
ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluke o nužnim uvjetima za 
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje izvanredni profesor i Pravilnika o posebnim uvjetima Fakulteta elektrotehnike i računarstva za 
izbore u znanstveno-nastavna zvanja.  
Pristupnici dr. sc. Vedran Podobnik i dr. sc. Bojan Trkulja izabrani su u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, a pristupnici dr. sc. Tomislav Šikić i dr. sc. Igor 
Velčić u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje prirodnih znanosti, polje matematika.  
Svi pristupnici imaju Mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, Dekana Fakulteta i Kolegija 
Zavoda. Dr. sc. Tomislav Šikić i dr. sc. Igor Velčić Zavoda za primijenjenu matematiku, dr. sc. Vedran Podobnik 
Zavoda za telekomunikacije i dr. sc. Bojan Trkulja Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće dr. sc. Tomislava Šikića 
izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje prirodnih 
znanosti, polje matematika i na radno mjesto izvanredni  profesor u  Zavodu za primijenjenu matematiku.  
Obrazloženje prijedloga za izbor imenovanoga pristupnika detaljno je prikazano u Izvješću stručnog 
povjerenstva.  
Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.  
 

3.1.3. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 4. svibnja 2015. godine, Narodnim novinama br. 49 od 6. svibnja 
2015. godine, web stranici Fakulteta od 4. svibnja  2015. godine i web stranici Euraxessa od 4. svibnja 2015. 
godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj, prispjele su prijave 
od dr. sc. Siniše Šadeka i dr. sc. Božidara Filipovića-Grčića. 
Stručno povjerenstvo u sastavu izv. prof. dr. sc. Davor Grgić, prof. dr. sc. Igor Kuzle i prof. dr. sc. Željko Bogdan 
- Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje  konstatiralo je da su oba pristupnika izabrana u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, da oba ispunjavaju 
uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna 
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zvanja i Pravilnika o dodatnim uvjetima Fakulteta za izbore u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje docent. Oba pristupnika imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja, kao i pozitivna 
mišljenja Kolegija Zavoda za visoki napon i energetiku i Dekana Fakulteta. Pristupnik dr. sc. Siniša Šadek ima i 
pozitivno mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, dok je za pristupnika dr. sc. Božidara 
Filipovića-Grčića dostavljena obavijest da Povjerenstvo nije u mogućnosti dostaviti mišljenje, budući da 
imenovani nema niti jednu provedenu studentsku anketu. 
Na temelju svih iznesenih činjenica navedenih u Izvješću stručnog povjerenstva, uz pribavljeno pozitivno 
mišljenje Kolegija Zavoda za visoki napon i energetiku, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i 
Dekana Fakulteta i prijedloga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće u znanstveno-nastavno zvanje docent 
na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu 
za visoki napon i energetiku izabire dr. sc. Sinišu Šadeka.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.) 
 

3.2. Reizbori na FER-u  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
18. lipnja 2015. i 1. srpnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za reizbore u 
znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta: 

 

3.2.1. Dr. sc. Alen Bažant - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Mladen Kos, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Drago Žagar – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za telekomunikacije, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Alena Bažanta reizabire u 
znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na  radno mjesto redoviti  profesor u Zavodu za 
telekomunikacije.  
Reizbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

3.2.2. Dr. sc. Davor Bonefačić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. 
dr. sc. Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Dragan Poljak - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za radiokomunikacije, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Davora 
Bonefačića reizabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu 
za radiokomunikacije.    
Reizbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.   
 

3.2.3. Dr. sc. Vedran Bilas - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Ratko Magjarević, prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Vladimir Medved - Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 
fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Vedrana Bilasa reizabire u 
znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu 
informacija.     
Reizbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.   
 

3.2.4. Dr. sc. Mislav Grgić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i prof. dr. sc. Drago Žagar – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za radiokomunikacije, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom Fakulteta i Mišljenja Prodekana za nastavu Fakulteta čije Mišljenje nadomješta Mišljenje 
Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Mislava Grgića reizabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije 
i na  radno mjesto redoviti  profesor u Zavodu za radiokomunikacije.  
Reizbor potvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

3.2.5. Dr. sc. Marin Golub - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Siniša Srbljić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i prof. dr. sc. Željko Hocenski - Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku Elektrotehnički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, 
Fakultetsko vijeće  dr. sc. Marina Goluba reizabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na 
vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana arhitektura računalnih sustava i 
na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
Reizbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja. 
 

