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Zapisnik 638. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane dana 21. svibnja 2014. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/14-02/29, Ur.broj: 251-67/100-14/11 od 
14. svibnja 2014. 
 

 

5. Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

5.1. Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje akademskog 
stupnja doktora znanosti u I (zimski) semestar ak. god. 2014./2015. 

 
 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
odluku 

 

5.1.1. Raspisuje se natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje 
akademskog stupnja doktora znanosti u I. (zimski) semestar u akademskoj godini 2014./2015. 
-  Broj slobodnih mjesta: 60 

 

5.2. Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori” u I. zimski 
semestar ak. god. 2014./2015. 

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij "Transformatori" od 29.4.2014. godine i 
prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 29.4.2014. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo  

odluku 
 

5.2.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij "Transformatori" u I. 
(zimski) semestar u akademskoj godini 2014./2015. 
- Broj slobodnih mjesta: 25 

 

5.3. Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij  “Informacijska sigurnost” u I. 
zimski semestar ak. god. 2014./2015. 

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost" od 29.4.2014. 
godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 29.4.2014. godine, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

5.3.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost" u 
I. (zimski) semestar u akademskoj godini 2014./2015. 
- Broj slobodnih mjesta: 25 
 

5.4. Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
 

-   Prijedlozi za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2013./2014. 
 

Na temelju prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a od 9.5.2014. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

5.4.1. Fakultetsko vijeće prihvaća i potvrđuje prijedlog Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
FER-a, koje je prema kriterijima izvrsnosti ocijenilo 9 prispjelih studentskih radova sukladno Natječaju za dodjelu 
Rektorove nagrade, Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade i Smjernicama FER-a za vrednovanje radova 
studenata i utvrdilo sljedeći prijedlog radova studenata FER-a za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 
2013./2014.:  
 

Autor-i                                          Naziv rada                     Mentor 
 

Marko Car, 
Antun Ivanović 
 

Prošireno korisničko sučelje za upravljanje 
robotskim manipulatorom u letu 
 

    Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan 

Josip Soko Komunikator upravljan pogledom     Izv. prof. dr. sc. Željka Car 
 

Tin Bariša Metode za identifikaciju parametara asinkronog 
motora 
 
 

    Doc. dr. sc. Damir Sumina 

Anja Babić, 
Nikola Jagodin 

Humanoidni robot NAO u društvenoj interakciji: 
elementi sustava na primjeru igre skrivača 
 

    Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić 

Anton Grbin 
 

v8boinc - Razvoj raspodijeljenog superračunala     Doc. dr. sc. Ante Đerek 
 

Josip Gregov, 
Josipa Ljubičić, 
Valentina Mehkek 
 

 

Optimalno upravljanje fotonaponskim  
sustavom 
   

    

    Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak 

 

Matea Đonlić, 
Mihaela Pejčinović 

 

Ocjena oštrine slike temeljena na lokalnoj 
faznoj koherenciji 
 

     

    Prof. dr. sc. Damir Seršić 

 

Goran Grdenić, 
Marijana Pongrašić 

 

Može li Hrvatska postati energetski neovisna 
zemlja? 
 

     

    Izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić 

 

Maja Majić,  
Jurica Skorin 

 

Korištenje interakcije na društvenoj mreži za 
predviđanje odnosa u    
stvarnom životu 
 

     

     Prof. dr. sc. Zoran Skočir 

 

6.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I.          Izbori i reizbori na FER-u  
 

6.1. Izbori na FER-u                            
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.5.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u suradnička zvanja i na radna mjesta prema  raspisanim 
natječajima za pristupnike:  
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6.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 03.03.2014. godine, Narodnim novinama br. 29 od 
28.02.2014. godine, web stranicama Fakulteta od 03.03.2014. godine i web stranici Euraxessa od 04.03.2014. 
godine za izbor suradnika u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana telekomunikacije i informatika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije – 1 
izvršitelj na određeno vrijeme, prispjele su prijave od Matije Šulca, mag. ing. i Ivana Strizića, mag. ing.   
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Alen Bažant, prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić i prof. dr. sc. Drago 
Žagar – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet, konstatiralo je da oba pristupnika 
ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u suradničko zvanje 
asistent.   
Pristupnik Matija Šulc, mag. ing. završio je diplomski studij po studijskom programu „Informacijska i 
komunikacijska tehnologija“ profil „Telekomunikacije i informatika“ te prema završenom studiju i položenim 
ispitima više odgovara traženom profilu asistenta od pristupnika Ivana Strizića, mag. ing. koji je završio 
diplomski studij po studijskom programu „Elektrotehnika i informacijska tehnologija“ smjer „Elektronergetika“. 
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva Fakultetsko vijeće Matiju Šulca, mag. ing. 
izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije.  
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Alen Bažant. 
Sukladno Zakonu s imenovanim bi se sklopio Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju šest godina.  
 