3.2.6. Dr. sc. Zdenko Šimić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Nikola Čavlina, prof. dr. sc. Ivo Uglešić i prof. dr. sc. Matislav Majstrović - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za visoki napon i energetiku, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Zdenka Šimića 
reizabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za visoki 
napon i energetiku.  
Reizbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja. 
 

3.2.7. Dr. sc. Hrvoje Džapo - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Ratko Magjarević, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Vladimir Medved - Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 
fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Hrvoja Džapu reizabire u 
znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu 
informacija.     
Reizbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja. 
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3.2.8. Dr. sc. Krešimir Trontl - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. 
sc. Dubravko Pevec, prof. dr. sc. Nenad Debrecin  i prof. dr. sc. Željko Bogdan - Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu fiziku, Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Krešimira Trontla reizabire u 
znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu fiziku.    
Reizbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja. 
 

3.3. Izbori na drugim visokim učilištima  
 

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

 

3.3.1. Dr. sc. Vedran Batoš - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Damir 
Kalpić,  prof. dr. sc. Mario Žagar i prof. dr. sc. Vladimir Lipovac - Sveučilište u Dubrovniku, Fakultetsko vijeće 
daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Vedran Batoš  ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i predlaže  izbor imenovanoga u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju 
za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju na 
Sveučilištu u Dubrovniku. 
 

3.3.2. Dr. sc. Krunoslav Žubrinić - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. 
dr. sc. Boris Vrdoljak, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec i prof. dr. sc. Vedran Batoš - Sveučilište u Dubrovniku, 
Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Krunoslav Žubrinić 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, kao i daje mišljenje da pristupnik  ispunjava uvjete 
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana programsko inženjerstvo i na radno mjesto docent na Sveučilištu u Dubrovniku, uz uvjet da 
održi pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje. 
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
 

3.3.3. Dr. sc. Mate Boban - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Vlado 
Glavinić, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Drago Žagar - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Mate Boban 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 
Izbor u znanstveno zvanje provodi se u postupku izbora 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 Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta za organizaciju i informatiku u Varaždinu.  
 

3.4. Raspisi natječaja 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih 
18. lipnja, 1. srpnja i 6. srpnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu 
sljedećih natječaja i imenovanju stručnih povjerenstva:  

 

3.4.1. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjeno računarstvo - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mirta Baranović, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj i prof. dr. sc. Danko Basch.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno radi sporazumnog raskida 
Ugovora o radu s mr. sc. Jasenkom Anzil.)  
 

3.4.2. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
arhitektura računalnih sustava i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i doc. dr. sc. Siniša Popović.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno radi isteka Ugovora o radu 
Branku Samaržiji, dipl. ing.) 
 

3.4.3. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju radno mjesto u Zavodu za 
elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine.   
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, doc. dr. sc. Siniša Popović i izv. prof. dr. sc. Marko Delimar.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto odobreno je u svrhu obavljanja stručnih poslova 
vezanih za znanstveno istraživanje u sklopu NATO projekta „Multidisciplinary Metrics for Soldier Resilience 
Prediction and Traning“.) 
 

3.4.4. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika za potrebe projekta eWALL (voditelj prof. dr. sc. Dina Šimunić) radno mjesto u Zavodu za 
radiokomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od dvije godine.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Dina Šimunić, prof. dr. sc. Krešimir Malarić i doc. dr. sc. Bojan Trkulja.   
Predmetni natječaj raspisuje se sukladno odobrenju Hrvatske zaklade za znanost (dopis broj:I-1372-2015 od 17. 
lipnja 2015. godine) u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. 
 

3.4.5. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo za potrebe projekta HRZZ – Algorithms for Genome Sequence Analysis – AGESA (voditelj izv. prof. 
dr. sc. Mile Šikić) radno mjesto u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme od dvije godine.   
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mile Šikić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić i doc.  dr. sc. Jan Šnajder.  
 

3.4.6. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije, a radi stjecanja stupnja doktora znanosti - 1 
izvršitelj za rad na znanstveno-istraživačkom projektu „A Platform for Context-Aware Social Networking of Mobile 
Users (Smart Social)“ – voditelj doc. dr. sc. Vedran Podobnik.  
Sredstva za plaću i ostala materijala primanja osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme do 14. prosinca 2015. godine.  
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Vedran Podobnik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i doc. dr. sc. Ivica Botički.  
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3.4.7. Suradnika na projektu - poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili 
računarstvo u Zavodu za telekomunikacije radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ „Human-
centric Communications in Smart Networks“ - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30. rujna 2017. godine.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Maja Matijašević, izv. prof. dr. sc. Mario Kušek i prof. dr. sc. Zoran Skočir.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt.  
 

3.5. Pokretanje postupaka reizbora  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 18. lipnja 2015. godine, a 
sukladno članku 102. st. 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka za reizbor pristupnika biranih u 
naslovna znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i imenovanju stručnih povjerenstava radi 
podnošenja izvješća o radu:  

 

3.5.1. Dr. sc. Vladimir Blaško – redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Fetah Kolonić, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i prof. dr. sc. Joško Deur – 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
 

3.5.2. Dr. sc. Saša Dešić – izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika u Zavodu za telekomunikacije.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Gordan Ježić, prof. dr. sc. Maja Matijašević i  prof. dr. sc. Drago Žagar - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

II. Znanstvena zvanja 
 

3.6.  Izbor u znanstveno zvanje 
 

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

 

3.6.1. Dr. sc. Robert Logožar – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. 
sc. Domagoj Jakobović, doc. dr. sc. Leonardo Jelenković i prof. dr. sc. Goran Martinović - Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Robert 
Logožar 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.  
 

3.7. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

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

 

3.7.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Marka Delimara podnesenim 17. lipnja 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. Slavko Krajcar, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i  prof. dr. sc. Matislav Majstrović – Energetski 
institut Hrvoje Požar, Zagreb.  
 

3.7.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Miljenka Krhena podnesenim 18. svibnja 2015. 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: izv. prof. dr. sc. Siniša Fajt, prof. dr. sc. Bojan Ivančević i prof. dr. sc. Tino Bucak – Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet prometnih znanosti.  
 

3.7.3. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Damira Muhe podnesenim 16. lipnja  2015. 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. Silvio Hrabar, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul i prof. dr. sc. Nikša Burum – Sveučilište u 
Dubrovniku.  
 

3.7.4. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Tomislava Capudera podnesenim 11. lipnja 2015. 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. Igor Kuzle, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i prof. dr. sc. Damir Šljivac – 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

3.7.5. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Davora Zaluškog podnesenim 15. lipnja  2015. 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. Silvio Hrabar, izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul i prof. dr. sc. Nikša Burum – Sveučilište u 
Dubrovniku.  
 

3.7.6. Dr. sc. Andrea Aglić Aljinović podnijela je 16. lipnja 2015. godine zahtjev za pokretanje postupka izbora 
u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje prirodnih znanosti, polje matematika.  
Predmetni zahtjev proslijedit će se Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.  
Za predstavnika Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva u stručno povjerenstvo imenuje se 
prof. dr. sc. Neven Elezović.  
 

4.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

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

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 18. lipnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene 
teme doktorskog rada i predlaganje mentora:  

 

4.1.1. Mario Bazina, dipl. ing. – tema: "Određivanje smjera širenja viših harmonika mjerenjem u jednoj točci". 
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Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. Juraj 
Havelka – predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Tomiša – mentor i dr. sc. Ante Elez, znanstveni suradnik, KONČAR 
– Institut za elektrotehniku d. d., Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.2. Igor Musulin, dipl. ing. – tema: "Izmjenjivač s četiri grane u pretvaračima pomoćnih pogona na tračničkim 
vozilima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško – predsjednik, prof. dr. sc. Željko Jakopović – mentor i izv. prof. dr. sc. Denis Pelin, Sveučilište 
Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.3. Darko Štriga, mag. ing. – tema: "Otkrivanje zajednica u društvenim mrežama zasnovano na određivanju 
povjerenja između korisnika". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Ignac 
Lovrek – predsjednik, doc. dr. sc. Vedran Podobnik – mentor i prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.4. Nikola Tanković, dipl. ing. – tema: "Struktura poslovne programske podrške kod računarstva u oblaku". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Željka Car – predsjednica, prof. dr. sc. Mario Žagar – mentor, doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u 
Rijeci Tehnički fakultet – mentorica, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – član i doc. dr. sc. Igor Čavrak – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.5. Uroš Todorović Mikšaj, dipl. ing. – tema: "Radiofrekvencijsko pozicioniranje sustavom RFID u 
zatvorenim prostorima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Tomislav Kos – predsjednik, prof. dr. sc. Davor Bonefačić – mentor i izv. prof. dr. sc. Antonio Šarolić, Sveučilište 
u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