6.1.2. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 03.03.2014. godine, Narodnim novinama br. 29 od 
28.02.2014. godine, web stranicama Fakulteta od 03.03.2014. godine i web stranici Euraxessa od 04.03.2014. 
godine za izbor suradnika u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektroenergetika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 
izvršitelj na određeno vrijeme, prispjele su prijave od Marina Uzelca, mag. ing., Perice Ilaka, mag. ing., Marka 
Malnara, mag. ing. i Ivana Strizića, mag. ing.   
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Slavko Krajcar, izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić i izv. prof. dr. sc. 
Mario Vražić, konstatiralo je da svi pristupnici ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju za izbor u suradničko zvanje asistent.   
Budući da pristupnik Perica Ilak, mag. ing. ima pet objavljenih znanstvenih radova od čega dva iz kategorije A, 
već je oformljena osoba u znanstvenom smislu s izraženom željom i sklonošću za istraživanjem u već 
definiranom području – modeli za optimalnu tržišnu poziciju izvora električne energije, dodatno ima i iskustvo u 
nastavi (preko 200 norma sati),  na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, Fakultetsko 
vijeće Pericu Ilaka, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i 
energetiku.   
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Slavko Krajcar.  
Sukladno Zakonu s imenovanim bi se sklopio Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju šest godina.  
 

6.2. Reizbori na FER-u  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.5.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za reizbor u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta za niže 
navedene pristupnike:  
 

6.2.1. Dr. sc. Ilko BRNETIĆ - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Neven Elezović, prof. dr. sc. Darko Žubrinić i prof. dr. sc. Sanja Varošanec - Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu matematiku, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Ilka Brnetića 
ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje 
prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza i na radno mjesto izvanredni profesor u 
Zavodu za primijenjenu matematiku.   
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.)  
 

6.2.2. Dr. sc. Lahorija BISTRIČIĆ - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Tomislav Petković, izv. prof. dr. sc. Vesna Borjanović i prof. dr. sc. Vesna Volovšek - Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu 
fiziku, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Lahoriju 
Bistričić ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za 
područje prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika i na radno mjesto izvanredni 
profesor u Zavodu za primijenjenu fiziku.    
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.)  
 

6.2.3. Dr. sc. Zoran NARANČIĆ - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Dubravko Horvat, izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić i prof. dr. sc. Ivica Picek - Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu fiziku, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Zorana 
Narančića ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje 
prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i na radno mjesto docent u Zavodu za 
primijenjenu fiziku.    
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.)  
 

6.3. Produljenje Ugovora o radu nastavnicima nakon navršenih 65 godina starosti   
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.5.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:  
 

6.3.1. Dr. sc. Juraj BARTOLIĆ, redovit profesor u trajnom zvanju – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog 
povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Dragan Poljak - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenja da 
pristupnik dr. sc. Juraj Bartolić ispunjava kriterije znanstvene i nastavne izvrsnosti iz članka 102. st. 8 Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svrhu produljenja Ugovora o radu na određeno vrijeme od 
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01.10.2014. do 30.09.2016. godine na radnom mjestu redovitog  profesora u trajnom zvanju u Zavodu za 
radiokomunikacije.  
Izvješće stručnog povjerenstva proslijedit će se Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti polja 
elektrotehnike i računarstva radi donošenja Odluke o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti, odnosno 
Nacionalnom vijeću za znanosti, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj radi donošenja Odluka o ispunjavanju 
kriterija nastavne izvrsnosti.        
 

6.3.2. Dr. sc. Damir KALPIĆ, redovit profesor u trajnom zvanju – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog 
povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Vedran Mornar, prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. Dinko Begušić - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da 
pristupnik dr. sc. Damir Kalpić ispunjava kriterije znanstvene i nastavne izvrsnosti iz članka 102. st. 8 Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svrhu produljenja Ugovora o radu na određeno vrijeme od 
01.10.2014. do 30.09.2016. godine na radnom mjestu redovitog  profesora u trajnom zvanju u Zavodu za 
primijenjeno računarstvo.  
Izvješće stručnog povjerenstva proslijedit će se Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti polja 
elektrotehnike i računarstva radi donošenja Odluke o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti, odnosno 
Nacionalnom vijeću za znanosti, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj radi donošenja Odluka o ispunjavanju 
kriterija nastavne izvrsnosti.        
 

6.3.3. Dr. sc. Dubravko PEVEC, redovit profesor u trajnom zvanju – na temelju Izvješća i prijedloga 
stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Nikola Čavlina, prof. dr. sc. Nenad Debrecin i prof. dr. sc. Slavko 
Vujević - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje 
mišljenje da pristupnik dr. sc. Dubravko Pevec ispunjava kriterije znanstvene i nastavne izvrsnosti iz članka 
102. st. 8 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svrhu produljenja Ugovora o radu na 
određeno vrijeme od 01.10.2014. do 30.09.2016. godine na radnom mjestu redovitog  profesora u trajnom 
zvanju u Zavodu za primijenjenu fiziku.   
Izvješće stručnog povjerenstva proslijedit će se Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti polja 
elektrotehnike i računarstva radi donošenja Odluke o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti, odnosno 
Nacionalnom vijeću za znanosti, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj radi donošenja Odluka o ispunjavanju 
kriterija nastavne izvrsnosti.        
 

6.3.4. Dr. sc. Zoran VUKIĆ, redovit profesor u trajnom zvanju – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog 
povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, prof. dr. sc. Branko Jeren i prof. dr. sc. Željko Bogdan - 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. 
Zoran Vukić ispunjava kriterije znanstvene i nastavne izvrsnosti iz članka 102. st. 8 Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svrhu produljenja Ugovora o radu na određeno vrijeme od 01.10.2014. do 
30.09.2016. godine na radnom mjestu redovitog  profesora u trajnom zvanju u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo.    
Izvješće stručnog povjerenstva proslijedit će se Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti polja 
elektrotehnike i računarstva radi donošenja Odluke o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti, odnosno 
Nacionalnom vijeću za znanosti, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj radi donošenja Odluka o ispunjavanju 
kriterija nastavne izvrsnosti.        
 

II. Znanstvena zvanja 
 

6.4.  Izbor u znanstveno zvanje 
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.5.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećeg mišljenja:   
 

6.4.1. Dr. sc. Goran DELAČ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Siniša Srbljić, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić i izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić – Ericsson Nikola Tesla, 
Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Goran Delač 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.)   
 

6.5. Imenovanje stručnih povjerenstava  
 

6.5.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Marina MATIJAŠA podnesenim dana 28.04.2014. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 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. Davor Škrlec i izv. prof. dr. sc. Ranko Gojić - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 
 

6.5.2. U svezi s osobnim zahtjevima dr. sc. Vedrana PODOBNIKA podnesenim dana 28.04.2014. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstvena zvanja u 
sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek, izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić i prof. dr. sc. Dinko Begušić - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.   
 

6.5.3. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Ivice BOTIČKOG podnesenim dana 16.04.2014. 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. Damir Kalpić, prof. dr. sc. Vedran Mornar i izv. prof. dr. sc. Nataša 
Hoić-Božić – Sveučilište u Rijeci Odjel za informatiku.  
 

6.5.4. Dr. sc. Tomislav ŠIKIĆ podnio je dana 25.04.2014. godine zahtjev za  pokretanje postupka izbora u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje prirodnih znanosti, polje matematika.  
Predmetni zahtjev proslijediti će se Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. 
Za predstavnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva u stručno povjerenstvo imenuje se prof. dr. sc. Vesna 
Županović.     
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6.6.  Pokretanje postupka izbora asistenta    
 

Na temelju zahtjeva voditelja projekta doc. dr. sc. Vedrana Podobnika i predstojnice Zavoda za telekomunikacije 
prof. dr. sc. Maje Matijašević te prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.5.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta donijelo je odluku o pokretanju raspisa natječaja za izbor:  
 

6.6.1. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije, a radi stjecanja akademskog stupnja doktora 
znanosti - 1 izvršitelj za rad na znanstveno-istraživačkom projektu „A Platform for Context-Aware Social Networking 
of Mobile Users (Smart Social)” financiranom od Ericsson Nikola Tesla – voditelj doc. dr. sc. Vedran Podobnik.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna primanja osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme do 28.02.2015. godine.    
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Vedran Podobnik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić – 
Ericsson Nikola Tesla Zagreb.  
 