4.1.6. Frano Tomašević, dipl. ing. – tema: "Kontrola tokova jalovih snaga na prekograničnim prijenosnim 
vodovima elektroenergetskog sustava". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Marko Delimar – predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – mentor i dr. sc. Tomislav Plavšić, znanstveni suradnik, 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

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

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednica održanih 7. svibnja 2015. i 18. 
lipnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske 
disertacije po članku 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike 
koji su završili poslijediplomski doktorski  studij: 

 

4.2.1. Goran Čačić, mag. ing. – tema: "Povećanje uštede električne energije uključivanjem značajki socio-
tehnološkog okruženja u pripremu i provedbu politika i projekata energetske efikasnosti". 
Prihvaća se tema: "Poboljšanje provedbe mjera energetske učinkovitosti zasnovano na modelu energetskoga 
socio-tehnološkoga profila (Implementation improvement of energy efficiency measures based on energy socio-
technological profile model). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Slavko Krajcar i dr. sc. Saša Poljanec Borić, viša znanstvena suradnica, 
Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 8. travnja 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Slavka Krajcara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije.  
 

4.2.2. Jurica Babić, mag. ing. – tema: "Algoritmi za upravljanje interakcijama unutar ekosustava pametnog 
parkirališta". 
Prihvaća se tema: "Multi-agent system for managing energy storage using electric vehicles" (Višeagentski sustav 
za upravljanje skladištenjem energije s pomoću električnih vozila). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Vedran Podobnik. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 8. travnja 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora doc. dr. sc. Vedrana Podobnika o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

4.2.3. Mr. sc. Reni Banov, dipl. ing. mat. – tema: "Razvoj metode egzaktnog rješavanja stabla kvara primjenom 
binarnih dijagrama odlučivanja". 
Prihvaća se tema: "Metoda binarnih dijagrama odlučivanja za vrednovanje stabla kvara u nuklearnoj elektrani" 
(Binary decision diagram method for fault tree evaluation in nuclear power plant). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 12. lipnja 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora izv. prof. dr. sc. Zdenka Šimića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
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4.2.4. Mr. sc. Ivo Beroš, dipl. ing. mat. – tema: "Numeričko rješavanje polinomnih sustava". 
Prihvaća se tema: "Metoda najdubljeg spusta za brzo numeričko rješavanje polinomnih sustava" (Deepest 
descent method for efficient numerical solving of polynomial systems).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 15. lipnja 2015. godine i izvješća na Vijeću 
predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Damira Kalpića o očekivanome 
izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

4.2.5. Petar Gabrić, mag. ing. – tema: "Modeliranje i analiza dozvoljenih naprezanja u  uljno-barijernoj izolaciji 
transformatora". 
Prihvaća se tema: "Metodologija eksperimentalnog istraživanja dielektričkih naprezanja u uljno-barijernoj 
izolaciji transformatora” (Methodology of experimental research of dielectric stress in oil-barrier transformer 
insulation). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Damir Ilić i dr. sc. Antun Mikulecky, znanstveni suradnik, KONČAR – Institut 
za elektrotehniku d. d., Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 1. lipnja 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Damira Ilića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

4.2.6. Mr. sc. Mihovil Ivas, dipl. ing. – tema: "Detekcija i zaštita od otočnog pogona fotonaponske elektrane s 
više mrežnih izmjenjivačkih jedinica priključene na srednjenaponsku mrežu". 
Prihvaća se tema: "Vjerojatnost otočnog pogona fotonaponske elektrane s više mrežnih izmjenjivačkih jedinica 
priključene na mrežu srednjeg napona" (Island operation probability for multi-inverter photovoltaic power plant 
connected to medium voltage grid). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ante Marušić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 12. lipnja 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Ante Marušića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