6.7.  Vrednovanje rada asistenata sukladno članku 97a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju    
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 5.5.2014. godine, 
Fakultetsko vijeće je sukladno članku 97a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donijelo  

odluku 
6.7.1. Usvajaju se godišnja Izvješća mentora o vrednovanju rada asistenata sukladno Tablici s popisom imena 
asistenata, koja se nalazi u privitku zapisnika Fakultetskog vijeća i čini njegov sastavni dio.  
 

7.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

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

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 5.5.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora: 
 

7.1.1. Mr. sc. Drago Bago, dipl. ing. – tema: "Metoda korelacije podataka o udarima munja i događaja u 
pogonu srednjenaponskih mreža". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zlatko Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Ivo Uglešić – mentor i doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, Hrvatska 
energetska regulatorna agencija Zagreb – član. Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o 
očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije. 
 

7.1.2. Mario Bogdanović, dipl. ing. – tema: "Procjena kanala u frekvencijskoj domeni komunikacije vodovima 
elektroenergetske mreže". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Mladen Kos – predsjednik, prof. dr. sc. Alen Bažant – mentor i izv. prof. dr. sc. Dubravko Sabolić, Hrvatski 
operator prijenosnog sustava, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.3. Luka Lednicki, dipl. ing. – tema: "Upotreba modela programske podrške i sklopovlja pri komponentnom 
razvoju ugradbenih sustava". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Danko Basch – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Žagar – mentor, prof. dr. sc. Ivica Crnković, Mälardalen 
University, Švedska – mentor, doc. dr. sc. Igor Čavrak – član  i prof. dr. sc. Željko Hocenski, Sveučilište Josip 
Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.4. Mr. sc. Tomislav Majnarić, dipl. ing. – tema:  "Vrednovanje projekata uvođenja pristupnih mreža 
sljedeće generacije zasnovano na teoriji igara". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Branko Mikac – predsjednik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek – mentor i prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište Josip 
Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
7.1.5. Mladen Matejaš, dipl. ing. – tema: "Agilni model integracije upravljanja ugovaranjem usluga u 
bankarstvu s postojećom uslužno usmjerenom arhitekturom". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu:  prof. dr. sc. 
Krešimir Fertalj – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Kalpić – mentor i prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.6. Damir Muha, dipl. ing. – tema: "Primjena pasivnih i aktivnih metamaterijala s nultom permitivnosti". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu:  prof. dr. sc. 
Zvonimir Šipuš – predsjednik, prof. dr. sc. Silvio Hrabar – 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. 
 

7.1.7. Vlatka Paunović, dipl. ing. – tema: "Rješavanje klase problema pridruživanja elemenata s prioritetnom 
listom korištenjem raspodijeljene programske potpore". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu:  doc. dr. sc. Igor 
Čavrak – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Žagar – mentor i prof. dr. sc. Željko Hocenski, Sveučilište Josip Juraj 
Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
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7.1.8. Kristian Skračić, mag. ing. – tema: "Raspodijeljena autentikacija korisnika temeljem znanja uporabom 
dinamičkih pitanja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Marin Golub – predsjednik, doc. dr. sc. Mile Šikić – mentor i prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet organizacije i informatike Varaždin – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

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

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 5.5.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po članku 73. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski doktorski studij:  
 

7.2.1.  Mario Brčić, dipl. ing. – tema: "Proaktivno-reaktivno vremensko raspoređivanje na projektima sa 
zahtjevima fleksibilnosti i kvalitete". 
Prihvaća se tema: "Proactive-reactive project scheduling with flexibility and quality requirements" (Proaktivno-
reaktivno vremensko raspoređivanje na projektima sa zahtjevima fleksibilnosti i kvalitete). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Damir Kalpić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 24. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Damira Kalpića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

7.2.2. Luka Celić, mag. ing. – tema: "Energetska učinkovitost u bežičnim senzorskim mrežama u zdravstvu". 
Prihvaća se tema: "Energy efficient wireless sensor network for long term continuous acquisition and monitoring 
of physiological parameters" (Energetski učinkovita bežična senzorska mreža za dugotrajno kontinuirano 
prikupljanje i nadzor fizioloških parametara). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ratko Magjarević. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 17. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Mladena Vučića o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije.  
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