4.2.7. Angelo Gary Markoč, mag. ing. – tema: "Dinamična promjena parametara kontrole snage i snage pilota 
temeljena na opterećenju uzlazne veze u širokopojasnim sustavima s proširenim spektrom i višestrukim 
pristupom po kodu". 
Prihvaća se tema: "Dinamička promjena snage pilotskih signala i parametara upravljanja snagom sukladno 
trenutačnom opterećenju uzlazne veze u širokopojasnim sustavima s višestrukim pristupom po kodu" (Dynamic 
change of pilot power and power control parameters based on current uplink load in wideband code division 
multiple access systems). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 2. lipnja 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora izv. prof. dr. sc. Gordana Šišula o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

4.2.8. Goran Mauša, mag. ing. – tema: "Sustavne smjernice za provedbu predviđanja neispravnosti 
programskog koda". 
Prihvaća se tema: "Poboljšanje postupaka za predviđanje programskih neispravnosti zasnovano na strojnom 
učenju" (Improvement of software defect prediction methods based on machine learning). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorice pristupnika su: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u 
Rijeci Tehnički fakultet. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 15. lipnja 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentorice doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet o očekivanome izvornom 
znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

4.2.9. Vedran Sesar, dipl. ing. – tema: "Modeliranje i višekriterijsko upravljanje željezničkim sustavom 
korištenjem Petrijevih mreža". 
Prihvaća se tema: "Regulacija željezničkog prometa zasnovana na strukturno promjenjivim Petrijevim mrežama" 
(Railway traffic control based on variable structure Petri nets). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 15. lipnja 2015. godine i izvješća na Vijeću 
predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Zdenka Kovačića o očekivanome 
izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

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

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 18. lipnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju 
članova Povjerenstva za ocjenu disertacije 

 

4.3.1. Almir Badnjević, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Integrirani programski sustav za klasifikaciju astme i kronične opstruktivne plućne 
bolesti". 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Mario Cifrek, dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Lacković – predsjednik, prof. emer. dr. sc. 
Stanko Tonković – član i izv. prof. dr. sc. Asja Stipić-Marković, Sveučilište u Zagrebu KB Sveti Duh, Zagreb – 
članica. 
 

4.3.2. Krunoslav Ivešić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Algoritmi kontrole prihvata i raspodjele resursa za višemedijske usluge zasnovani 
na znanju o usluzi i korisniku".  
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Mentorica pristupnika prof. dr. sc. Maja Matijašević dostavila je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Gordan Ježić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Darko 
Huljenić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb – član i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u 
Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
 

4.3.3. Magdalena Krbot Skorić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Ispitivanje funkcionalnoga stanja vibracijskoga osjetnog puta 
vibracijskim evociranim potencijalima".  
Mentor pristupnice prof. dr. sc. Mario Cifrek dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Krois – predsjednik, prof. emer. dr. sc. Stanko 
Tonković – član i doc. dr. sc. Mario Habek, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – član. 
 

4.3.4. Vedran Vrbanić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Ugradnja ontološkoga modela u bankarski sustav skladišta podataka".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Damir Kalpić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mirta Baranović – predsjednica, doc. dr. sc. Ljiljana 
Brkić – članica i prof. dr. sc. Katarina Ćurko, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – članica. 
 

4.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 18. lipnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za 
obranu disertacije: 

 

4.4.1. Mr. sc. Elvisa Bećirović, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Upravljanje vjetroelektranom u primarnoj regulaciji frekvencije 
elektroenergetskoga sustava zasnovano na referentnom modelu". 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i prof. dr. sc. Mirza Kušljugić, Univerzitet u Tuzli Fakultet za 
elektrotehniku, Bosna i Hercegovina. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Igor Kuzle – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – član i izv. prof. dr. sc. Jakub Osmić, Univerzitet u Tuzli Fakultet 
elektrotehnike, Bosna i Hercegovina – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Igor 
Kuzle – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – član i izv. prof. dr. sc. Jakub Osmić, Univerzitet u Tuzli 
Fakultet elektrotehnike, Bosna i Hercegovina – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Mato Baotić). 
 

4.4.2. Mr. sc. Tonći Dadić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstva – tema: "Poučavanje početnoga programiranja temeljeno na semantičkom vrednovanju 
programa". 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Vlado Glavinić i prof. dr. sc. Marko Rosić, Sveučilište u Splitu Prirodoslovno 
- matematički fakultet. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Ivica Botički – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član i prof. dr. sc. Robert Manger, Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno - matematički fakultet – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: doc. dr. sc. Ivica 
Botički – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član i prof. dr. sc. Robert Manger, Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno - matematički fakultet – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić). 
 

4.4.3. Andrej Grgurić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Prilagodba korisničkih sučelja za multimodalnu interakciju u okolinom potpomognutom 
življenju".  
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Kušek. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željka Car 
– predsjednica, prof. dr. sc. Igor S. Pandžić – član i izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 
– član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željka Car – predsjednica, prof. dr. sc. 
Igor S. Pandžić – član i izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb – član (zamjenik: doc. dr. sc. 
Vedran Podobnik). 
 

4.4.4. Tamara Hadjina, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Upravljanje mrežnim pretvaračem vjetroagregata u uvjetima mrežnih poremećaja".  
Mentori pristupnice su: izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i dr. sc. Krešimir Vrdoljak, znanstveni suradnik, KONČAR – 
Inženjering za energetiku i transport d.d., Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 
– predsjednik, prof. dr. sc. Željko Ban – član i doc. dr. sc. Danijel Pavković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 
– predsjednik, prof. dr. sc. Željko Ban – član i doc. dr. sc. Danijel Pavković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje – član (zamjenik: prof. dr. sc. Ivan Petrović). 
 

4.4.5. Mr. sc. Lovre Hribar, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Modeliranje nefunkcijskih svojstava programskih komponenata signalizacijskih 
protokola". 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Ignac Lovrek i izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Branko Mikac – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka Car – članica i doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet – članica, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Branko Mikac – predsjednik, izv. 
prof. dr. sc. Željka Car – članica i doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – 
članica (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Mario Kušek). 
 

4.4.6. Renata Rubeša, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Utvrđivanje parametara elektroenergetskoga sustava za unapređenje procjene stanja i 
zaštite na osnovi sinkroniziranih mjerenja". 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Ante Marušić. 
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Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivica Pavić – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Josipa-Pina Milišić – članica i dr. sc. Matislav Majstrović, znanstveni savjetnik, 
Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. 
Ivica Pavić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Josipa-Pina Milišić – članica i dr. sc. Matislav Majstrović, znanstveni 
savjetnik, Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb – član (zamjenik: doc. dr. sc. Juraj Havelka).  
 

4.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 
         Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Boris Brestovec, dipl. ing. Izv. prof. dr. sc. Mato Baotić – predsjednik 
  Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – mentor 
  Izv. prof. dr. sc. Dubravko Sabolić, HOPS d.o.o, Zagreb – 

član 
 

2. Marko Šprem, mag. ing. Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – predsjednik 
  Doc. dr. sc. Dubravko Babić – mentor 
  Dr. sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 

Bošković, Zagreb – član 
 

Polje: Računarstvo 
 

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       
4.6. Seminar za stjecanje generičkih vještina 
 

4.6.1. Mladen Karan, mag. ing. – priznaje se, temeljem sudjelovanja na radionici “Self management” i uz 
suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje generičkih vještina. 
 

4.7. Brisanje kolegija 
 

4.7.1. Marinko Kovačić, dipl. ing. – odobrava se na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost 
mentora, brisanje kolegija: Teorija signala.  
 

4.8. Naknadni upis propuštenoga semestra 
 

4.8.1. Mr. sc. Mihovil Ivas, dipl. ing. – odobrava se upis u V. (ljetni) semestar ak. god. 2014./2015. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

4.8.2. Darko Štriga, mag. ing. – odobrava se upis u V. (ljetni) semestar ak. god. 2014./2015. prema Pravilniku 
o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

4.9. Izvedbeni plan doktorskoga studija za ak. god. 2015./2016.  
 

� Na temelju prijedloga zavoda i Odbora za doktorske studije od 18. lipnja 2015. godine, a u skladu 
s uvjetima za nositelje predmeta i sudjelovanje nastavnika na doktorskom studiju, Fakultetsko 
vijeće donijelo je sljedeću  

odluku 
 

4.9.1. Prihvaća se promjena u Izvedbenom planu doktorskoga studija FER-a za ak. god. 2015./2016., kako 
slijedi: 
 

Imenovanje nositelja predmeta 
Proračun elektroenergetskih mreža 
Nositelj: doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić 
(Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Zdravko Hebel) 
 

4.10. Prijedlog odluke o sastavima povjerenstava za ocjenu i obranu disertacije 
 

Na 647. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 22. travnja 2015. godine, a slijedom rasprave vezane uz 
točku 4.3.7, odnosno izbor dva člana u znanstveno-nastavnom zvanju profesora u povjerenstva za ocjenu i 
obranu disertacije, Odbor je bio zadužen pripremiti prijedlog odluke za sjednicu Fakultetskog vijeća ili izmjenu 
odredbe Pravilnika o doktorskom studiju na FER-u.  
 