7.2.3. Tomo Galić, dipl. ing. – tema: "Model optimalnog upravljanja virtualnom elektranom s mikro-
kogeneracijskim sustavima s primjenjenim nekonvencionalnim operativnim strategijama koristeći cjenovne 
signale s tržišta električne energije". 
Prihvaća se tema: "Optimalni pogon virtualne elektrane s mikro kogeneracijskim sustavima u tržišnim uvjetima" 
(Optimal operation of virtual power plant with micro cogeneration systems in the electricity market environment). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 14. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Željka Tomšića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.4.  Ivan Mrčela, dipl. ing. – tema: "Kompenzacija mrtvog vremena i napona vođenja poluvodičkih ventila 
kod trorazinskog pretvarača". 
Prihvaća se tema: "Kompenzacija mrtvog vremena i napona vođenja tranzistora i dioda kod diodno pritegnutog 
trorazinskog izmjenjivača" (Compensation of dead time and conduction voltage of transistors and diodes in a 
three level neutral point clamped inverter). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Viktor Šunde. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 29. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Viktora Šunde o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
7.2.5. Đula Nađ, dipl. ing. – tema: "Potpomognuta navigacija, vođenje i upravljanje autonomnih podvodnih 
agenata primjenom podvodnih akustičkih senzora". 
Prihvaća se tema: ''Guidance and control of autonomous underwater agents with acoustically aided navigation'' 
(Vođenje i upravljanje autonomnim podvodnim agentima uz akustički potpomognutu navigaciju). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Nikola Mišković. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 28. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Zorana Vukića o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

7.2.6. Alma Oračević, dipl. ing. – tema: "Sigurno i pouzdano praćenje mete u bežičnim senzorskim mrežama". 
Prihvaća se tema: "Secure and reliable object tracking in wireless sensor networks" (Sigurno i pouzdano 
praćenje objekta u bežičnim senzorskim mrežama). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Mladen Kos i izv. prof. dr. Suat Ozdemir, Gazi University Engineering 
Faculty, Ankara, Turska. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 17. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Mladena Kosa o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
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7.2.7. Juraj Petrović, mag. ing. – tema: "Sustav za automatiziranu provjeru znanja i pružanje dinamički 
generirane povratne informacije na temelju ekspliciranih pravila za opis procesa donošenja odluke pri 
rješavanju scenarijskih problemskih zadataka". 
Prihvaća se tema: "Automatizirano vrednovanje dijagnostičkih vještina zasnovano na ispitanikovom oblikovanju 
pravila za rješavanje scenarijskih problemskih zadataka" (Automated diagnostic skill assessment based on 
examinee’s explication of rules for scenario-based problem solving tasks). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Branko Jeren. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 22. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Marija Žagara o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

7.2.8. Stjepan Picek, dipl. ing. – tema: "Evolucijsko računarstvo za dizajn i analizu kriptografskih primitiva". 
Prihvaća se tema: "Applications of evolutionary computation to cryptology" (Primjene evolucijskog računarstva 
u kriptologiji). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i izv. prof. dr. sc. Lejla Batina, Radboud University, 
Nijmegen, Nizozemska. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 28. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Domagoja Jakobovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

7.2.9. Joško Rokov, dipl. ing. – tema: "Metode za stalnost boje u slici temeljene na znanju". 
Prihvaća se tema: "Knowledge-based method and efficient hardware architecture for color constancy" (Metoda i 
učinkovita sklopovska arhitektura za postizanje postojanosti boja temeljene na znanju). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Sven Lončarić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 17. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Svena Lončarića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

7.2.10. Ivan Sikirić, dipl. ing. – tema: "Unapređenje sustava za upravljanje voznim parkom primjenom 
računalnog vida". 
Prihvaća se tema: "Computer vision based traffic scene analysis for fleet management" (Analiza prometnih 
scena računalnim vidom za upravljanje voznim parkovima). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 10. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Siniše Šegvića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

7.2.11. Vanja Smailović, mag. ing. – tema: "Napredni korisnički profili za informacijsko-komunikacijske usluge 
izvedeni iz heterogenih podatkovnih izvora". 
Prihvaća se tema: "User profile for provisioning information and communication services based on user 
influence" (Korisnički profil za pružanje informacijskih i komunikacijskih usluga zasnovanih na utjecajnosti 
korisnika). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Vedran Podobnik. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 28. veljače 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora doc. dr. sc. Vedrana Podobnika o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

7.2.12.  Josip Vuković, mag. ing. – tema: "Karakterizacija pogreške procjene ionosfere u sustavu EGNOS nad 
srednjim geografskim širinama i zamjena lokalno prilagođenim modelom ionosfere NeQuick 2". 
Prihvaća se tema: "Proširenje područja rada sustava nadopune satelitske navigacije lokalno prilagođenim 
modelom ionosfere" (Extension of operating area of satellite navigation augmentation system using locally 
adapted ionospheric model). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Tomislav Kos. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 28. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Tomislava Kosa o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 5.5.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju članova Povjerenstva za 
ocjenu disertacije: 
 

7.3.1. Josip Babić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Model-based approach to real-time embedded control systems development with legacy 
components integration" (Modelski pristup razvoju ugradbenih računalnih sustava upravljanja za rad u stvarnom 
vremenu uz integraciju naslijeđenih komponenata). 
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Ivan Petrović i dr. sc. Siniša Marijan, znanstveni suradnik, Končar-Institut za 
elektrotehniku d.d. Zagreb dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom 
izvornom znanstvenom doprinosu. 
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Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željko Ban – predsjednik, izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško – član i prof. dr. sc. Željko Hocenski, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet – član. 
 

7.3.2. Martina Holenko Dlab, prof. mat. i inform. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstva – tema: "Sustav preporučivanja aktivnosti za računalom podržano suradničko 
učenje". 
Mentori pristupnice prof. dr. sc. Vedran Mornar i izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u Rijeci Odjel 
za informatiku dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom 
znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir 
Fertalj – član i doc. dr. sc. Božidar Kovačić, Sveučilište u Rijeci Odjel za informatiku – član. 
 

7.3.3. Mr. sc. Miljenko Krhen, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Optimiranje akustičke kvalitete profesionalnoga prostora za 
slušanje". 
Mentor pristupnika izv. prof.dr.sc. Siniša Fajt dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Bojan Ivančević – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivan 
Đurek – član i prof. dr. sc. Tino Bucak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član.   
 

7.3.4. Mr. sc. Mihael Kukec, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Model personaliziranja nastavnih sadržaja primjeren učenju pomoću 
mobilnih uređaja". 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Vlado Glavinić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Željka Mihajlović – predsjednica, prof. dr. sc. Andrina 
Granić, Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultet – članica i prof. dr. sc. Robert Manger, 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – član.   
 

7.3.5. Željka Lučev Vasić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Intrabody communication based on capacitive method" (Prijenos signala ljudskim 
tijelom zasnovan na kapacitivnoj metodi). 
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: prof. dr. sc. Silvio Hrabar – predsjednik, doc. dr. sc. Hrvoje 
Džapo – član i prof. dr. sc. Vladimir Medved, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – član. 
 

7.3.6. Robert Pašičko, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Optimization of power system operation and development under emission trading 
scheme" (Optimizacija rada i razvoja elektroenergetskog sustava u uvjetima trgovanja emisijama)).. 
Mentori pristupnika izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić i prof.dr.sc. Ivar Wangensteen, Norwegian University of 
Science and Technology,Trondheim, Norveška dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Slavko Krajcar – predsjednik, prof. dr. sc. Vladimir 
Mikuličić – član i prof. dr. sc. Andrej Gubina, Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, Republika 
Slovenija – član. 
 

7.3.7. Tamara Petrović, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Centralizirano upravljanje strukturno promjenjivim sustavima s više vozila 
zasnovano na pridjeljivanju resursa".. 
Mentor pristupnice prof. dr. sc. Stjepan Bogdan dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – predsjednik, prof. dr. sc. Ivan 
Petrović – član i prof. dr. sc. Danko Kezić, Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet – član. 
 

7.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 5.5.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

7.4.1. Mr. sc. Ladislav Havaš, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Informacijski sustav za potporu odlučivanju u pripremi sportaša". 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Zoran Skočir i prof. dr. sc. Vladimir Medved, Sveučilište u Zagrebu 
Kineziološki fakultet. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Boris 
Vrdoljak – predsjednik, prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković – član i prof. dr. sc. Vesna Babić, Sveučilište u 
Zagrebu Kineziološki fakultet – članica, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Boris 
Vrdoljak – predsjednik, prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković – član i prof. dr. sc. Vesna Babić, Sveučilište u 
Zagrebu Kineziološki fakultet – članica (zamjenik: prof. dr. sc. Mario Cifrek). 
 