U skladu s postojećim pravilnikom (čl. 19.) "Povjerenstvo [za ocjenu ili obranu doktorskog rada] ima tri ili pet 
ocjenjivača, od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a, 
a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove". Odbor predlaže 
Fakultetskom vijeću da donese odluku da u sastavu povjerenstva većina članova mora biti u statusu 
izvanrednoga ili redovitoga profesora, a iznimno i uz odobrenje Fakultetskog vijeća, jedan od tih članova može 
biti docent u znanstvenom zvanju višem od znanstvenog suradnika. 
 

Otvorena je rasprava u kojoj se sudjelovali prof. dr. sc. Zlatko Maljković, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić, doc. dr. 
sc. Tomislav Šikić i dekan, prof dr. sc. Mislav Grgić. Nakon rasprave zaključeno je da se navedena točka skida 
s dnevnog reda. 
 

4.11. Raspis natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje 
akademskog stupnja doktora znanosti u I. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 18. lipnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

4.11.1. Raspisuje se javni natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje 
akademskog stupnja doktora znanosti u I. (zimski) semestar u ak. god. 2015./2016. 
- Upisna kvota: 60 slobodnih mjesta. 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. i 11. sjednici koje su održane 19. svibnja 2015. i 9. lipnja 2015. u 346. 
akademskoj godini (2014./2015.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata 
znanosti u okviru doktorskog studija predloženicima: 
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4.12.1. Ivan Bonić, dipl. ing. – tema: "Superluminal propagation in artificial electromagnetic structures" 
(Superluminalna propagacija u umjetnim elektromagnetskim strukturama). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
 

4.12.2. Blaženka Brkljač, mag. ing. – tema: "Sustav regulacije uzbude sinkronoga generatora s 
kompaundacijom (Compaund synchronous generator excitation control system). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Igor Kuzle. 
 

4.12.3. Mr. sc. Milan Filipović, dipl. ing. – tema: "Vođenje mikromreža na osnovi sinkroniziranih mjerenja u 
elektroenergetskom sustavu" (Determination of local overheating of power transformer constructional parts). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Ante Marušić i izv. prof. dr. sc. Srđan Skok, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet. 
 

4.12.4. Nikola Mataga, dipl. ing. – tema: "Kontinuirani referentni model radijskoga kanala s višestrukim ulazima 
i izlazima temeljen na entitetima zraka" (Continuous reference model of multiple-input-multiple-output radio 
channel based on ray entities). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner. 
 

4.12.5. Matija Maleš, dipl. ing. – tema: "Automatsko procjenjivanje i poboljšanje estetske kvalitete poslovnih 
portreta" (Automatic aesthetic quality assessment and enhancement of business headshots). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mislav Grgić. 
 

4.12.6. Mr. sc. Ognjen Orel, dipl. ing. – tema: "Otkrivanje moguće zlouporabe u informacijskim sustavima 
temeljeno na odstupanjima u vremenskim grafovima" (Detection of potential misuse in information systems 
based on temporal graph anomalies). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorica pristupnika je: prof. dr. sc. Mirta Baranović. 
 

4.12.7. Sonja Ravlić, mag. ing. – tema: "Prepoznavanje visokoomskih kvarova u mrežama srednjega napona 
uzemljenima preko transformatora za uzemljenje zvjezdišta" (High impedance fault detection in middle voltage 
networks with earthing transformer). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Ante Marušić. 
 

4.12.8. Darko Sinanović, dipl. ing. – tema: "Prostorna modulacija i odašiljački diverziti u višeantenskim 
sustavima s jednim nosiocem i višestrukim pristupom po frekvenciji" (Spatial modulation and transmit diversity 
in multiple antenna single carrier frequency division multiple access systems). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul. 
 