7.4.2. Barbara Zagajšek, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Dinamička prilagodba edukacijskoga sadržaja za korisnike potpomognute 
komunikacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji". 
Mentorice pristupnice su: izv. prof. dr. sc. Željka Car i prof. dr. sc. Jasmina Frey-Škrinjar, Sveučilište u Zagrebu 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Kušek – član i izv. prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, Sveučilište u Zagrebu 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – članica, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. 
Ignac Lovrek – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Kušek – član i izv. prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, Sveučilište u 
Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – članica (zamjenica: prof. dr. sc. Marta Ljubešić Sveučilište u 
Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet). 
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7.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

           Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Zoran Fabeković, dipl. ing.   Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Zoran Vukić – mentor 

 Dr. sc. Ognjen Kuljača, znanstveni  
 savjetnik, Brodarski institut, Zagreb – član 

 

2. Dinka Lale, dipl. ing.                 Doc. dr. sc. Krešimir Trontl – predsjednik 
      Prof. dr. sc. Dubravko Pevec – mentor 

 Dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni  
 savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb –    
 član 

 

3. Mr. sc. Boris Sučić, dipl. ing.  Izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić –predsjednik 
      Prof. dr. sc. Nenad Debrecin – mentor 

 Izv. prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider,   
 Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb –   
 član 

 

7.6. Naknadni upis propuštenoga semestra 
7.6.1. Vinko Zlomislić, mag. ing. – odobrava se upis u III. (ljetni) semestar ak. god. 2013./2014. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

7.7. Seminar za stjecanje generičkih vještina 
7.7.1. Vlatka Paunović, dipl. ing. – priznaje se, temeljem sudjelovanja na trećoj regionalnoj Moodle Moot 
konferenciji te seminaru Defense Resource Management i uz suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz 
Seminara za stjecanje generičkih vještina. 
 

7.8.  Prijelaz na doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
7.8.1. Vlatka Paunović, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na doktorski studij FER-a te upis u V. (ljetni) semestar 
ak. god. 2013./2014. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

7.9.  Međunarodni dvojni doktorati znanosti (Cotutelle de thèse) 
7.9.1. Bruno Jurišić, mag. ing. – daje se suglasnost za potpisivanje sporazuma o međunarodnom dvojnom 
doktoratu znanosti (Cotutelle de thèse) između Sveučilišta u Zagrebu i Blaise Pascal University, Francuska. 
 

7.10. Ispis s doktorskoga studija 
7.10.1. Kristijan Rožanković, mag. ing. – odobrava se ispis s doktorskog studija na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva u Zagrebu, na osobni zahtjev. Imenovani je studij upisao u zimskom semestru ak. god. 2013./2014. 
S datumom ispisa prestaju sve međusobne obveze FER-a i Kristijana Rožankovića, dipl.ing. 
 
7.11. Periodičko unutarnje vrednovanje doktorskog studija  
 

U okviru Očitovanja o rezultatima vrednovanja doktorskog programa Fakulteta elektrotehnike i računarstva na 
razini Sveučilišta u Zagrebu sa sjednice Fakultetskog vijeća od 19. veljače 2014., a temeljem prijedloga zavoda 
i Odbora za doktorske studije od 5. svibnja 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeće   

 

odluke 
 

7.11.1.  Imenuju se nositelji predmeta za izvedbu nastave na doktorskom studiju FER-a u ak. god. 
2014./2015., kako sljedi: 
 

- Automatizirana ispitivanja električnih strojeva 
Nositelj: izv. prof. dr. sc. Mario Vražić 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Ivan Gašparac i izv. prof. dr. sc. Mario Vražić) 
 

- Elektroničko poslovanje 
Nositelj: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak 
(Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Vedran Batoš i izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak) 

 

- Električni filtri - odabrana poglavlja 
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Mijat i izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić 
(Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Neven Mijat) 
 

- Grafovi i mreže 
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Mijat i izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić  
(Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Vladimir Naglić) 
 

- Metode i tehnike razvoja programske podrške 
Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj i doc. dr. sc. Boris Milašinović 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj i doc. dr. sc. Ljiljana Brkić) 

 

 4. Mr. sc. Ivona Zakarija, dipl. ing. 
 
 
 
 

 Polje: Računarstvo 
 

          Pristupnik/ca 
 

1. Vinko Zlomislić, mag. ing. 
 
 
 
 

 2. Nikolina Frid, mag. ing. 

 
Izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković – predsjednik 
Prof. dr. sc. Zoran Skočir – mentor 
Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić, Fakultet organizacije i  
informatike Varaždin– član  

 
 

                        Povjerenstvo 
 

Izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk – predsjednik 
Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – mentor 
Prof. dr. sc. Neven Vrček, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin – 
član 

 

Izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović – predsjednik 
Izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk – mentor 
Prof. dr. sc. Goran Martinović, Elektrotehnički fakultet, 
Osijek – član  
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- Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava   
Nositelj: izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Petar Biljanović i izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj) 
 