4.12.9. Ljupko Teklić, mag. ing. – tema: "Određivanje vrste i mjesta kvara u elektroenergetskoj prijenosnoj 
mreži primjenom umjetnih neuronskih mreža" (Determination of fault type and fault location in power system 
transmission network using artificial neural networks). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
 

4.12.10. Alan Župan, mag. ing. – tema: "Izbor parametara i redoslijeda sklapanja regulacijskih prigušnica u 
visokonaponskoj mreži" (Parameter and switching sequence selection of variable shunt reactors in high voltage 
network). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
 

5.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“  
 

5.1.  Promjena nositelja kolegija  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 15. lipnja 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
održane 15. lipnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku:  

 

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

"Sigurnost programske podrške i baza podataka" 
Dosadašnji nositelji:  prof. dr. sc. Mirta Baranović 
                                     prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
Novi nositelj:  prof. dr. sc. Krešimir Fertalj 
Izvođač:  
mr.sc. Jasenka Anzil, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar. 
 

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

 

5.2. Raspis natječaja za upis pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski sveučilišni studij 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ u I. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 15. lipnja 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog sveučilišnog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 15. lipnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću  

 

odluku 
 

5.2.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni  poslijediplomski specijalistički  
studij  „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ u I. zimski semestar ak. god. 2015./2016. 
Broj slobodnih mjesta: 25 ukupno. 
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5.3.   Prijedlog tema završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 15. lipnja 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog sveučilišnog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 15. lipnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada za 
sljedeće studentice: 

 

5.3.1.  Mr. sc. NATAŠA OLIVA PRGEŠA, dipl. oec. 
Prihvaća se tema: "RAČUNOVODSTVENO RAZDVAJANJE KAO TEMELJ MODELIRANJA TROŠKOVA U 
ŽELJEZNIČKOM SUSTAVU" 
("ACCOUNTING SEPARATION AS THE BASIS FOR COST MODELLING IN RAIL SYSTEM"). 
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 

5.3.2.  ANDRIJANA ŠAPINA,  mag. oec. 
Prihvaća se tema: "OPTIMIZACIJA WEB-SJEDIŠTA KORIŠTENJEM METODA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA I 
WEB-ANALITIKE" 
("WEBSITE OPTIMIZATION USING MARKET RESEARCH METHODS AND WEB ANALYTICS"). 
Mentor: izv. prof. dr. sc.  Gordan Gledec. 
 

5.4. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 15. lipnja 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog sveučilišnog 
studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 15. lipnja 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog 
rada za sljedeću studenticu: 

 

5.4.1. Mr. sc. VESNA HITREC, dipl. ing. 
Tema: "USPOSTAVA GEOGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE 
INFRASTRUKTURE" ("SETTING UP OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF ELECTRONIC 
COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE"). 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka Car - mentorica i  doc. dr. sc.  Nina Gumzej - Sveučilište u Zagrebu Pravni 
fakultet - članica. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

5.5.  Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 15. lipnja 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog sveučilišnog studija 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ održane 15. lipnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je sljedeću odluku: 

 

5.5.1.  Mr. sc. NIKOLA  MUSA, dipl. ing. -  odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ do 30. lipnja 2016. godine. 
 

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

5.6. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 15. lipnja 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 15. lipnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju 
postupka obrane završnog specijalističkog rada za sljedećeg studenta: 

 

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

5.7.   Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 15. lipnja 2015. godine i 
sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ održane 15. lipnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeće odluke: 

 

5.7.1. MARKO GUBERINA, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Željeznički elektrotehnički sustavi do 30. lipnja 2016. godine. 
 

5.7.2. BOŽO JURIĆ, dipl. ing. -  odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Željeznički 
elektrotehnički sustavi do 30. lipnja 2016. godine. 
 

5.7.3. MATEJ ZELIĆ, dipl. ing. -  odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Željeznički 
elektrotehnički sustavi do 30. lipnja 2016. godine. 
 

6.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

6.1.  Prijedlog novih članova Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
 

� Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
odluku 

Za članove Povjerenstva za upravljanje kvalitetom imenuju se: 
- doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo; 
- doc. dr. sc. Ana Babić; 
- Damir Vuljaj, mag. ing. 

       Dekan 

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