- Oblikovanje sustava za e-učenje 
Nositelj: doc. dr. sc. Ivica Botički 
(Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Slavomir Stankov, Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultet) 
 

- Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava 
Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Ćosić i doc. dr. sc. Igor Erceg 
(Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Krešimir Ćosić) 
 

- Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori 
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš i doc. dr. sc. Dubravko Babić 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Boris Kviz, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš i doc. dr. sc. Dubravko Babić) 
 

- Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima 
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Bogunović i doc. dr. sc. Tomislav Hrkać 
(Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Nikola Bogunović) 

 

- Primjena numeričkih postupaka 
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić i doc. dr. sc. Boris Milašinović 
(Dosadašnji nositelj: izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić) 
 

- Projektiranje mikroelektroničkih sklopova 
Nositelj: doc. dr. sc. Marko Koričić 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Željko Butković i doc. dr. sc. Marko Koričić) 
 

- Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka 
Nositelj: prof. dr. sc. Mladen Vučić  
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Mladen Vučić i izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić) 

 

- Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima 
Nositelj: prof. dr. sc. Fetah Kolonić 
(Dosadašnji nositelji: prof. dr. sc. Fetah Kolonić i doc. dr. sc. Igor Erceg) 
 

7.11.2. Na doktorskom studiju FER-a u ak. god. 2014./2015. neće se predavati sljedeći predmeti: 
- Primjena računala u medicini i  
- Proračun elektroenergetskih mreža. 
 

8.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

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

 

8.1.    Prijedlog tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 29. travnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
29. travnja 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog 
rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta 
elektroničkih komunikacija“ i imenovanju mentora za sljedeće studente: 
 

8.1.1. NINA KRAGOVIĆ, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "UTJECAJ PROMJENE TEHNOLOGIJE ODAŠILJANJA TELEVIZIJSKOG SIGNALA NA 
UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA" ("IMPACT OF CHANGE IN TELEVISION 
TRANSMISSION TECHNOLOGY ON RADIOFREQUENCY SPECTRUM USAGE") 
Mentor:  prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
 

8.1. 2. SINIŠA PRANJIĆ, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA UVOĐENJA SLJEDEĆE GENERACIJE PRISTUPNIH 
MREŽA U PRIGRADSKA PODRUČJA" ("TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF NEXT GENERATION 
ACCESS NETWORKS DEPLOYMENT IN SUBURBAN AREAS") 
Mentor:  prof. dr. sc. Ignac Lovrek. 
 

8.2. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 29. travnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
29. travnja 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ za sljedeću studenticu: 
 

8.2.1. IVANA BIKIĆ, dipl. iur. 
Tema: "ANALIZA VIŠESEKTORSKE REGULACIJE U EUROPSKOJ UNIJI" ("ANALYSIS OF MULTISECTOR 
REGULATION IN EUROPEAN UNION") 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović - 
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu 
Pravni fakultet - mentor i prof. dr. sc. Ignac Lovrek. 
 

II. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
 

8.3. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost” održane 29. 
travnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 29. travnja 2014. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku: 
 

8.3.1. DRAŽEN KOREN, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija  
„Informacijska sigurnost“ do 31. ožujka 2015. godine. 
 

8.4. Promjena nositelja predmeta 
8.4.1. Na kolegiju "Računalna forenzika" poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
prihvaća se promjena nositelja predmeta kako sljedi: 
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Nositelj: prof. dr. sc. Miroslav Bača, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin. 
Dosadašnji nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijan Đurek i prof. dr. sc. Miroslav Bača, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
organizacije i informatike Varaždin. 
 

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

8.5.  Prijedlog tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 29. travnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 29. travnja 
2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Informacijska sigurnost“ i imenovanju mentora za sljedećeg 
studenta: 
 

8.5.1. MARINKO TUŠKANEC, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "MODELIRANJE PRAĆENJA I ANALIZE NEISPRAVNOSTI RADA  SIGNALNO-
SIGURNOSNIH UREĐAJA" (MODELLING OF MONITORING AND ANALYSIS OF MALFUNCTION IN 
SAFETY-SIGNALING DEVICES) 
Mentor: doc. dr. sc. Borna Abramović - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 

8.6. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 29. travnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 29. travnja 
2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog rada 
na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Željeznički elektrotehnički sustavi“ za sljedećeg studenta: 
 

8.6.1. DARKO FRANCUZ, dipl. ing.  
Tema: "OSIGURANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA AUTOMATSKIM PRUŽNIM BLOKOM" 
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: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 

               Dekan 

Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 


